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1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Radio Televizionit të Kosovës për vitin e 

përfunduar më 31 Dhjetor 2021, në përputhje me Ligjin për Zyrën Kombëtare të Auditimit të 

Republikës së Kosovës dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 

(SNISA). Auditimi është kryer  për të na mundësuar të shprehim opinionin për pasqyrat financiare 

dhe konkluzionin për pajtueshmërinë me autoritetet.¹ 

Opinion i kundërt për pasqyrat financiare vjetore 

Ne i kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të Radio Televizionit të Kosovës (RTK), të cilat 

përmbajnë pasqyrën e pozitës financiare për vitin 2021, pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, 

pasqyrën e rrjedhës së parasë së gatshme, pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet, shënimet 

shpjeguese për pasqyrat financiare, përfshirë përmbledhjen e politikave të rëndësishme kontabël, 

për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2021. 

Sipas opinionit tonë, për shkak të efekteve të çështjes së përshkruar në paragrafin “Baza për 

Opinion të Kundërt”, Pasqyrat Financiare të bashkangjitura nuk paraqesin një pamje të drejtë dhe 

të vërtetë të pozitës financiare të Radio Televizionit të Kosovës deri me 31 dhjetor 2021, të 

performancës së saj financiare, si dhe rrjedhës së parasë së gatshme për vitin 2021, në përputhje 

me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). 

Baza për Opinion të kundërt 

A1 Radio Televizioni i Kosovës, gjatë vitit 2021 në pasqyra financiare ka njohur të hyra të 

realizuara përmes kontratave të kompensimit (këmbime jo monetare) nga departamenti i 

marketingut në vlerë 500,792€, duke mos matur vlerën e drejtë të këtyre transaksioneve 

sipas kërkesave të Standardit Ndërkombëtar të Raportimit Financiar (SNRF) 15. 

A2 Prej dhjetë (10) konfirmimeve të dërguara tek furnitorët, në katër (4) raste nuk kemi pranuar 

konfirmimet e saldove nga furnitorët në vlerë 389,322€. Prandaj, në mungesë të 

konfirmimeve, ne nuk ishim në gjendje të marrim siguri të arsyeshme nëse vlera bartëse e 

llogarive të pagueshmeve tregtare të RTK-së e prezantuar në pasqyra financiare ishte e 

saktë. 

A3 Produksionet e jashtme dhe të brendshme të cilat ishin kontraktuar nga RTK në vlerë prej 

384,373€ nuk ishin njohur si pasuri e paprekshme, siç ishte vepruar me produksionet e tjera 

të ngjashme, por ato ishin njohur vetëm si shpenzime. Ky trajtim jo adekuat i tyre ka 

nënvlerësuar zërin e pasurive të paprekshme në pasqyrën e pozicionit financiar të RTK-së, si 

dhe ka mbivlerësuar shpenzimet e periudhës në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse 

për vlerën e lartshënuar. 
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A4 Saldo e zërit “Të drejtat e programit” në pasqyrën e pozicionit financiar është prezantuar me 

vlerë prej 323,745€ tek pasuria, por ne kemi vërejtur se kjo shumë ishte nënvlerësuar për 

vlerën 20,713€, ndërsa ishin mbivlerësuar shpenzimet e periudhës në pasqyrën e të 

ardhurave gjithëpërfshirëse për të njëjten vlerë.  

A5 Në vitin 2021, RTK kishte paguar shujta për punonjësit e saj në vlerë 164,285€, pa e 

konfirmuar prezencën e tyre në punë. Pagesat si të tilla janë të parregullta. 

A6 RTK nuk kishte paraqitur në mënyrë të plotë obligimet ndaj Telekomit të Kosovës, por kishte 

aplikuar metodën e thyerjes së saldove (të kërkesave me detyrime) mes saj dhe Telekomit. 

Kjo kishte reflektuar në nënvlerësim të llogarive të pagueshme tregtare në pasqyrën e 

pozicionit financiar për vlerën 186,033€ si dhe tek pasqyra e rrjedhës së parasë së gatshme 

për vlerën e lartshënuar. 

A7 RTK-ja për tetë (8) raste të të punësuarve me pagesë vjetore prej 64,630€ përveç kontratave 

të tyre, nuk kishte dëshmi për vijueshmërinë se të njëjtit kanë punuar gjatë vitit 2021. 

A8 Prej 12 konfirmimeve të dërguara tek debitorët për llogaritë e arkëtueshme, në tetë (8) raste 

nuk kemi pranuar konfirmimet e saldove në vlerë 212,793€. Prandaj, në mungesë të tyre, ne 

nuk ishim në gjendje të marrim siguri të arsyeshme nëse vlera bartëse të llogarive të 

arkëtueshme tregtare të RTK-së e prezantuar në pasqyra financiare ishte e saktë. 

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.1 Çështjet që ndikojnë në opinion të auditimit  

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 

Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë te 

pjesa e raportit ‘Përgjegjësitë e Auditorit të përgjithshëm për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. 

Në përputhje me ONISA-P-10 dhe SNISA 130, si dhe me kërkesat e tjera relevante për auditimin e 

PFV-ve të Institucioneve të pavarura publike të cilat raportojnë në bazë të Standardeve 

Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), dhe Kodin e Etikës të ZKA-së, ZKA është e pavarur 

nga subjekti i auditimit. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe 

të duhura për sigurimin e bazës për opinion. 

Konkluzion për pajtueshmërinë 

Ne kemi audituar nëse proceset dhe transaksionet përcjellëse janë në pajtueshmëri me kriteret e 

përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në 

kontekstin e përdorimit të burimeve financiare. 

Sipas mendimit tonë, përveç ndikimeve të çështjeve të përshkruara në seksionin Baza për 

Konkluzion, transaksionet e kryera të  Radio Televizionit të Kosovës kanë qenë, në të gjitha 

aspektet materiale, në përputhje me kriteret e përcaktuara të auditimit që burojnë nga 

legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të burimeve 

financiare. 
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Baza për konkluzion 

A9 RTK në vitin 2021 kishte paguar vlerën prej 10,455€ për shtesa dhe shpërblime për 

punonjësit e saj, përkundër rekomandimit të Bordit me datën 22.01.2019 për ndalimin e 

pagesës për shtesa dhe shpërblime.  

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.2 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë 

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 

Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek 

pjesa ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’.  

Në përputhje me ONISA-P-10 dhe SNISA 130, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e 

PFV-ve të Institucioneve të pavarura publike të cilat raportojnë në bazë të Standardeve 

Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) dhe Kodin e Etikës të ZKA-së, ZKA është e pavarur 

nga subjekti i auditimit. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe 

të duhura për sigurimin e bazës për konkluzion. 

Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe organeve drejtuese/qeverisëse për pasqyrat financiare 

vjetore 

Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të Pasqyrave Financiare 

sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Po ashtu, menaxhmenti është 

përgjegjës për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton si të nevojshme për të 

mundësuar përgatitjen e pasqyrave financiare pa keqdeklarime materiale të shkaktuara, qoftë nga 

mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë gjithashtu zbatimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e 

Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime) dhe ligjet tjera të zbatueshme 

nga ana e RTK-së. 

Bordi i RTK-së është përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Radio 

Televizionit të Kosovës. 

Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë 

Menaxhmenti i Radio Televizionit të Kosovës është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e 

burimeve financiare të Radio Televizionit të Kosovës në përputhje me të gjitha ligjet, rregullat dhe 

rregulloret e tjera të zbatueshme për RTK-në.² 

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Objektivat tona janë të marrim siguri të arsyeshme se Pasqyrat Financiare si tërësi nuk përmbajnë  

keqdeklarime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe  të nxjerrim një raport të 

auditimit që përfshinë opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është niveli i lartë sigurie, por nuk 

garanton se një auditim i kryer në përputhje me SNISA-t do të zbulojë çdo keqdeklarim material 

që mund të ekzistojë. Keqdeklarimet mund të rezultojnë nga mashtrimi ose gabimi dhe 
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konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku, me arsye pritet qe të ndikojnë në 

vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra në bazë të këtyre Pasqyrave Financiare. 

 

Objektivi ynë është gjithashtu të shprehim një konkluzion të auditimit për pajtueshmërinë e 

autoriteteve përkatëse të Radio Televizioni i Kosovës me kriteret e përcaktuara të auditimit që 

burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të 

burimeve financiare. Si pjesë e auditimit, në përputhje me Ligjin për ZKA dhe SNISA-t, ne 

ushtrojmë gjykimin profesional dhe mbajmë skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne 

gjithashtu: 

 

 Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e keqdeklarimit material të Pasqyrave Financiare, 

qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit; hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit 

konform atyre rreziqeve, si dhe sigurojmë dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe 

të duhura për të siguruar bazën për opinion. Rreziku i moszbulimit të një keqdeklarimi 

material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa për keqdeklarimin që rezulton 

nga gabimi, pasi mashtrimi mund të përfshijë manipulimin, falsifikimin, lëshime të 

qëllimshme, keqpërfaqësime apo anashkalimin e kontrollit të brendshëm. 

 

 Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e mos-pajtueshmërisë me autoritetet, qoftë për 

shkak të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që janë 

përgjegjëse ndaj atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme për të siguruar bazën për konkluzionin tonë për pajtueshmërinë me 

autoritetet. Rreziku i mos zbulimit të një rasti të mos pajtueshmërisë me autoritetet që vjen 

nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund 

të përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq përfaqësime ose anashkalim 

të kontrollit të brendshëm. 

 

 Sigurohemi ta kuptojmë kontrollin e brendshëm relevant për auditimin, për t’i hartuar 

procedurat e auditimit që janë të përshtatshme në rrethanat, por jo me qëllim të shprehjes 

së opinionit për efikasitet të kontrollit të brendshëm të Radio Televizionit të Kosovës. 

 

 Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të përdorura kontabël dhe arsyeshmërinë e 

vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet përkatëse të bëra nga menaxhmenti. 

 

 Nxjerrim një përfundim nëse baza e vijimësisë së kontabilitetit është e përshtatshme për 

përdorim nga menaxhmenti, bazuar në provat e siguruara të auditimit, nëse ekziston 

pasiguria materiale në lidhje me ngjarje apo kushte që mund të hedhin dyshime të 

rëndësishme në aftësinë e Radio Televizionit të Kosovës, për të vazhduar sipas parimit të 

vijimësisë. Nëse konkludojmë se ekziston një pasiguri materiale, nga ne kërkohet që të 

tërheqim vëmendjen në raportin tonë të auditimit për shpalosjet përkatëse në Pasqyrat 

Financiare ose, nëse zbulimet e tilla janë të papërshtatshme ta modifikojmë opinionin 

tonë. Përfundimet tona bazohen në provat e auditimit të marra deri në datën e raportit 

tonë të auditimit. Sidoqoftë, ngjarjet apo kushtet e ardhshme mund të bëjnë që RTK të 

pushojë së vazhduari sipas parimit të vijimësisë. 

 

 



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE 

7

 Vlerësojmë prezantimin e përgjithshëm, strukturën dhe përmbajtjen e Pasqyrave

Financiare, përfshirë edhe shpalosjet, për t’u siguruar se Pasqyrat Financiare paraqesin

transaksionet dhe ngjarjet në mënyrë të drejtë dhe të saktë.

Ndër të tjera, ne komunikojmë me menaxhmentin dhe ata që janë përgjegjës për qeverisjen edhe 

në lidhje me fushëveprimin dhe kohën e planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të 

auditimit, përfshirë ndonjë mangësi domethënëse në kontrollin e brendshëm që ne e 

identifikojmë gjatë auditimit. 

Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne përcaktojmë ato çështje që ishin më të 

rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të periudhës aktuale dhe që cilësohen si çështje 

kyçe të auditimit. Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të 

informacioneve që klasifikohen si sensitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e 

administrative, në pajtim me legjislacionin në fuqi. 
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2  Gjetjet dhe rekomandimet

Gjatë auditimit, kemi vërejtur fusha për përmirësim të mundshëm, përfshirë kontrollin e 

brendshëm, të cilat janë paraqitur më poshtë në formë të gjetjeve dhe rekomandimeve. Këto 

gjetje dhe rekomandime kanë për qëllim të bëjnë korrigjimin e nevojshëm të informacionit 

financiar të paraqitur në pasqyrat financiare, duke përfshirë shpalosjet te shënimet shpjeguese 

dhe të përmirësojnë kontrollet e brendshme lidhur me raportimin financiar dhe pajtueshmërinë 

me autoritetet në lidhje me menaxhimin e fondeve të sektorit publik. Ne do t'i përcjellim 

(shqyrtojmë) këto rekomandime gjatë auditimit të vitit të ardhshëm. 

Ky raport ka rezultuar me 17 rekomandime të reja. Derisa për statusin e rekomandimeve të vitit 

paraprak dhe nivelin e zbatimit të tyre, shih kapitullin 3. 
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2.1 Çështjet që ndikojnë në opinionin e auditimit

Çështja A1 - Trajtimi i të hyrave jo në pajtim me Standardin e Raportimit Financiar 

Gjetja Paragrafi 66 i Standardit Ndërkombëtar të Raportimit Financiar - SNRF 15 

“Të ardhurat nga kontratat me klientët”, citon se; “Për të përcaktuar çmimin 

e transaksionit për kontrata në të cilat klienti premton një shumë 

korresponduese në një formë tjetër nga mjetet monetare, njësia ekonomike 

do të masë shumën korresponduese jo në mjete monetare (ose shumën 

korresponduese të premtuar jo në mjete monetare) sipas vlerës së drejtë.” 

Kërkesa e SNRF 15 që gjatë trajtimit të transaksioneve jo monetare të 

këmbimit, entiteti të matë vlerën e drejtë të tyre, në të kundërtën këto 

transaksione nuk gjejnë zbatim. 

RTK gjatë vitit 2021, kishte njohur të hyrat nga marketingu në vlerë 

1,114,064€. Prej tyre, të hyra nga kompensimet (këmbimet jo monetare) 

ishin njohur 500,792€ apo 44% e totalit të të hyrave nga marketingu. Për 

këtë kategori të hyrash, ne kemi testuar 16 mostra në vlerë 131,525€, për të 

cilat RTK kishte vazhduar të lidhë kontrata kompensimi me operatorët 

ekonomik për të marrë mallra apo shërbime kundrejt hapësirës reklamuese. 

Kompensimi ishte bërë direkt me ofruesit e shërbimeve pa pranuar oferta të 

tjera. Në këto transaksione parimi i vlerës së drejtë nuk ishte zbatuar nga 

RTK. 

Sipas menaxhmentit kjo formë e kontraktimit të mallrave dhe shërbimeve 

ishte aplikuar qysh prej themelimit të RTK-së si dhe në mungesë të 

njohurive se këto transaksione janë specifikuar më shumë nga SNRF-të e 

reja, nuk janë aplikuar kërkesat e standardit.  

Ndikimi Njohja apo matja e të hyrave pa respektuar parimin e vlerës së drejtë si 

kërkesë e SNRF 15, ka bërë që paraqitja e pasqyrave financiare të mos jetë e 

saktë dhe e drejtë. Si rezultat i kësaj është mbi vlerësuar zëri i të hyrave dhe 

shpenzimeve në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, duke pasur 

efekt të përhapur edhe tek fitimet e bartura në pasqyrën e pozicionit 

financiar, në pasqyrën e rrjedhës së parasë së gatshme, e po ashtu edhe në 

pasqyrën e ndryshimit në ekuitet. Njëherit, kjo ka ndikuar në gabime 

materiale të përhapura në pasqyrat financiare.  

Rekomandimi A1 Bordi i RTK-së të sigurojë se të gjitha transaksionet të cilat kryen gjatë 

periudhës kontabël të trajtohen sipas kërkesave të Standardeve 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK) dhe Standardeve Ndërkombëtare të 

Raportimit Financiar (SNRF), në mënyrë që raportimi financiar të jetë i drejtë 

dhe në pajtim me kornizën raportuese.  

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 
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Çështja A2 - Mungesa e konfirmimeve nga palët e treta për llogaritë e pagueshme 

Gjetja Sipas Kornizës Konceptuale për raportim financiar, paragrafi 4.26, një 

detyrim njihet në pasqyrën e pozicionit financiar kur ka gjasa që burime 

ekonomike të dalin nga njësia ekonomike për të shlyer një detyrim aktual 

dhe shuma me të cilën do të shlyhet detyrimi mund të matet me 

besueshmëri. 

Për të testuar saktësinë e llogarive të pagueshme tregtare, përveç 

procedurave tjera, ne kemi dërguar dhjetë (10) konfirmime tek palët e treta 

apo furnitorët me vlerë të përbashkët prej 925,864€. 

Deri në përfundim të auditimit, ne kemi pranuar vetëm gjashtë konfirmime 

nga furnitorët për vlerën 536,542€, ndërsa për katër (4) furnitorë me vlerë 

totale të saldove 389,322€, nuk kemi pranuar konfirmimet e kërkuara. Në 

mungesë të këtyre konfirmimeve, ne nuk ishim në gjendje të marrim siguri 

të arsyeshme nëse vlera bartëse e llogarive të pagueshmeve tregtare e 

prezantuar në pasqyra financiare ishte e saktë. 

Kjo kishte ndodhur për shkak të mos aplikimit të harmonizimeve në baza 

periodike dhe komunikimit jo të mjaftueshëm të RTK-së me furnitorët e saj. 

Ndikimi Mos harmonizimi periodik i të dhënave të RTK-së dhe furnitorëve ndikon në 

prezantim jo të drejtë të gjendjes së llogarive   në pasqyra financiare. 

Rekomandimi A2 Bordi i RTK-së duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e 

nevojshme për harmonizimin vjetor të gjendjes së llogarive mes RTK-së dhe 

furnitorëve, duke mos i përjashtuar edhe dërgesat fizike të konfirmimeve 

nga zyrtarët e RTK-së dhe vizitave te furnitorët për ta konfirmuar gjendjen 

përfundimtare të detyrimeve. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 

Çështja A3 - Aplikim i politikave të pa qarta për vlerësimet kontabël 

Gjetja Standardi Ndërkombëtar të Kontabilitetit 8 “Politikat Kontabël, Ndryshimet 

në Vlerësimet Kontabël dhe Gabimet” respektivisht paragrafi 13, citon se 

“Një njësi ekonomike zgjedhë dhe zbaton politikat e sajë kontabël me 

qëndrueshmëri për transaksione, ngjarje dhe kushte të tjera të ngjashme, 

përveç rastit kur një Standard apo një Interpretim kërkon apo lejon në 

mënyrë të posaçme kategorizimin e elementëve për të cilët politika të 

ndryshme mund të jenë të përshtatshme. Nëse një Standard ose një 

Interpretim kërkon ose lejon kategorizim të tillë, zgjidhet dhe zbatohet një 

politikë kontabël me qëndrueshmëri për çdo kategori”. 

Gjatë auditimit ne kemi konstatuar se zërat kontabël të njëjtë ishin trajtuar 

në mënyra të ndryshme nga ana e RTK-së. 
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Produksionet e jashtme të natyrës së njëjtë nuk ishin njohur, regjistruar dhe 

prezantuar në PVF në mënyrë të drejtë, por ato janë trajtuar në mënyra të 

ndryshme nga RTK-ja. Fjala është për rastet: 

 Emisioni “Sekrete kuzhine” me vlerë totale të kontratës prej 80,000€,

ishte njohur si pasuri e paprekshme, ndërsa Emisioni “Kosova

Prodhon” me vlerë të kontratës prej 60,000€ ishte njohur si

shpenzim i periudhës;

 Më tej, seriali “Çka ka shpija” ishte njohur si pasuri e paprekshme,

ndërsa seriali tjetër“ Byfeja e Parlamentit “me kosto vjetore prej

165,373€ ishte njohur si shpenzim i periudhës;

 Po ashtu, edhe filmi “Pranverë e pa harruar në fshatin e harruar” me

kosto 5,000€, apo seriali “Vendlindja ime” me kosto 154,000€ ishin

njohur si shpenzime të periudhës.

Këto produksione të jashtme apo të brendshme të cilat ishin kontraktuar 

nga RTK-ja nuk ishin njohur si pasuri e paprekshme, siç kishte ndodhur me 

produksionet tjera të ngjajshme, por ishin njohur vetëm si shpenzime të 

periudhës, duke nënvlerësuar pasurinë e paprekshme dhe duke i mbi 

vlerësuar shpenzimet. 

Edhe pse RTK-ja ka një numër të rregulloreve të brendshme, ende nuk ka 

politika të qarta të gjykimeve dhe vlerësimeve kontabël për kategorinë e 

pasurive të paprekshme. 

Kjo kishte ndodhur për arsye se zyrtarët e RTK-së kishin vlerësuar se këto 

produksione nuk kanë potencial për të gjeneruar të ardhura për RTK-në dhe 

duhet të njihen si shpenzime, e jo si pasuri e paprekshme.  

Ndikimi Në mungesë të këtyre politikave të vlerësimeve te qëndrueshme nga RTK-

ja, është e mundur që produksionet që kanë vlera afatgjata e që duhet 

trajtuar si pasuri, të trajtohen si shpenzime. Apo e kundërta, produksionet 

që nuk kanë vlera afatgjata dhe nuk gjenerojnë të ardhura për organizatën, 

të trajtohen pasuri të pa prekshme.  

Rekomandimi A3 Bordi i RTK-së të sigurojë se janë marrë veprime konkrete për përcaktimin e 

politikave të qarta të vlerësimeve kontabël, sidomos të pasurive të 

paprekshme. Sugjerojmë se me rastin e vlerësimeve që një produksion të 

trajtohet si pasuri apo të njihet si shpenzim i periudhës, RTK të formojë një 

juri kompetente e cila do ta vlerësonte cilësinë,  vlerën e produksionit dhe 

jetëgjatësinë e tij, dhe varësisht nga këto vlerësime, të bëj edhe regjistrimet 

kontabël.   

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 
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Çështja A4 - Nënvlerësimi i investimeve në vijim/të drejtat e programit 

Gjetja Paragrafi 1.17 i Kornizës Konceptuale për Raportimin Financiar, parasheh që 

” Kontabiliteti mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara 

përshkruan efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera dhe rrethanave 

mbi burimet dhe kërkesat shtesë të një njësie raportuese në periudhat në të 

cilat këto efekte ndodhin, edhe nëse arkëtimet dhe pagesat përkatëse të 

mjeteve monetare ndodhin në një periudhë të ndryshme. Kjo është e 

rëndësishme për shkak se informacioni në lidhje me burimet dhe kërkesat 

shtesë ekonomike të një njësie raportuese dhe ndryshimet në burimet dhe 

kërkesat shtesë ekonomike të saj gjatë periudhës ofron një bazë të mirë për 

të vlerësuar performancën e kaluar dhe të ardhshme të njësisë ekonomike 

sesa vetëm informacioni rreth arkëtimeve dhe pagesave në mjete monetare 

gjatë kësaj periudhe”. 

Saldo e zërit Investime në vijim/të drejtat e programit në PFV është 

prezantuar me vlerë prej 323,745€, mirëpo, gjatë analizave tona kemi 

konstatuar se kjo shumë ishte nënvlerësuar për vlerën 20,713€, për 

projektet si në vijim: 

 Te projekti "Sekrete Kuzhine" saldo në fund të vitit ishte njohur zero

€, ndërsa duhej të ishte 10,000€”;

 Te projekti "Filma të Huaj" saldo në fund të vitit ishte 27,295€,

ndërsa duhej të ishte 29,508€”;

 Te projekti "FiFa World Coup", ndeshjet kualifikuese Conmebol

saldo në fund të vitit ishte 25,500€, ndërsa duhej të ishte 34,000€.

Kjo kishte ndodhur për shkak se RTK-ja nuk kishte verifikuar të gjitha 

transaksionet e ndodhura deri në datën raportuese.  

Ndikimi Mos harmonizimi i duhur i transaksioneve të ndodhura deri në datën 

raportuese ka ndikuar në paraqitjen jo të drejtë të Investimeve në vijim/ të 

drejtat e programit në PFV.  

Rekomandimi A4 Bordi i RTK-së duhet të siguroj se para përgatitjes së pasqyrave financiare, 

të gjitha transaksionet të cilat kanë ndodhur janë paraqitur drejtë dhe saktë 

në periudhën e duhur kontabël. Po ashtu, menaxherët e kontratave deri në 

datën raportuese duhet të ofrojnë shënimet e sakta për shkallën e 

përmbushjes së kontratave.  

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 
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Çështja A5 - Mbi pagesa për shujtë 

Gjetja Paragrafi 1 i nenit 58 i Marrëveshjes Kolektive të RTK-së, përcakton se ”Të 

punësuarve u sigurohet kompensimi për ushqim gjatë punës me orar të 

plotë për ditët e pranisë në punë dhe vlera e kompensimit të shpenzimit të 

ushqimit në punë, për një ditë pune është 2.5€”.  

 

Gjatë analizave tona, ne kemi vërejtur se RTK kishte paguar shujta në vlerë 

prej 164,285€, për persona të cilët nuk kishin qenë fare në punë. Pra, 

pagesa e shujtës ishte bërë pa konfirmimin e prezencës së tyre në punë. 

 Sipas RTK-së, pagesa e shujtave kishte ndodhur në kohën e pandemisë me 

ç’rast ishte krijuar një situatë ku nuk mund të evidentohej prezenca e 

punonjësve në punë. 

  

Ndikimi Mungesa e kontrolleve efektive të brendshme lidhur me vijueshmërinë e 

stafit në punë sjellë rrezikun e pagesave të parregullta pa ndonjë bazë të 

qartë ligjore të cilat e ngarkojnë buxhetin e RTK-së për shpenzime që nuk 

duhet paguar. 

  

Rekomandimi A5 Bordi i RTK-së duhet të siguroj se pagesat për shujta iu bëhen vetëm 

personave të cilëve u takon ky kompensim sipas rregulloreve.  

  

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 

 

Çështja A6 - Kompensimi i llogarive në mes RTK dhe Telekomit të Kosovës 

Gjetja Paragrafët Nr. 32 dhe 33 të SNK 1 ”Paraqitja e Pasqyrave Financiare 

përcaktojnë se: • Aktivet dhe detyrimet, të ardhurat dhe shpenzimet nuk 

duhet të kompensohen me përjashtim të rastit kur kjo gjë kërkohet ose 

lejohet nga një SNRF (par.32); dhe • Është e rëndësishme që aktivet dhe 

detyrimet, të ardhurat dhe shpenzimet të raportohen më vete. Kompensimi 

në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse ose pozicionin financiar ose në 

pasqyrën e të ardhurave individuale (nëse paraqitet), me përjashtim të rastit 

kur kompensimi reflekton thelbin e transaksionit ose një ngjarjeje tjetër, 

pakëson aftësinë e përdoruesve për të kuptuar transaksionet, ngjarjet dhe 

kushtet e tjera që kanë ndodhur dhe për të vlerësuar flukset e ardhshme 

monetare të njësisë ekonomike (par.33). 

 

Më datë 24.12.2019 ishte lidhur një marrëveshje mes RTK-së dhe Telekomit 

të Kosovës për harmonizimin e gjendjes së llogarive, të borxheve dhe 

kërkesave nga palët në marrëveshje. 

Me këtë marrëveshje dy palët ishin dakorduar që: 

 Obligimet e RTK-së ndaj Telekomit të Kosovës për faturat e 

shpenzimeve për shërbimet e telefonisë të thyhen apo 

kompensohen me obligimet të cilat i ka Telekomi i Kosovës ndaj 

RTK-së për pagesën e shfrytëzimit të antenave. 
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 Ky kompensim kishte nxjerrë një obligim neto të RTK-së ndaj 

Telekomit të Kosovës në vlerë prej 85,982€, me të drejtën e 

shfrytëzimit të hapësirës reklamuese nga Telekomi i Kosovës. 

Meqenëse këto transaksione nuk janë paraqitur si të plota në raportimin e 

PVF-ve, por është përdorur metoda e saldove neto, për këtë arsye zëri i 

llogarive të pagueshme tregtare është nënvlerësuar për shumën 186,033€ 

në pasqyrat financiare.  

 Kjo kishte ndodhur për shkak zyrtarët financiar nuk kishin njohuri se këto 

lloj marrëveshjesh nuk janë të përshtatshme dhe nuk janë në pajtim me 

standardet e kontabilitetit dhe raportimit financiar. 

  

Ndikimi Paraqitja e transaksioneve në mënyrë jo të përshtatshme ndikon në 

zvogëlimin e llogarive pa pasur hyrje dhe dalje të parasë, Kjo vështirëson 

dhe ndikon edhe raportimin jo të drejtë të PFV-ve, si dhe nuk mundëson 

pamjen e qartë të rrjedhës së parasë. 

  

Rekomandimi A6 Bordi i RTK-së të sigurojë se në të ardhmen nuk do të ndiqen praktika të 

tilla dhe të merren veprime korrigjuese, në mënyrë që prezantimi i 

informacionit financiar të jetë i plotë dhe konform standardeve 

ndërkombëtare të raportimit financiar. 

  

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 

 

Çështja A7 - Mungesë evidencash për vijueshmërinë e stafit në punë 

Gjetja Marrëdhënia e punës në RTK rregullohet me Ligjin e punës. Paragrafi 2 i 

nenit 20 të Ligjit të punës nr. 03/L-212 përcakton se: "Orari i plotë i punës 

zgjat dyzetë (40) orë në javë, nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar 

ndryshe".  

 

RTK posedon sistem elektronik të evidentimit ditor të ardhje/vajtjes, dhe ne 

kemi testuar gjerësisht këtë sistem. Gjetjet janë si vijon: 

 Gjithsej 15 punonjës nuk janë evidentuar në punë nga 10 deri në 12 

muaj të vitit. Prej tyre, në shtatë (7) raste kemi pranuar konfirmime 

alternative nga mbikëqyrësit e tyre se ata kanë punuar gjatë gjithë 

vitit. Ndërsa, për tetë (8) rastet tjera ne nuk kemi pranuar asnjë 

dëshmi se ata kanë punuar gjatë vitit.  Kostoja e pagave bruto për 

këta tetë punonjës është 64,630€, shumë të cilën RTK e ka paguar 

për vitin 2021; 

 Nga gjithsej 763 punonjës të rregullt të RTK-së, 126 prej tyre nuk 

kanë poseduar kartelë elektronike për evidentimin e tyre në punë 

pasi për arsye të ndryshme kishin humbur kartelat e evidentimit dhe 

se RTK nuk kishte prodhuar kartela të tjera rezervë për shkak të 

mungesës së mjeteve buxhetore; 

 Vendimi me numër 2501/16 i datës 15.08.2016 i marrë nga ana e 



 

 

 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE 
 

 

   
 

15 

 

 

   

Drejtorit të Përgjithshëm ka liruar nga evidentimi ditor 58 persona 

kryesisht udhëheqës të ndryshëm, menaxher të njësive të ndryshme, 

kryeredaktorë dhe menaxhmentin e lartë. Ky vendim nuk kishte bazë 

juridike, ndërsa është mbështetur në një konkluzion të mbledhjes së 

menaxhmentit, të cilën RTK nuk ka mundur të na siguroj. RTK, të 

vetmin instrument për evidentim në punë që e posedon është 

sistemi elektronik i vijueshmërisë, ndërsa për personat që i ka liruar 

nga evidentimi, nuk posedon një mekanizëm tjetër që dokumenton 

vijueshmërinë e tyre në punë.  

  

 Kjo gjendje është krijuar si rezultat i vendimeve jo të duhura nga ana e 

menaxhmentit dhe mungesës së kontrolleve të brendshme gjatë vitit.  

  

Ndikimi Kontrollet e dobëta në evidentimin e të punësuarve për vajtje-ardhje në 

punë dhe nxjerrja e vendimeve pa ndonjë bazë të qartë juridike, mund të 

shkaktoj pagesa të parregullta dhe dëmtim buxheti, si dhe të dekurajojë 

pjesën tjetër të stafit e cila vijon punën në baza të rregullta. 

  

Rekomandimi A7 Bordi i RTK-së duhet të sigurojë se menaxhmenti nxjerrë vendime në 

harmoni me rregullativën ligjore. Po ashtu, duhet të vendos kontrolle më 

efektive për vijueshmërinë e gjithë stafit, si dhe të pajisë gjithë stafin me 

kartela, për të bërë të mundur evidentimin e vijueshmërisë së tyre në punë 

apo mbajtjen e evidencave në forma tjera.  

  

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 

 

Çështja A8 - Mungesa e konfirmimeve nga palët e treta për llogaritë e arkëtueshme 

Gjetja Sipas SNK 1 një njësi ekonomike duhet të japë informacion shpjegues, ose 

në pasqyrën e pozicionit financiar ose në shënimet shpjeguese, për nën 

klasifikime të mëtejshme të zërave të paraqitur, të klasifikuar në një mënyrë 

të përshtatshme për operacionet e njësisë ekonomike. Të dhënat e 

kontabilitetit duhet të jenë burim i besueshëm për hartimin e pasqyrave 

financiare.  

 

Për të testuar saktësinë e llogarive të arkëtueshme tregtare, përveç 

procedurave tjera, ne kemi dërguar dymbëdhjetë (12) konfirmime tek palët 

e treta/klientët në vlerë të përbashkët prej 312,431€, ndërsa prej tyre ne 

kemi pranuar vetëm katër konfirmime me vlerë prej 99,638€. Ne nuk kemi 

pranuar konfirmimet nga tetë (8) klientë në vlerë 212,793€, prandaj në 

mungesë të këtyre konfirmimeve të jashtme, ne nuk ishim në gjendje të 

marrim siguri të arsyeshme për vlerën bartëse të llogarive të arkëtueshmeve 

tregtare të RTK-së në pasqyra financiare. 

 Kjo kishte ndodhur për shkak se RTK nuk kishte bërë harmonizimet me 

kohë të kartelave në mes të klientëve dhe RTK-së.  
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Ndikimi Mos harmonizimi vjetor i të dhënave të RTK-së dhe klientëve të saj 

shkakton pasiguri me gjendjes e llogarive nëse ato janë të sakta. Kjo, ndikon 

në keqdeklarimin e gjendjes së llogarive edhe në pasqyrat financiare. 

Rekomandimi A8 Bordi i RTK-së duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e 

nevojshme për harmonizimin vjetor të gjendjes së llogarive mes RTK-së dhe 

debitorëve, duke mos i përjashtuar edhe dërgesat fizike të konfirmimeve 

nga zyrtarët e RTK-së dhe vizitave te debitorët për ta konfirmuar gjendjen 

përfundimtare të kërkesave. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 
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2.2  Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

Çështja A9 - Mos zbatimi i vendimit për ndalesat e shpërblimeve dhe shtesave 

Gjetja Kompetencat e Bordit janë rregulluar në nenin 29 të ligjit të RTK-së nr. 

04/L-046. Paragrafi 2.9 i nenit 29 citon se “Bordi i RTK-së shqyrton dhe e 

miraton buxhetin vjetor dhe skemën për pagat e menaxhmentit dhe 

personelit tjetër, dhe siguron që shpenzimet e RTK-së nuk i tejkalojnë 

burimet e tyre financiare. Buxheti i RTK-së, është dokument publik i cili pas 

shqyrtimit në Bord i adresohet themeluesit për shqyrtim dhe miratim.”     

Në procesverbalin e datës 22.01.2019, Bordi i RTK-së kishte rekomanduar 

Drejtorin e Përgjithshëm të bëjë pezullimin e pagesave për shpërblime, 

shtesa apo çdo formë tjetër të pagesës jashtë pagës mujore për të 

punësuarit në RTK, përveç rasteve të aprovuara nga ana e Bordit. 

Nga auditimi kemi vërejtur se RTK edhe në vitin 2021 kishte paguar shtesa 

dhe shpërblime. Kosto e shpërblimeve dhe shtesave për këtë vit ishte 

10,455€. 

Sipas sqarimeve të RTK-së, këto shpërblime apo shtesa mbi pagë janë të 

përcaktuara në rregulloret e RTK-së si dhe i atribuohen detyrave specifike 

me të cilat ngarkohen punonjësit përtej punëve të tyre të rregullta. 

Ndikimi Mos zbatimi i vendimeve të Bordit të RTK-së nga menaxhmenti, rritë 

rrezikun e pagesave të parregullta dhe pa bazë ligjore. 

Rekomandimi A9 Bordi i RTK-së duhet të siguroj se vendimet e tij janë duke u zbatuar nga 

menaxhmenti. Po ashtu, duhet të siguroj se për të gjitha pagesat për 

shpërblime apo shtesa të paguara jashtë vendimeve, rregullësia e tyre do të 

shqyrtohet nga ana e Departamentit Ligjor.  

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 
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2.3  Çështjet tjera të menaxhimit financiar dhe të pajtueshmërisë

2.3.1   Kontrollet e brendshme në raportimin financiar

Në vijim janë çështjet që kanë të bëjnë me prezantimin e të dhënave dhe përgatitjen në Pasqyra 

Financiare.   

Çështja A10 - Mos dhënia e informacioneve shpjeguese për kontingjencat 

Gjetja Sipas SNK 37 – Provizionet, detyrimet e kushtëzuara dhe aktivet e 

kushtëzuara, njësia ekonomike duhet të jap informacion shpjegues për 

pasuritë dhe detyrimet kontingjente (eventualitetet), përveç kur mundësia e 

një hyrje/dalje burimesh që përfshin përfitime/humbje ekonomike nuk 

ekziston më. 

Shënimet shpjeguese në pasqyra nuk përmbajnë informacion për ngjarjet të 

cilat i plotësojnë kushtet për trajtimin e tyre si detyrime dhe pasuri 

kontingjente. 

Deri në datën raportuese të pasqyrave financiare, RTK kishte një numër prej 

10 rastesh në gjykatë në të cilat ishte palë paditëse. Vlera e kontesteve të 

pretenduara nga RTK ishte vlerësuar 220,000€. Po ashtu, RTK kishte një 

numër prej 23 rastesh në gjykatë në të cilat ishte palë e paditur, vlera e 

kontesteve të pretenduara ndaj RTK-së ishte vlerësuar 3,325,532€. 

Gjatë hartimit të pasqyrave financiare gjegjësisht rishikimit të tyre, 

menaxhmenti nuk kishte shpalosur këto çështje dhe nuk kishte bërë ndonjë 

vlerësim se sa mund të jetë ndikimi i tyre në rrjedhat e biznesit e as që 

kishte bërë ndonjë provizionim te tyre. Në mungesë të një vlerësimi nga 

ana e menaxhmentit, ne nuk ishim në gjendje të vlerësojmë shumën e tyre 

që do të duhej të njihej në datën raportuese si dhe efektin e tyre në pasqyra 

financiare. 

Sipas shpejgimeve të ofruara, menaxhmenti ka vlerësuar se meqenëse nga 

zyra ligjore nuk kanë pasur ndonjë informacion më detaj, e kanë pasur të 

pamundur për të bërë një provizionim të këtyre kontingjencave. 

Ndikimi Në mungesë të këtyre vlerësimeve nga ana menaxhmentit, pasqyrat 

financiare nuk prezantojnë gjendje të drejtë të detyrimeve dhe kërkesave 

kontingjente nga të cilat pritet hyrje apo dalje e parasë në një të ardhme të 

afërt.   

Rekomandimi A10 Bordi i RTK-së të sigurojë, se ngjarjet të cilat i plotësojnë kushtet për 

trajtimin e tyre si detyrime kontingjente, të analizohen dhe vlerësohen në 

detaje në mënyrë që të njihen provizionet e këtyre llogarive. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 
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2.3.2   Pasuritë afatgjata

Vlera neto e pasurive afatgjata e prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar ishte 4,046,162€. 

Ato kanë të bëjnë kryesisht, ndërtesat, pajisjet dhe makineritë, inventarin, pajisjet dhe softuerin 

kompjuterik, pasuritë e paprekshme, etj. Në fushën e pasurive ne kemi ekzaminuar 70 mostra për 

teste substanciale të detajeve në vlerë 2,521,455€ si dhe 8 mostra për teste të pajtueshmërisë. 

Përveç kësaj, sa i përket zhvlerësimit, ne kemi kryer procedurat analitike substanciale për 

popullacionin si tërësi. 

Çështja A11 - Trajtim kontabël jo adekuat i investimit në vijim 

Gjetja Sipas Standardit Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 16 “Aktivet Afatgjata 

Materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje)”, kosto e një zëri të aktiveve 

afatgjata do të njihet si aktiv nëse dhe vetëm nëse: 

a) është e mundshme që përfitimet ekonomike në të ardhmen që i

atribuohen atij aktivi do të rrjedhin tek njësia ekonomike; dhe 

b) kosto e aktivit mund të matet me besueshmëri.

RTK në pasqyra financiare tek zëri i investime në vijim ka prezantuar vlerën 

prej 147,911€. Kjo vlerë në pasqyrat financiare vazhdon të prezantohet nga 

viti 2018, dhe lidhet me hartimin e planit ideor për ndërtimin e objektit të 

RTK-së, bazuar në planin rregullativ urban të komunës së Prishtinës si dhe 

ndarjes së parcelës.  Kostoja e parashikuar e menaxhmentit të atëhershëm 

për ndërtimin e këtij objekti është mbi 30 milionë euro, dhe vlerësimi ishte 

se ky objekt mund të financohet ose nga Qeveria e Kosovës ose nga ndonjë 

donatorë potencial. 

Për të vlerësuar mundësinë e realizueshmërisë së këtij projekti, ne kemi 

kërkuar nga menaxhmenti aktual një vlerësim të tyre në lidhje me gjasat që 

ky projekt të realizohet apo kur mund të fillojë ndërtimi i tij. Menaxhmenti 

nuk ka mundur të na ofroj ndonjë vlerësim se a mund të vazhdojë apo jo ky 

projekt, sepse mundësitë e financimit nga buxheti i RTK-së janë minimale, 

dhe se deri tani nuk është gjetur ndonjë donator i cili do të financonte këtë 

projekt me një kosto kaq të lartë.  

Në mungesë të një vlerësimi nga menaxhmenti i cili do të qartësonte 

ecurinë e këtij projekti, dhe kërkesave të SNK 16, ne konsiderojmë se vlera e 

zërit të njohur si investim në vijim, nuk përmban kushtet të trajtohet si i tillë 

por duhej të njihej si shpenzim i periudhës. 

Kjo ka ndodhur për shkak se menaxhmenti nuk ka mund të jap një vlerësim 

se a është i mundshëm realizimi i projektit, për arsye të kostos së lartë dhe 

pamundësisë së financimit vetiak. 

Ndikimi Njohja dhe paraqitja e zërave të caktuar pa i plotësuar kushtet sipas 

kërkesave të SNK-ve mund të ndikojë në prezantim jo të drejtë të pasqyrave 
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financiare. 

Rekomandimi A11 Bordi i RTK-së të sigurojë se në pamundësi të realizimit të projektit, të 

bëhen vlerësimet dhe korrigjimet e nevojshme kontabël dhe trajtimi i duhur 

i këtij zëri në pasqyrat financiare. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 

Çështja A12 - Pronësia e pa definuar e pasurive /objekteve ku operon RTK 

Gjetja Sipas Standardeve Ndërkombëtare SNKSP dhe Kornizës Konceptuale ”Par. 5 

BC 5.10 pronësia ligjore e një pasurie si një qasje në shërbime potenciale 

ose në përfitime ekonomike të një pasurie është një tregues i kontrollit. 

Megjithatë, të drejtat për shërbime potenciale ose aftësia për të gjeneruar 

përfitime ekonomike mund të ekzistojë pa pronësinë ligjore të pasurisë 

nëpërmjet mbajtjes dhe përdorimit të pronës.  

Në Shënimet kontabël dhe raportin e regjistrimit të mjeteve themelore të 

fundvitit 2021, në regjistrin e pasurive nuk është prezantuar ndërtesa në të 

cilën operon RTK. Pra, përkundër faktit që ndërtesa e cila shfrytëzohet nga 

RTK ligjërisht nuk është pronë e RTK-së, ajo i sjellë përfitime organizatës 

dhe të paktën statusi i saj ishte dashtë të shpaloset në Pasqyrën e 

shënimeve shpjeguese.  

Ndërtesa si e tillë, prej shumë vitesh shfrytëzohet nga ana e RTK-së pa asnjë 

dëshmi për të drejtën e shfrytëzimit. Sipas diskutimeve me zyrtarët e RTK-

së, objekti është dhënë në shfrytëzim nga AKP, mirëpo nuk është ofruar 

ndonjë dëshmi që dokumenton se prona dhe ndërtesa në fjalë është në 

menaxhim të AKP-së dhe i është dhënë në shfrytëzim RTK-së, dhe për çfarë 

periudhe kohore është dhënë kjo e drejtë e shfrytëzimit. 

Sipas shpjegimeve të menaxhmentit meqenëse objekti nuk ishte pronë e 

RTK-së, nuk ishte regjistruar si pasuri në librat kontabël.  

Ndikimi Edhe pse objekti nuk ishte pronë legale e RTK-së, RTK ka pasur kontrollin e 

plotë për këtë objekt, dhe nga shfrytëzimi i saj ka nxjerrë përfitime të larta 

ekonomike. Prandaj, mos shpalosja e pasurive të cilat janë në shfrytëzim 

dhe sjellin përfitime për RTK-në, mund të ndikoj në paraqitjen jo të saktë 

dhe të drejtë të pasurisë afatgjatë në pasqyra financiare, por edhe gjendjes 

së përgjithshme të RTK-së.  

Rekomandimi A12 Bordi i RTK-së duhet të merr masa të menjëhershme dhe çështjen e këtij 

objekti ta diskutojë me Kuvendin e Kosovës dhe AKP-në në mënyrë që të 

sqarohet pronësia e përhershme apo dhënia në shfrytëzim për kohë të 

caktuar, dhe më pas, çështja të trajtohet edhe në aspektin kontabël të 

regjistrimit të saj.  

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 
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Çështja A13 - Ndarje jo e duhur e detyrave në proceset e prokurimit dhe mos respektim i 

kërkesave teknike dhe profesionale të operatorëve  

Gjetja Ligji i Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, neni 69 Aftësitë teknike dhe/ose 

profesionale, pika 2.1 citon “listën me të cilën specifikohen të gjitha 

furnizimet kryesore të rëndësishme të operatorit ekonomik të realizuara në 

tri vitet e shkuara, duke saktësuar produktet e furnizuara, shumën e 

kontratës, datën dhe pranuesit; (i) kur furnizimi është bërë për një autoritet 

publik në Kosovë ose në një vend tjetër, për dëshmi të këtij livrimi shërben 

kopja e çertifikatës (çertifikatave) të rëndësishme të lëshuar ose të bashkë 

nënshkruara nga autoriteti i tillë. Po ashtu, Rregullat dhe Udhëzuesi 

Operativ për prokurim publik, neni 62 Ndarja e detyrave, pika 4 përcakton: 

“Një zyrtar nga një departament i cili ka përgatitur specifikimet dhe/ose 

TER, ose ka përcaktuar standardet e cilësisë, ose vizatimet e përgatitura, nuk 

mund të nënshkruajë për asnjë nga artikujt e mësipërm 1 ose 2, as nuk 

mund të marrë pjesë si një anëtar i komisionit të vlerësimit”. 

 

Nga auditimi i pesë mostrave të blerjes se pasurive përmes procedurave te 

prokurimit, kemi vërejtur se:  

Tek përgatitja e njoftimit për kontratë për procedurën e prokurimit për 

blerjen e ENG kamera me të gjitha pajisjet përcjellëse në vlerë prej 5,922€, 

tek kushtet për pjesëmarrje III2.4 AK ka kërkuar vetëm listën e furnizimeve 

në tri vitet e fundit, por nuk ka kërkuar edhe listë të referencave, siç e 

parasheh ligji. Po ashtu, për këtë kontratë ishte caktuar personi i njëjtë edhe 

si hartues i specifikimeve, edhe si menaxher i kontratës. 

Tek njoftimi për kontratë për procedurën e prokurimit Karriga për stafin e 

RTK-së në vlerë prej 12,606€, kushtet për pjesëmarrje, III2.3 RTK ka kërkuar 

për dëshmi “Deklaratat tatimore vjetore të dorëzuara në ATK duke 

dëshmuar se OE gjatë tri (3) viteve të fundit ka pasur qarkullim vjetor jo më 

të vogël se 30,000€”, kurse sipas dëshmive të operatorit fitues ai ka 

dorëzuar vetëm qarkullimin bankar vetëm për vitin 2020. Po ashtu, për këtë 

kontratë është i caktuar personi i njëjtë si hartues i specifikimeve dhe si 

anëtar i komisionit vlerësues. 

 

 Sipas shpjegimeve të menaxhmentit, kjo ka ndodhur si rezultat i mungesës 

së funksionimit të duhur të kontrolleve të brendshme, dhe ndarjes jo të 

duhur të detyrave për shkak të stafit të reduktuar gjatë kohës së pandemisë. 

 

Ndikimi Mos respektimi i kërkesave ligjore gjatë zhvillimit të procedurave të 

prokurimit mund të ndikojë që RTK të favorizoj operatorët dhe të eliminojë 

konkurrencën. Kurse, angazhimi i zyrtarëve të njëjtë në disa detyra në 

menaxhimin e aktiviteteve të prokurimit/kontratave paraqet ndarje jo 

adekuate të detyrave e cila mund të rris rrezikun për konflikt interesi. 

 

Rekomandimi A13 Bordi i RTK-së të sigurojë se departamenti i prokurimit i zbaton me 

konsistencë të gjitha kërkesat e rregulloreve të prokurimit dhe do të 

eliminoj të gjitha lëshimet e identifikuara në rastet e identifikuara më lartë.  
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Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen). 

Çështja A14 - Procesimi jo i plotë i pasurive përmes softuerit të kontabilitetit 

Gjetja Bazuar në rregulloren e pasurisë jo financiare te RTK-së, neni 3 pika 1.9, RTK 

duhet të posedojë një regjistër të plotë dhe të saktë të pasurive, duke 

përfshirë pasuritë kapitale, jo kapitale dhe stoqet, që do të azhurnohet 

vazhdimisht, e që do të përdoret edhe për  raportimin e të dhënave në 

Pasqyra Financiare. Edhe neni 6, pika 3 e rregullores, përcakton që pasuria 

kapitale, jo kapitale dhe stoqet duhet të regjistrohen në modulin për 

menaxhimin e pasurive. Kapitalet tjera janë në kuadër të klasifikimit të 

përgjithshëm të pasurive jo financiare të RTK-së. 

Gjatë ekzaminimeve tona kemi vërejtur se vetëm moduli i pasurisë afatgjatë 

ishte i inkorporuar në softuerin e përdorur nga RTK. Te moduli i pasurisë së 

pa prekshme dhe moduli i deposë (stoqeve), evidencat kontabël mbaheshin 

në formatin Excel. Kjo bart rrezik të shtuar në menaxhimin e tyre, për shkak 

se sistemi është i qasshëm për çdo përdorues. Për më tepër, zyrtari i 

pasurisë nuk kishte qasje në këto dy module, gjë e cila shkakton vështirësi 

në grumbullimin e plotë të të dhënave dhe menaxhimit të pasurisë në RTK. 

Kjo ka ndodhur si pasojë e mosfunksionimit të duhur të kontrolleve të 

brendshme si dhe rëndësisë së pamjaftueshme në procesimin e të dhënave 

përmes softuerit dhe gjenerimit të tyre të plotë në PFV. 

Ndikimi Mungesa e aplikimit të modulit gjithëpërfshirës në menaxhimin e pasurisë 

së RTK-së, dobëson mbrojtjen e duhur të pasurive nga rreziqet e tjetërsimit 

apo humbjes, e po ashtu edhe në prezantimin jo të saktë në pasqyrat 

financiare.  

Rekomandimi A14 Bordi i RTK-së të sigurojë se menaxhimi i pasurisë së paprekshme dhe 

stoqeve të bëhet përmes një moduli të integruar, në të cilin zyrtari i pasurisë 

në çdo kohë ka qasje të plotë në të gjitha pasuritë dhe menaxhimin e tyre, 

si dhe gjendja e stoqeve të vendoset nën një kontroll më efikas. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 
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2.3.3   Të hyrat

Të hyrat e realizuara për vitin 2021 ishin në vlerë 12,895,186€. Prej tyre, nga Buxheti i Republikës 

së Kosovës ishin 11,200,000€ ndërsa nga të hyrat e realizuara prej RTK ishin 1,695,186€. Të hyrat e 

realizuara nga RTK kanë të bëjnë me të hyrat nga marketingu, kompensimet, grantet, vendosja e 

antenave, youtube dhe të hyrat e tjera. Për këto, kemi testuar 68 mostra për teste substanciale të 

detajeve në vlerë 11,700,944€ si dhe 5 mostra për teste të pajtueshmërisë. 

Çështja A15 - Mos funksionimi i njësisë së monitorimit në marketing 

Gjetja Sipas nenit 32 të rregullores së marketingut, RTK i dorëzon klientit faturën 

për reklamën e porositur dhe të konfirmuar. Këtë konfirmim njësisë së 

faturimit ia bën njësia/softueri i monitorimit në marketing.  

Nga testimi i 38 mostrave për të hyrat nga marketingu, në 13 prej tyre ka 

pasur korrigjime me shumë vonesë të faturave mbi shërbimet e kryera 

(zvogëlime të shumave në fatura). Te gjitha këto shërbime ishin të faturuara 

gjatë muajve të ndryshëm të vitit 2021, kurse 11 korrigjime të faturave në 

vlerë prej 2,789€ janë bërë gjatë muajit shkurt 2022 në të dhënët kontabël 

të të hyrave të vitit 2021, kurse 2 korrigjime në vlerë prej 2,366€ janë në të 

hyrat e vitit 2022. Rrjedhimisht kishte mbivlerësim të të hyrave të vitit 2021 

për 2,366€. 

Kjo ka ndodhur për shkak të problemeve të vazhdueshme me softuerin e 

monitorimit në marketing gjatë vitit 2021 dhe njësia e faturimit kishte marrë 

me vonesë informatën për atë që faturimi i bërë (transmetimi) nuk 

korrespondon me porosinë e klientit. 

Ndikimi Ndryshimi i shpeshtë i faturave për shkak të mos evidentimit të problemeve 

të njësisë së monitorimit në marketing, mund të ndikojë në mos 

evidentimin dhe raportimin e saktë të të hyrave, si dhe në ankesat e 

klientëve.  

Rekomandimi A15 Bordi i RTK-së të sigurojë se do të merren veprime konkrete për 

evidentimin dhe rregullimin e problemeve tek njësia monitorimit në 

marketing, në mënyrë që ky softuer të përmirësohet dhe funksionalizohet 

plotësisht. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 
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2.3.4   Shpenzimet operative 

 

Shpenzimet operative ishin 3,214,426€. Ato kanë të bëjnë me shpenzimet e mirëmbajtjes, 

shpenzimet e të drejtave programore, produksionet vendore dhe të jashtme, shtesa për emisione, 

pastaj komunalitë, tarifat e licencës, shpenzimet e zyrës dhe ato administrative, shpenzimet e 

qirasë së veturave, dhe të tjera. Në këto shpenzime, kemi testuar 62 mostra për teste substanciale 

në shumën 1,106,893€, si dhe 6 mostra të prokurimit për teste të pajtueshmërisë. 

 

Çështja A16 - Dobësi në raportim të progresit të kontratave nga menaxherët  

Gjetja Rregullat dhe udhëzuesi operativ për prokurimin publik, kërkojnë që pas 

nënshkrimit të kontratës Zyrtari Kryesor Administrativ emëron një menaxher 

të projektit për menaxhimin e kontratës (paragrafi 61.4). Menaxheri i 

projektit harton një plan për menaxhimin e kontratës i cili dorëzohet tek 

departamenti i prokurimit (paragrafi 61.7, 61.8 dhe 61.9); dhe menaxheri i 

projektit harton dhe dorëzon raportin mbi progresin e një kontrate tek 

departamenti i prokurimit (paragrafi 61.20).  

 

Në tri mostra kemi vërejtur se menaxherët e kontratave nuk kishin 

azhurnuar raportin e tyre sipas dinamikës së realizimit të kontratave. 

Raportet e tyre nuk ishin të sakta, por të njëjtit kishin raportuar shifra të 

përafërta për transmetimet e ndodhura të ndeshjeve apo emisioneve, dhe 

jo në mënyrë të saktë për volumin e transmetimeve deri në datën 

raportuese.  Ky raportim ka reflektuar edhe tek saldot e fundvitit të cilat 

janë raportuar në pasqyra financiare dhe të cilat në disa raste nuk ishin të 

sakta si rezultat i mbikëqyrjes jo të duhur dhe të dhënave jo të azhurnuara 

nga menaxherët e kontratave. 

 Sipas shefit të prokurimit, kjo kishte ndodhur për arsye se stafi nuk është 

shumë i përgatitur për të vendosur aktivitetet e menaxhimit të kontratës në 

platformën elektronike. 

 

Ndikimi Kontrollet e dobëta në menaxhimin e kontratave mund të ndikojnë në 

mbipagesa për shumat e korrigjuara të faturave dhe në saktësinë e 

raportimit të pasqyrave financiare. 

 

Rekomandimi A16 Bordi i RTK-së duhet të siguroj se janë vendosur kontrolle adekuate sa i 

takon menaxhimit të kontratave, në mënyrë që raportimi i progresit të 

kontratave të jetë me kohë dhe i saktë. 

 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 
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2.3.5   Funksioni i auditimit të brendshëm

Auditimi i brendshëm është një aktivitet i pavarur për të ofruar siguri objektive dhe një aktivitet 

këshillues, i dizajnuar për të shtuar vlerën dhe për të përmirësuar veprimet e kompanisë. 

Çështja A17 - Mos funksionimi i Komitetit të Auditimit 

Gjetja Bazuar në ligjin nr. 06/L-021 për kontrollin e brendshëm të financave 

publike, Komiteti i auditimit përbëhet nga tre (3) ose pesë (5) anëtarë, ku dy 

të tretat (2/3) janë të jashtëm nga fusha përkatëse e auditimit, ndërsa pjesa 

tjetër nga stafi i brendshëm i subjektit të sektorit publik. Komiteti i auditimit 

është organ i pavarur këshillëdhënës për udhëheqësin e subjektit të sektorit 

publik, dhe mbështetës për auditorët e brendshëm. 

Komiteti i auditimit të brendshëm në RTK, nuk ishte sipas kërkesave të ligjit, 

pasi në përbërjen e tij nuk kishte dy të tretat e anëtarëve të jashtëm. Kjo për 

faktin, që anëtarët e komitetit të auditimit ishin zgjedhur prej Bordit bazuar 

në rregulloren e brendshme për punën e Bordit të RTK-së. 

Më tej, Bordi i RTK-së ishte shkarkuar në fund të muajit qershor 2021 dhe 

që nga atëherë Komiteti i Auditimit të Brendshëm nuk ka qenë funksional 

për arsye se të gjithë anëtarët e këtij Komiteti janë njëherit edhe anëtarë të 

Bordit Drejtues. 

Sipas zyrtarëve të RTK-së kjo situatë kishte ndodh nga mos harmonizimi i 

rregullores së punës së Bordit me kërkesat e ligjit për kontroll të brendshëm 

të financave publike. 

Ndikimi Mos harmonizimi i rregullores së punës së bordit me kërkesat e ligjit si dhe 

mungesa e një Komiteti efektiv të auditimit të brendshëm ka ndikuar në 

reduktimin si të nivelit të aktiviteteve të NJAB, po ashtu edhe në përkrahjen 

e saj në mbështetjen e zbatimit të rekomandimeve. Mungesa e Komitetit të 

Auditimit, po ashtu dobëson qeverisjen e përgjithshme në RTK, ngase ka 

mungesë të diskutimeve për adresimin e gjetjeve nga raportet e auditimit 

të brendshëm. 

Rekomandimi A17 Bordi i RTK-së të siguroj së emërimi i anëtarëve të komitetit të auditimit të 

brendshëm duhet të ketë së paku dy të tretat e anëtarëve të jashtëm sipas 

kërkesave të Ligjit për kontrollin e brendshëm të financave publike. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen) 
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3   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti i auditimit për PFV-të e vitit 2020 të Radio Televizionit të Kosovës nuk ka pasur asnjë 

rekomandim. Raporti i auditimit ishte kryer nga një kompani e jashtme e auditimit.  
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Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme 

Qerkin Morina, Ndihmës Auditor i Përgjithshëm 

Shkelqim Xhema, Drejtor i Auditimit 

Fejzullah Fejza, Udhëheqës i ekipit 

Fisnik Rudaj, Anëtar i ekipit 

Muhamet Balaj, Anëtar i ekipit 



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE 

28

Shtojca I: Letër konfirmimi
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Shënimet fundore 

¹ Pajtueshmëria me autoritetet – pajtueshmëria me të gjitha ligjet, rregullat, rregulloret, standardet dhe praktikat e 

mira relevante.  

² Kolektivisht të referuara si pajtueshmëri me autoritetet 
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RADIIO TELEVIAONI I KOSOVES
Pasqyra e rrjedh€s s€ parasE pEr fund vitin 31 Dhjetor 2021

Rrje$ha e paras€ nga aktivitetet operative
Sufioiti / Deficiti neto
Konlgjimet pEr z€rat jo-ne para:

Zhvlpr€simi dhe amortizimi
Te hyrat nga grantet
Vler4 neto e aseteve te paprekshme
te njqhura shpenzime
Vlera neto e aseteve te shlyera
Deficiti operativ para ndryshimeve n€ asetet
dhe detyrimet operative

(Rritja) I nrogElimi I e stoqeve
Zvogplimil (Rritja ) n€ llogarit€ e ark€tueshmet tregtare dhe t€
tjera
(Zvogelimi) n€ llogarite e pagueshme dhe t€ tjera
Paraja e gieneruar nga/(e pGrdorur n€) aktivitetet operative

Rrjedha e paras€ nga aktivitetet investive
Blerja e pron€s, impianteve dhe pajisjeve

Blerja e aseteve td paprekshme

Paraja e p€rdorur n€ aktiviteterl investive

Rrje{ha e parasd nga aktivitetet financuese:
Grantet e pranuara gjat€ vitit
Kredi,t€ e pranuar/(paguara) gjat€ vitit
Paraja e gieneruar nga aktivitetet financuese

Neto rritja e paras€ dhe ekuivalentdve t6 paras€

Paraj4 dhe ekuivalentdt e paras€ nd fillim te vitit

Parala dhe ekuivalentEt e parasd n€ fund t€ vitit

Sh0nimet e bashkangiitura prej 10 deri 33 jan€ pjes0 integrale e kdtyre pasqyrave financiare.

Fund vitin 3l

Sh€nimi Dhjetor 2021

(n€ 6000 Euro)

441

631

(74)

144IJI

126

Fund vitlin 31
Dhjetor 2020

(nG'000 lluro)

421

658

(86)

96

4&5

t,867

2

(174)

(e4s)

It,08g

6

9

t:,.262)

836750

(182)

(se7)
(,233)

(204)

(77s! (437)

2T

(38e)

2l

5042

(38e)

(8)

50

10

40

ll



RADIO TELEVIZIONI I KOSOVTS
rave financiare per fund vitin 3l

1. rf ptnclrHSHME

Radio Televizioni i Kosov€s €sht€ institucion publik me rend€si te posagme kulturore dhe komb€tare, icili ofron sh€rbim publi! 
1! fushen e veprimtaris€ sE radios dhe telJvizionit, e themeluar n€ p€rpurhje

me Rregulloren Nr. 2001113 te UNMIK-uI, p€r themelirrrin e Radio Televizionit t€ Kosov€s, e datiis l5
Qershor 2001.
Themelues i RTK-€s si.institucion publik €shtd Kuvendi i Kosoves. Kuvendi i Kosov€s mbron
autonomin institucionale dhe pavar€sin€ editoriale si dhe te siguron financim ua"tuut pe. r"alizimin emisionit td_sh€rbimit publik td RTK-€s. Me q€llim te sigurimi t€ funksionit t€ plot€ n'e niu"i
profesional tc RTK-6s themeluesi po ashtu gatglgn sigirimin e objekteve te pe^rshtatshme funu.r,r.Veprimtarin€ e ka t€ p€rcaktuar me Ligjin plr RTK-en N fi4lL-0a6te dates 29 Mars 2012

Entiteti €sht€ me baz€ n€ Prishtin€, Kosovd dhe siguron shdrbimin e transmetimit n6 gjithe rajoninre
Kosovds duke u udh€hequr nga parimet e nj€ Transmetuesi Publik, n€ pdrputhje me Kreu II. Neni ll ;Ligji per RTK-iin Nr. 04/L-046 te dates 29 Mars 2014
Sipas Nenit 8, RTK p€rfshine dy (2) kanale televizive ( kanali televiziv ne gjuhen shqipe dhe kanali
televiziv ne gjuhen serbe) dhe dy (2) kanale t€ radios t€ l(osov€s. Keto dy (2) kanalelane te detyruara
te ndajn€ 15%rc skem€s se tyre programore p€r gjuhet e komuniteteve tjera te Kosoves.
!n1ite1i aktualisht vepron me kater kanale te televiZionit dhe dy radio, t€ gjitha t€ vendosura nd
Prishtine.

Financimin e RTK-es e negullon Ligji per RTK-dn Nr. 0,4/L-046; Kreu IV Neni 21.
P€r nj€ periudhe transitore deri trevjeqare , deri ne sigurimin e financimit nga parapagimi, gdo vit
RTK-€s do ti ndahen 0.7Yo ete hyrave nga Buxheti i Kosov€s (duke p€rjasht-uui t" tryr:ut ne Buxhetin e
Kosov€s nga Privatizimi, te hyrat e nj€hershme dhe te hy'rat vetanake nga niveli q.t d.o, dhe ai lokal),
l0 % e buxhetit total te RTK-se i ndahet televizionit ne gjiuh€n serbe.
Organi drejtues i RTK-€s do t€ jetE Bordi i RTK-ds i perber€ prej I I an€tareve t€ cil€t jan€ tE em€ruar
nga Kuvendi i Kosov€s.( Kapitulli V Neni 24 paragrafi l.l
Bordi i RTK-€s punon dhe vepron ne p6rputhje me dispozitat e ligjit dhe statutin e RTK-€s,

Numri i punonj€sve n€ entitet me 3l Dhjetor202l ishte774 duke perfshi t€ pun€suarit e negullt 75g
pun€tor€, menaxhmenti i larte 7 , bordi 9 anEtar, si dhe gjat€ vitit ka pas te angazhuar me koitrata si
punetor sekondare, 258 te pun€suar si: aktor, k€ng€tar. ginetar ne Kbsov€ dhE konespodentjasht€
shteti

T2



RADIO TELNVIZIONI I KOSOVES
Shdnimet e financiare p6r fund vitin 31

2, Adoptimi i Standardeve te reja dhe l;6 rishikuara te Raportimit Financiar
Nd€rkombetar€

Kompania ka miratuar te gjitha standardet e reja apo t€ amandamentuara Kontabel dhe Interpretimet t€
leshuara nga Bordi i Standardeve Nderkombetare te Kontabilitetit ('BSNK') qe jane t€ obligueshme
p€r periudh€n e tanishme raportuese. Qdo Standard apo Interpretim i ri apo i amandamentuar qe nuk
€sht€ ende i obliguesh0m nuk dsht6 adoptuar.

Organizata ka zbatuat standardet dhe ndryshimet e m€poshtme p€r her€ t€ par€ p€r periudh€n e
raportimit duke filluar nga I janari202l:

' Ndryshimet SNRF 4 Zgerimi i Perjashtimit te P€rkohsh€m nga Zbatimii SNRF 9

o SNRF 9, SNK 39, SNRF 7, SNRF 4, SNRF 16 Reforma standarde e norm€s s€ interesit -
Faza2

o SNRF 16 Koncesionet e qirave t0 lidhura me Covid-I9 p€rtej 30 qershorit 2021

Ndryshimet e listuara md sip6r nuk pat€n ndonje ndikim n0 shumat e njohura n€ periudhat e
m€parshme dhe nuk pritet t€ ndikojnd ndjesh€m n€ periudhal. aktuale ose ato te ardhshme.

standardet e reja dhe tE rishikuara f6 SwRF f6 l*shuara, por ende jo efektive

Jan€ l€shuar disa standarde dhe interpretime t€ reja tE k:ontabilitetit q€ nuk jan€ t€ detyrueshme p€r
periudhat e raportimit me 3l dhjetor 2021 dhe nuk jan€ miratuar her€t nga Oiganizata. Keto standarde
nuk pritet t€ ken€ nj€ ndikim material nd nj€sin€ ekonornike nC periudhat aktuale ose t€ ardhshme t0
raportimit dhe mbi transaksionet e parashikueshme n€ td ardhmerr.

o SNRF 17 (p0rfshir6 ndryshimet e qershorit 2020 nE SNRF 17) Kontratat e sigurimit
r Ndryshimet n€ SNRF l0 dhe SNK 28 Shitja ose kontributi i aktiveve nd€rmjet nje investilori

dhe bashk€pun€torit t€ tij ose sip€rmarrjes s€ p€rbashk€t
o Ndryshime n€ SNK I Klasifikimi i pasiveve si afutshkurtra ose afatgiata
o Ndryshime n€ SNRF 3 Referenca n€ Kuadrin Konceptual
o Ndryshimet n€ SNK 16 Aktivet afatgsatamateriale - Td ardhurat p€rpara p€rdorimit t€ synuaro Ndryshimet n€ SNK 37 Kontratat e veshtira-Kostoja e p€rmbushjes s€ nj€ kontrate
o P€rmirdsimet vjetore t€ standardeve t€ SNRF '2018-2020 Ndryshimet e ciklit te SNRF 1

Miratimi p€r her€ te pare i Standardeve Nd0rkomb€tare t€ Raportimit Financiar, SNRF 9
Instrumentet Financiare, SNRF 16 Qirat€ dhe SNK 4l Bujqesia

. Ndryshimet ne SNK I dhe Deklarata e praktik€s I}NRF 2 Shpalosja e politikave kontab€l
o Ndryshime n€ SNK 8 P€rkufizimi i Vler€simeve lKontabi:l
o Ndryshimet n€ SNK 12 Tatimi i shtyrd n€ lidhje me aktivet dhe detyrimet qe njedhin nga nj6

transaksion i vet€m

Menaxhmenti nuk pret qe adoptimi i Standardeve te listuzra md sip€r do t€ ketd nj€ ndikim material ne
pasqyrat financiare t€ organizat€s n€ periudhat e ardhshmr:.

l3



RADIO TNLEVIZIONI I KOSOVfS
Sh0nimet e pasqyrave financiare p6r fund vitin 31 Dhjetor 2021

I

2. POLITIKAT KRYESORE KONTABEL (VAZHD|M)

3. POLITIKAT E RTNDESISHME TE KONTITBILITETIT

3.1 Deklarata e p€rputhshm€ris€

Keto pasqyra financiare jan€ t€ p€rgatitura n€ p€rputhje me Standardet Nd€rkombdtare t€ Raportimit
Financiar ("IFRS").

3.2 Baza e p€rgatitjes
Kdto pasqyra financiare jan€ p€rgatitur sipas parimit td lkostos historike perveg rastit te rivlerdsimit t€
disa aseteve dhe detyrimeve financiare, sig €sht€ shpjeguar m€ posht€ ne politikat e kontabilitetit.
Kostoja historike €shte e bazuu n€ p€rgjith€si nd shum€n e dh€ne n€ k€mbim te pasuris€.
K€to jan6 pasqyra financiare individuale te organizat0s qe synojn€ te p€rdoren layesisht p€r
permbushjen e raportimeve statutore. Organizata <luhet te p€rgatisd pasqyrat financiare te
konsoliduar4 te cilat nuk jand ne dispozicion e dat€n e k€tij raporti. K€to pasqyra financiare
individuale munde te mos jen te p€rshtatshme p€r t'u p€rdorur p€r q€llime te p€rgjithshme n€se nuk
lexohen se bashku me Pasqyrat Financiare te Konsoliduara.

3.3 Parimi i vazhdueshm€ris€

K€to pasqyra financiare jan€ p6rgatitur duke u bazuar n6 parimin e vazhdueshm6ris€. Operacionet e
Kompanis€ financohen nga buxheti i Kosoves duke siguruar k€shtu nj€ vazhdim€si te operacioneve se
paku edhe ne 12 Muajt e ardhshem.

3.4 Valuta e prezantimit

Valuta prezantuese dhe raportuese e Kompanisd dsht€ Euroja (ELIR), ku n€ p€rputhje me negulloret e
Bashkimit Monetar Evropian dhe udhezimeve t€ ldshuara nga Banka Qendrore e Kosoves, Euroja ishte
adoptuar si valuta e vetme legale n0 tenitorin e Kosov€s prej dat€s 1 Janar 2002.

3.5 Transaksionet nd valut€ t€ huaj

Transaksionet ne valutO t€ huaj p€rveg Euros regjistrohen sipas kursit t€ k€mbimit n€ fuqi ne dat€n e
transaksionit. Ndryshimet e k€mbimit si rezultat i zgjidhjes s€ transaksioneve n€ valutd te huaj p€rveg
Euros p6rfshihen n€ pasqyr€n e t€ ardhurave duke pdri,orur kursin e k€mbimit i cili eshte n€ fuqi nC at€
datd.

t4



RADIO TELEVIZIONI I KOSOVES
ShEnimet e pasqyrave financiare p€r fund vitin 31 Dhjetor 2021

3. poLrTrKAT E RENDESTSHME Tf KONTABTLTTETTT(VAZHDIM)

Pasurit€ dhe detyrimet monetare t€ shnd€rruara ne valuta tjera p€rveg Euros kthehen n6 Euro sipas
kursit mesatar td kembimit nE treg n€ dat€n e bilancit ti5 gjendjes. Fitimet dhe humbjet n6 valuti te
huaja q€ ndodhin per shkak t€ kembimit te aseteve dhe detyrimeve reflektohen ne pasqyr€n e t€
ardhurave si diference nd€rmjet fitimeve dhe humbjeve p€r shkak t€ shnddrrimit te kursift€ kembimit

3.6 Prona, impiantet dhe pajisjet

Artikujt e prones, impianteve dhe pajisjeve deklaroheir sipas kostos s0 vleresuar minus zhvleresimi i
akumuluar dhe demtimi.

Kostot pasuese jan€ td p€rfshira n€ vler€n bart€se t0 aseteve apo njihen si nje aset i vegant€, sipas
nevoj€s, vet€m kur besohet q€ mund€ te k€t€ p€rfitime elkonomike nd t€ ardhmen q€ lidhen me asetin
t€ cilat do njedhin p€r Kompanin€ dhe kostoja e asetill mund t€ matet me besueshm€ri. Te gjitha
riparimet dhe mir€mbajtjet ngarkohen si shpenzim nii pasqyr€n e t€ ardhurave gjat€ periudh€s
financiare n€ t€ cil€n ato kan€ ndodhur.

Zhvler€simi n€ asetet llogaritet duke p€rdorur metod€n e saldos zbritese p€r t€ shp€rndar€ koston e
tyre n€ vler€n e tyre te mbetur gjat€ koh0zgjatjes sd vler€suar te p€rdorimit sig vijon:

Pajisjet TV, Radio
Pajisjet kompjuterike
Mobilje dhe orendi
Mjete transportuese dhe inventar ekonomik

Transmetimi i I

Kosto e zhvillimit te 60%
serialit

Vlera e mbetur e aseteve dhe koha e pdrdorimit rishikohet, dhe konigjohet n€se Csht€ nevoja, n€
secil€n datO t€ bilancit t0 gjendjes. Vlera e bart,.rr e asetit shlyhet menjehere n€ shumen e

rikuperueshme n0se vlera e bartur e asetit eshte me e madlhe se shuma e vleresuar e rikuperueshme.

Fitimet dhe humbjet nga largimi nga p€rdorimi pdrcaklo,hen duke krahasuar tE ardhurat me vleren e
bartur. K€to p€rfshihen n€ pasqyren gjith€pdrfshir€se t€ t€ ardhurave.

3.7 Asetet e paprekshme

Asetet e paprekshme p€rb€hen nga serialet dhe te drejtat trelevizive te blera. Kiito fillimisht maten sipas
kostos sd tyre dhe m€ pas sipas kostos minus amortizimi i akumuluar dhe humbjet e akumuluara t€
ddmtimeve, n€se ka pasur. Amortizimi regjistrohet kur k€rto asete jan€ n€ dispozicion p€r p€rdorim
duke p€rdorur metod0n lineare sipas p€rqindjeve ne vijim:

l0 vite
5 vite

10 vite
l0 vite

Transmetimi i II

3t0%

Transmetimi i III /
vlere e mbetur

10%

Menaxhmenti i Kompanise ka vendosur te ndryshoj politiken Kontabdl per amortizimin e aseteve te
paprekshme ne vitin 2020 duke kaluar nga metoda e shldos zbrit€se ne metoden lineare. Pas parasvsh
qe ky ndryshim esht€ bere me qellim te p€rshtatjes se shpenzimeve te amortizimit dhe prezantimit te
nj€ vlere me reale te pasurive te paprekshme, te gjitha ndryshimet jand aplikuar retrospeklivisht dhe
pasqyrat financiare jan€ ri deklaruar. Menaxhmenti po ashtu ka ndryshuar edhe vlerdsimin mbi nonnat
e amortizimit.
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POLITIKAT E RENDTSISHME Tii KONTITBILITETIT (VAZHDIM)

D6mtimi i aseteve jo-financiare

Asetet qti kan€ kohe te pakufizuar t€ p€rdorimit nuk i n€nshtrohen perdorimit dhe testohen nE baza
vjetore pdr d€mtim' Asetet t€ cilat i nenshtrohen amortizimit rishikohen p€r d6mtim kurdoherd kur
ngjarjet apo ndryshimet ne rrethana tregojnO q€ vlera r: bartur mund te mos jet€ e rikuperueslme.
Humbja nga d€mtimi njihet p0r shum€n me td cildn vlera e bartur e asetit e tejkalon shum€n e
rikuperueshme t€ atij aseti. Shuma e rikuperueshme €slhte vlera m€ e larte ndermjet vlerds reale te
asetit minus kostoja e shitjes dhe vlera n€ p€rdorim. l?6r q€llime td vleresimit te demtimit, asetet
grupohen n€ nivelet me te uleta p€r t€ cilat ekzistojnd njedha t€ identifikueshme te veganta te parave
(njesi qc gjenerojne para). Asetet jo-financiare q€ kanii p€suar d€mtime rishikohen per rikthime te
mundshme t€ d€mtimit n€ secil€n dat€ raportuese.

3.9 Asetet dhe detyrimet financiare

Kompania klasifikon investimet e saj n€ kategorit€ e meposhtme: asetet financiare n€ vlergn e drejte
ndp6rmjet fitimit ose humbjes, huave dhe llogarive t€ arliStueshme, t6 mbajtura deri n0 maturim asetet
financiare dhe asetet ne dispozicion p€r shitje financiare. Klasifikimi varef nga qellimi p6r t€ cil€n
investimet jane t€ fituara. Menaxhimi i pcrcakton klasifikimin e investimeve te sai ne njohjen fillestare
dhe rivler6son k6t€ nd gdo dat0 raportimi.

a) Asetet financiare me vlere tti drejt€ p€rmes fitimit dhe humbjes
Kjo kategori ka dy n€n-kategori: asetet financiare td mbajtura p6r tregtim dhe atyre t€ p€rcaktuar nd
vlerdn e drejtd niip0rmjet fitimit ose humbjes nd fillim. NjE aset financiar klasifilohet ne kategorin6 e
"aseteve financiare me vleren e drejt€ permes fitimit dhe humbjes" n€ fillim nese €sht€ perfituar
kryesisht p€r q€llim td shitjes n€ afat t€ shkurt€r, n€se ajo dshte pjes€ e njd portofoli te aseteve
financiare n€ td cilat ka prova afatshkurt0r fitim-marrjen, ose nd qofte se kestrtu i calctuar nga
Menaxhmenti. Kompania nuk ka asete t6 klasifikuara n0 ket€ kategori.

b) Huat€ dhe llogarit6 e ark€tueshme
Huat€ dhe llogarit€ e ark€tueshme jan€ jo-derivative aseterfinanciare me pagesa fikse ose t€
p€rcaktueshmeq€ nukjan€ t€ kuotuara n€ nje treg aktiv, perveg atyre qe kompania synon te shese n€
afat t€ shkurter ose ajo i ka pdrcaktuar si me vlerd td drejtiS permes fitimit dhe humbjes apo n€
dispozicion per shitje.Huat0 dhe llogarit€ e ark€tueshme njihen fillimisht me vler€n e drejte dhe maten
m€ pastaj me koston e amortizuar duke pErdorur metod€n efektive t€ interesit, duke zbritur provizionet
pdr zhvler€sim. Nje dispozite p€r zhvlerOsim td huave dhe llogarive te ark€tueshme eshte krijuar kur
ka evidenc€ objektive qe Kompania nuk do td jet€ nd gjendje tii mbledhe te gjitha shumat nd p€rputhje
me kushtet e tyre origjinale. ;

Te Ark€tueshmet tregtare jane klasifikuar n€ kdt€ kategoni. Ato njihen fillimisht me vler€n e drejt€ dhe
maten me pas n€ shumat e rikuperueshme, minus provizio,ni p€r demtim. Nje dispozitC pgr
provizionimin e t€ arkdtueshmeve tregtare €shtd krijuar kur ka evidence objektiv- q€ Kompania nuk:
do te jet€ nd gjendje t€ mbledhd te $itha shumat sipas kushteve fillestare te arketimit. Vdsirtir€si t€
medha financiare t€ debitorit, probabiliteti q€ debitori do te hyjd ne falimentim ose riorganizim
financiar dhe mosveprimi apo delikuenca ne pagesa (m0 shumO se 30 ditit vonesd) jand konsideruar si
tregues q0 te ark€tueshmet tregtare jan6 ddmtar.
Shuma e mbartur e aktivit ulet n€pdrmjet p6rdorimit td njtillogarie provizioni, dhe shuma e humbjes
njihet n€ fitim ose humbje. Kur nj€ e ark€tueshme tregtarer €sht€ e pakthyeshme, ajo shlyhet kund€r
llogaris€ se provizionit te te ark€tueshmeve tregtare. Ri lcthimet pasuese te shumave td ihlyera me
par€ kreditohen n€ fitim ose humbje.
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C) Asetet financiare te mbajtura deri ne maturim

Asetet financiare te mbajtura deri ne maturim jan€ asete .financiare jo-derivative me pagesa fikse ose t€p€rcal(ueshme dhe me maturitete fikse t€ tjera p€rveg irtyre qd plot€sojn€ perkufizimin e huave dhe
llogarive t€ ark€tueshme qd Menaxhmenti i kompanisd ka qellirnin pozitiv dhe aft€sin€ p€r t€ mbajtur
deri n€ maturim. K€to asete njihen fillimisht me vlerHn e orejte dhe maten mc pas me koston e
amortizuar duke p€rdorur metod€n efektive td interesit, duke zbritur provizionet p€r zhvler€sim. Nje
dispozit€ pdr zhvler€sim te letrave me vlerd td borxhit td mbajtura deri n€ maturim €sht€ krijuar kur ka
evidenc€ objektive qe Kompania nuk do t€.jet€ n€ gjendjr: t6 mbledhe te gjitha shumat ne perputhje me
kushtet e tyre origjinale.

(D) Asetet financiare td vlefshme p€r shitje
Asete financiare n€ dispozicion p0r shitjejan€ asete financiarejo-derivative qiijan€ td p€rcaktuara n€
k€te kategori apo nuk jan6 te klasifikuar ne asnj€ prej kategorive te tjera. Kompania nut ra aserc te
klasifikuara ne kete kategori.

Njohja fillestare dhe mosnjohja
Rregullt-mdnyr€ blerjet dhe shitjet e aktiveve financiare njihen n€ dat€n e tregtimit - data ne t€ cil€n
Kompania kryen p€r t€ blere ose shitur aktivin. Aktivet linanciare njihen fillimisht me vler€n e drejt€
plus, n€ rastin e te gjitha aktiveve financiare nuk kryhen me vler€n e drejte n€p€rmjet fitimit ose
humbjes, kostot e transaksionit q0 lidhen drejtperdrejt me blerjen e tyre. Aktivet financiare t€ mbajtura
me vler€n e drejtii n€p€rmjet fitimit ose humbje t€ njihen fillimisht me vler€n e drejte, dhe kostot e
transaksionit jan€ shpenzuar n€ fitim ose humbje.
Aktivet financiare nuk njihen kur e drejta p€r t€ marr€ flukset monetare prej tyre kan€ skaduar ose kur
ata jand transferuar dhe kompanis€ ka transferuar edhe n0 thelb te gjitha neziqet dhe p€rfitimet e
pron€sise.

Matjet e mdpasshme

Asetet financiare nd dispozicion p€r shitje dhe asete financiare me vlere td drejt€ nep€rmjet fitimit ose
humbjes maten me pas me vler€n e drejte. Huat€ dhe llogaritii e ark€tueshme dhe asetet financiare t€
mbajtura deri n€ maturim mbahen ne koston e amortizuar duke pdrdorur metod€n e interesit efektiv.
Fitimet e realizuar dhe te parealizuara dhe humbjet qe rrjedhin nga ndryshimet n€ vleren e drejte t€
kategorisd se "aseteve financiare ne vler€n e drejt6 n€pdnnjet fitimit ose humbjes"jane t€ perfshira n€
fitim ose humbje n€ periudhen n€ t€ cil€n ato anijn€. Fitimet e parealizuara dhe humbjet qd rrjedhin
nga ndryshimet nd vler€n e drejte t€ letrave jo-monetare te klasifikuara si t€ disponueshme pgr shitje
njihen ne kapitalin neto.

Kur letrat me vler€ t€ klasifikuara si te disponueshme p€r shitje jan€ shitur ose d€mtuar, rregullimet e
vleres se drejte te akumuluara jan€ te pdrlshira n€ fitim ose humbje si fitimet neto te realizuara I
humbjet mbi asetet financiare.
Interesi n€ dispozicion pdr shitje i letrave me vlerd t€ llogaritura duke perdorur metoden e interesit
efektiv €shtd i njohur nd fitim ose humbje. Dividend€t nga instrumentat e mbajtura per shitje te
kapitalit njihen nd fitim ose humbje kur e drejta e kompanise p€r te mane pagesa eshte themeluar. T6
dyjajane t€ pdrfshira n€ linje t€ ardhurave nga investimet.
Vlerat e drejta te investimeve t€ cituara janl banar n€ q:mimet e ofertes aktuale. Nese tregu p€r nj€
aset financiar nuk €sht€ aktiv, Kompania p6rcalcton vlqr€nL e drejt€ duke perdorur teknika t€ vler€sirnit.
K€to p€rfshijn€ perdorimin e transaksioneve ne gjatesin€ e krahut, referenca p€r instrumente te tjera. q€
n€ thelbjane t€ nj€jte, analiza e njedh€s se paras€ te diskontuar etj
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3.10 Stoqet

Materialet' pjes€t rezerv6 dhe materiali shpenzues vleresohen sipas parimit t€ gmimit me t€ uldt
nd€rmjet kostos dhe vleres neto t€ realizueshme. Kostoja percaktohet duke p€rdorur metod€n e
mesatares s€ ponderuar dhe p€rfshin shpenzimet e shkaktuara n€ sigurimin i stoqeve dhe sjelljen e
tyre n€ lokacionin dhe konditat ekzistuese. Vlera neto e rr:alizueshrie paraqet gmimin e vler€suar t€
shitjes n€ kursin e zakonsh€m t€ biznesit, minus shpenzintet eaplikueihme uuiiubil. t€ shities.

3.11 Parat6 e gatshme dhe ekuivalent€t e paras€ s6 gatshme

Paratd e gatshme dhe ekuivalentet e paras€ s€ gatshme p€rfshijn€ parat€ e gatshme n€ dor€ dhe n€
bankii. P€r q€llime t€ rrjedh€s sd parase paratd e gatsihme dhe ekuivalentet e paras€ s0 gatshme
paraqesin paratd e gatshme n€ dor€ dhe depozitat e pakulizuara n€ banka me periudhd maturimi prej 3
muaj ose m€ pak.

3.12 Huamarrjet

Huamarrjet paraqesin kreditd q€ jan€ marr nga institucionet financiare dhe qeveritare dhe maren srpas
vlerEs sC tyre reale nd koh€n e njohjes fillestare, duke qene vlera e drejte e shum€s s€ marr€ neto t€
kostos s€ transakionit te ndodhur. Pas njohjes fillestare thuamarrjet njihen sipas kostos s€ amortizuar
duke p6rdorur metod€n e norm€s efektive td interesit.

Kostot e huamarrjeve i atribuohen direkt blerjes, ndertimit apo prodhimit te nj6 aseti te kualifikuar,
njihen si pjese e kostos se atij aseti. Te gjitha kostot tjera t€ huamarrjeve njihen si shpenzim n6
p6riudhen n€ t€ cil€n kane ndodhur.

3.13 Llogariti e pagueshme tregtare dhe te tjera

Detyrimet p€r llogarite e pagueshme tregtare dhe te tjera maten sipas kostos e cila p€rfaq€son vler€n
fer te shumes qe duhet te paguhet per mallrat apo sh€rtrimet e pranuara pa marre parasysh a i jan€
faturuar apo jo kompanis€.

3.14 Kostot e p€rfitimeve t€ pensionimit

Kompania nuk bene provizionin dhe nuk ka obligim per pensionet e punonjesve perveg aryre re
paguara pran€ Trustit te Kursimeve Pensionale t€ Krcsoves (TKPK), referojuni edhe not€s 25
gjithashtu.

3.15 Tatimi

N€ p€rputhje me Ligjin 05lL-29 Tatimi mbi Korporat4 Entiteti €shtit i liruar nga tatimi n€ fitim, si
institucion publik i themeluar nga Kuvendi i Kosov€s.
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3.16 Njohja e tE hyrave

Te.ardhurqt iand hyrje bruto t€ perfitimeve ekonomike gjat€ periudhes, t€ cilat vijn€ nga veprimtaria e
zakonshme e Entitetit kur k€to hyde sjellin rritje n€ kapit,alin neto, p€rveg nitjeve qc liihen'me
kontributet nga pjes€mandsit n0 kapital. T0 ardhurat maten me vler^en e drejt6 te shumes s€ marrd ose
qe eshte per t'u marr€
T6 ardhurat njihen vetem kur eshte e mundur qe perfitimet ekonomike t€ lidhura me transaksionin do
te hyjn6 n€ nj€sin€ ekonomike.

3.17 Grantetqeveritare

Grantet qeveritare nuk njihen derisa t€ ekzistoj€ siguri e arsyeshme q€ Kompania do t€ respektoje
kushtet e kdtyre granteve dhe q€ ato $ante do t€ pranohen.

Grantet qeveritare kushti kryesor i te cilave eshte qe Kornpania duhet t€ blej€, nd€rtoj€ ose ne ndonj€
m€nyr€ tjet€r t€ siguroj€ asete jo-njedh€se njihen si tii hyra rt€ shtyra n€ bilancin e gjendjes dhe
transferohen nd pasqyr€n e tE ardhurave ne bazd sistematike dhe racional p€rgjat€ kohes se p6rdorimit
t€ aseteve p€rkat€se.

Grantet tjera qeveritare njihen si e hyr€ gjat€ periudhLave t€ nevojshme p€r t'i barazuar ato me
shpenzimet t€ cilat ato kan€ per qEllim t'i kompensojn€, n€ menyre sistematike. Grantet qeveritare q€
jan€ t€ arkdtueshme si kompensim pdr shpenzimet apo humbjet qe tani kan€ ndodhur apo q€ kan€ p€r
q€llim dh0nien e perkrahjes s€ menj€hershme financiare per Kompanine pa shpenzime qe lidhen me td
ardhmen njihen ne pasqyrOn e t€ ardhurave gjat€ periudh6s n€ t€ cil6n ato behen t6 ark€tueshme.

3.18 Provizionet

Nj€ provizion njihet kur Kompania ka nj€ detyrim td tanishdm si rezultat i nje ngjarjeje n€ t€ shkuardn
dhe €sht€ e besueshme qe nje njedhe e burimeve q€ paraqesin p€rfitime ekonomike do t6 jet€ e
nevojshme p€r t€ paguar njd detyrim, dhe nj6 vler€sim i besueshem mund t€ behet nd lidhje me shume
e obligimit. Provizionet rishikohen gjatd secil€s date td bi[ancit tE gjendjes dhe konigjohen me qellim
qd t€ reflektojn€ vleresimin m0 td mir€ aktual. Kur efekli i vlerds n€ koh€ t6 parase €sht€ material,
shuma e provizionit eshffi vlera e tanishme e shpenzime're t€ ci.lat priten te jen6 t0 nevojshme p6r te
paguar obligimin.

3.19 Zotimet dhe kontingientet

Detyrimet kontigjente nuk njihen n€ pasqyrat financiare. l.lje detyrim kontingjent shpaloset nd td gjitha
rastet p€rveg rasteve kur mund€sia e rrjedhes s€ burimel'e qe paraqesin pOrfitime ekonomike 6sht€ e

larget. Njii aset kontingjent nuk njihet nd pasqyrat financiare por shpaloset kur rrjedhja e perfitimeve
ekonomike esht€ e mundur. Shuma e nje humbjeje kontigjenrte njihet si provizion n€se dsht€ e
besueshme q€ ngjarjet n€ t€ ardhmen do tC konfirmojne q€, nje detyrim ka ndodhur deri m€ dat6n e
bilancit td gjendjes dhe se mund te b€hen nj€ vler€sim i arsyesh€m i shum€s s€ humbjes qE pason.
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3.20 Gjykimet kritike n€ aplikimin e politikave t€ k.ontabilitetit t€ Kompanise

Nuk ka gjykime kritike, mi! p€rjashtim t0 atyre vler€simeve tE p€rfshira (shiko sh€nimin 3.21 mE
posht€), qd menaxhmenti i ka b€re n€ procesin e aplikimit t€ politikave kontabdl t€ Kompanisd dhe ajo
ka pasur efekt te rdnddsishme n6 shumat e njohura n€ k€to paiqy*a financiare.

3.21 Burimet kryesore td pasigurisd ni vlerdsim

Supozimet kryesore nC lidhje me td ardhmen, dhe burimet tjera kryesore t6 pasiguris€ n€ vler€sim n0
datdn e bilancit td giendjes, t€ cilat paraqesin njd nez:ik donreth€nes p€r td shkaktuar korrigjime
materiale n€ vler€n e bartur t€ aseteve dhe detyrimeve brenda vitit financiar vijues, jan€ diskutuar me
posht€:

Jeta e dobishme e Pronave, impianteve dhe .pajisjeve
Sig 6sht0 shpjeguar n0 sh€nimin 3.8 m€ sip€r, Komprania rishikon jet6n e dobishme te pron€s,
impianteve dhe pajisjeve n€ fund t0 seciles periudh0 t€ raport:imit. Qdo ndryshim nd p€rdorimin e
vazhduesh€m t€ pronave apo faktordve tjerd mund td ndikojd n0 jetdn e dobishme t€ aseteve dhe
rrjedhimisht mund t€ ndryshoj€ n0 m€nyr€ t€ konsiderueslhme ne shum€n e bartur t€ kdtyre aseteve.

Provizioni p€r llogarit€ e arketueshme tregtare dhe stoqet,:
N€ njedh€n normale t€ biznesit, Entiteti b€n vler€sime per kthimin dhe
ark€tueshme dhe stoqeve. Duke u bazuar ne kete vlertisim, menaxhmenti
p€rkat€s p€r demtimin e kerkesave dhe shlyerjen e stoqeve. Rezultatet
ndryshmenga ato te vler€suara. I

Werdsimi i rasteve ligjore:
N€ rrjedh€n normale t€ biznesit, Kompania b€n nj€ vler€siim p€r shumat qE nevojiten p6r shlyerjen e
rasteve ligjore sipas udh0zimit td keshilltarit ligjor t€ KomLpanisd. N€ baz€ te ketij vleresimi, kompania
n€ p€rputhje me kete regjistron provizionin, n€se k4 apo s;hpalos detyrimin kontingjent. Rezultatet
al(uale mund te jene te ndryshme nga ato t€ vler€suara.

realizimin e llogarive t€
regjistron nj€ provizion

aktuale mund t€ ien€ t€
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RADIO TELEVIZONI I KOSOVES
rave financiare per fund vitin 3l

6. INVESTIMET NE SHOQERI

Gjate vitit 2006, Organizatakan€nshkruar nj€ kontrate piSr aksionet e transferuara me Rrietin Kosovar
p€r Telekomunikacion Tok€sor KTTN LLC ne vlere I mlije EURO, organizatandnshkroiper g75
aksione me vlere nominale I EURO pdr aksion nga kapitrili aksionar i Rrjetit Kosovar pei
Telekomunikacion Tokesor KTTN LLC.

Informatat kryesore financiare mbi pasurit€, ekuitetin, ,ie iardhurat dhe fitimet neto, te t€ investuarit nuk
jane ne dispozicion ne dat€n e p€rgatitjes se k€tyre pasqyrave financiare.

Me 3i1 Dhjetor,
2021

(n6 "000 Enro)

Me 31 Dhjetor,
2020

(nE'000 Euro)

488

488

(r42)
262

(r46)

0

r04

115

r60104

7

153

'149 275

Me 31 Dhjetor.,
2021

(n€ '0010 Euro)

146,

(4)

M€ 31 Dhjetor,
2020

(nC'000 Euro)

379

67

(14)
(286)

7. LLOGARITiI E ARKiiTTJESHMETREGTARE DHE Tii TTNNA

Llogarit€ e ark€tueshme tregtare:

K€rkesat nga marketingu
K€rkesat ndaj transmetuesve

Provizioni p€r demtime

Llogaritd e arkdtueshme tE tjera:
Paradheniet fumitoreve
Tjera

Provizioni p6r dOmtime

LEvizja ne provizionin e borxheve t€
k€qija:

Gjendja m€ I Janar,

Ngarkesa p€r periudh€n

Inkasimet gjate vitit
Shlyerjet gjat€ vitit

Gjendja m€ 31 Dhjetor

25

142 146



RADIO TELEVIZONI I KOSOVTS
financiare p€r fund vitin 3l

8. PARAJA DHE EKUIVALENTET II PARASE

Me 31 Dhjetor,
202r

(n6'000 Euro)

Me 31 Dhjetor,
2020

(n€'000 Euro)

Paraja nd banka - n6 llogarit€ njedh€se
Paraja n€ dor€

42

9. KAPITALI THEMELUES

Kapitali Shoq€ror i Entitetit n€ Bilancin e Gjendjes €sht€ i p€rber€ si m€ posht6:
Me 31 Dhjetor, 2021 M6 3l Dhjetor, 2020

1ne bo,o euro;
1,237

50

Kapitali dhe rezervat

Totali i kapitalit

(ne 000 euro)
2,270

1,237 2,270

Menaxhmenti ka vendosur te barte ne kapitalin dhe rezen'at e RTK-se humbjet e bartura nder vite,
deri me date I Janar 2}2}.Kapitali dhe rezervat e RTK-serjan€ si rezultat i donacioneve te pranuara
me rastin e themelimit te RTK-se.
Menaxhmenti ka vendosur te shlyej asete ne vlere netol,033 mije EURO te regjistruar pennes
rczervate te rivleresimit,tezewat e rivlersimit jane zvogluar direkt tek kapitalipermes te hyrave tjera
gjitheperfshirese.

10. LLOGARITiI E PAGUESHME TREGTARE DH]O TT TJERA

Me 31 Dhjetor
202r

(n€ '000 Euro)
Furnitor€t
Furnitordt vendor

Furnitor€t e huaj

Te pagueshme tjera
Honorare

ljera

I,547

1,163

384

MC 31 Dhjetor,
2020

(n6'000 Euro)

1,839

76s

2,603

4

I

11

26

1,553 2,614
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TATIME TT PACUESHME

imet p€r tatim ne paga

imet p€r kontribute pensionale

12. TE IIYRAT NGA MARKETINGU

M631Dfijetor
2021

(n€'000 Duro)

60

82

Me 31 Dhjetor,
2020

(n€'fi)0 Euro)

57

78

136142

Te

Te

Fund viti 31
Dhjetor 2021

(n€'000 Euro)

l,ll4

Fund viti 31
Dhjetor2020

(n€'0fi) Euro)

1,474ngamarketingu

nga sponzorizimet

TE HYRAT TJERA

nga vendosja e anten€s

nga gtantet

nga parkingu

nga rimbursimet
tjera

l,ll4 1,074

TE

TC

TC

TC

Te

Fund vlti 31
Dhjetor 2021

(n6'000 Euro)

57

74

0

451

Fund viti 3l
Dhjetor 2020

(n6'000 Euro)

59

86

0

I
592



RADIO TELEVIZIONI I KOSOVES
financiare p€r fund vitin 3l

14. SHPENZIMET E PERSONELI1I

Pagat e pun€tor€ve t€ negullt
Pagat e kontraktuara- Menaxhmenti
Meditjet e Bordit
Meditjet e grupit k€shillues t€ publikur
Shpenzimet e sigurimit sh€ndet€sor
Kontributet pensionale

Shtesat- Kontrata Kolektive
Shujta ditore

Shpenzimet e furnizimit te materialit
Shpenzimet e energjis elektrike
Shpenzimet pdr ujii dhe mbeturina
Shpenzime per perkthime dhe
sinkronizime
Sherbimet kontraktuese- Korrespodentet
Big Band i RTK-sti
Shpenzimet per telefon
Shpenzimet per intemet dhe Web
KTTN (Rrjeti i transmetimit tenitorial te
Kosov€s)

Shpenzimet e meditjeve
Shpenzimet per karburante

Mirmbaj tj a e automj eteve

Mirmbajtja e pajisjeve

Mirembatja higjenike e objekteve
Shpenzimet per licenc€

Shpenzimet e qirase per vetura
Kontrata me EBU dhe Fidat
Shpenzimet p€r programe
Shpenzimet pdr t€ drejtat e sportit
Shpenzimet pdr skenografi
Programi i vitit t€ ri
Produksionet e pavarura (20%)
ljera

Fund viti 31
Dhjetor 2021

(n6'000 Euro)

7,707

153

80

0

0

462

80

42,6

Fund viti 3l
Dhjetor 2020

(n€ '000 Euro)

7,490

45

8l
3

10

451

129

426

8,909

15. SHPENZIMET E PROGRAMITE DHE TE T'JERA

Funril viti 31
Dhjefor 2021

(n0'0010 Euro)

8,625

t'.2

t0"t

3rI

l:t

13tI
j;

59

l3''l

7(i

2(l

441

19)

291

24.

35

96u

56

789

679

50

50

141

252

Fund viti 31
Dhjetor 2020

(nE'000 Euro)

25

98

38

t7

209

27

78

151

76

30

36

l0
JJ

29

35

92

59

948
550

1

31

20s

458

28

2,858 3,241
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16. ZOTIMET DHE KONTIGJENCAT

202l,Entiteti nuk kapasur Zotime.

giyqdsore:

tjera p€rveg provizioneve td regjistruara n€ k€to pasqyra financiare, Kompa-ria beson s€
tC kete provizione shtese t€ k€rkuara p€r rastet e pazgiidhura n€ giykat€.

ntitetit jan€ ushtruar disa padi giyq6sore te cilat kryesisht kane te b€jn€ me pretendimin p€r
te drejtEs autoriale dhe pagesa te bon<hit ndaj furnitor€ve. Menaxhmenti nuk ka qiolnur ndonje

vog0l

p€r k€to raste gjyq€sore pasi qe beson se mund€sia e daljeve te resurseve ekonomike €sht€. e
se deri me tani raste te tilla jane zgiedhur ne favor te RTK-se.

Provi
nuk d

Ndaj



RADIO TNLEVIiZIONI I KOSOVTS;
financiare p€r fund vitin 31

1?'. KATEGORITE E ASETEVE DHE DETYRIME\/E FIN,ANCIARE

Vlera kontabel e aktiveve financiare dhe detyrimeve financiare per secilen kategorijane si me posht€:

ME 31 dhjetor 2020

Parsuritd financiare
Huatd dhe ark1timet (kostoja e
amoftizuar)
Td ark6tueshmet tregtare dhe td tjera
Paraja dhe ekuivalentet e saj

449

42
275

50
491 326

Detyrimet financiare
Detyrime td tjera (kosto e amortizuar)
T€ pagueshmet tregtare dhe t€ tjera
Huazimet

2,046 2,911

18., MENAXHIMI I RREZIKUT FINANCIAR

Menaxhimi i rrezikut t€ kapitalit

Boxhi
Ekuiteti

Raporti borxh/ekuitet

2,991

lU€ 31 Dhjetor Me 31 Dhjetor
2021 2020

(n6'000 Euro) (n6'000 Euro)

Themelues i institucionit publtik t€ RTK-sti €shtd Kuvendi i Kosov€s. fishte detyr€ e themeluesit q€ t€
mbroj€ autonomin€ institucionale dhe pavardsin€ editoriale td RTK-s6 dhe t0 siglroje financim adekuat
pEr realizimin e misionit t€ sh4rbimit publik t€ RTK-se

Struktura e kapitalit t€ Entitetit perb€het pnej huave dhe ekuitetit q€ i atribuohet zoteruesve t€ ekitetit,
perfshir6 kapitalin, rezewat dhe humbjet e mbajtura.

Raporti nd€rmjet kapitalit rc p,ronarit dhe borxhit t€ jashthm
Menaxhmenti vazhdimisht e r.ishikon struktur€n e kapitalin. Si pjes€ e k6tij rishikimi, menaxhmenti e
konsideron koston e kapitalit dhe rrezikunL e lidhur m€ secil€nL klase td kapitalit. Raporti nd€rmjet
kapritalit t€ pronarit dhe borxhit te jashtme n0 fund td vitit ishte si m€ posht€:

2,046

2,llg
97%

2,991

2,"lll
lt0%

30



R,{DIO TELEVIZIONI I KOSOVTS|
Sh€nimet e rave finan,ciare pdr fund vitin 31 Dhietor 2t)21

18r.

b.
MENAXHIMI I RREZIKUT FII{ANCIAR,'I/AZHDIM)
Rreziku kreditor

Kompania i nenshtrohet nezikut keditor n€p€rmjet akliviteteve te saja te shitjes. Ne kete respekt,
rrerziku kreditor p€r Kompanin€ buron nga mundesia ,q€ paldt e ndryshme mund te mos paguajn€
obligimet e tyre sipas kontrat€s. Shuma e ekspozimit krrgditor me kete rast p€rfaq€sohet nga shumat e
bartura t€ aseteve n€ datdn e bilancit td giendjes. Prandaj, llogaritd e arketueshme iregtare rironitorohen
nEbaza mujore dhe konsumator€ve u t€rhiqet vdrejtja me kohE.
Shuma e bartur e aseteve financiare te regjistruara n€ pasqyrat financiare, e cila esht€ neto nga humbjet
nga d€mtimet, p€rfaq€son ekspozimin maksimal t€ Kompanise nLdaj nezikut. Rreziku i kredis€ per para
dhe ekuivalent€ te saj konsiderohet i papdrflrllshiim, pasii palet jane banka me reputacion. Ekspozimi
maksimal i kompanis€ ndaj rrezikut te kredis€ pdrfarqdsohet nga vlera kontabcl e secil€s pasuri
financiare nd Pasqyren e pozicionit financiar, siq thuhet ne tubelein e meposhtme:

Md 31 dhjetor 2021 Md 31 dhjetor2020

Pasurit6 financiare
Huatd dhe arkdtimet
T€ ark€tueshme tregtare
T€ ark€tueshme t€ tjera

Paraja dhe ekuivalentet e saj

449
0

275

449
42

27s
50

491 325

c. Rreziku i tregut

Aktivitetet e Kompanise ekspozojn€ atd fillimisht n€ rre,zikun financiar t€ ndryshimeve n€ normat e
interesit, sig €sht€ paraqitur m€ poshte ne 17 (d). Rreziku i tregut nuk koncentrohet n€ rrezikun
valutor, pasi q€ shumica e transaksioneve t€ Kompanis€ jan€ n€ l'alut€n lokale.

d. Rreziku nga norma e interesit

Rreziku nga norma e interesit p€rbtihet ngar neziku qe vlera e pasqyrave financiare do t€ luhatet per
shkak td ndryshimeve nd normLat e interesit nd treg dhe nga rreziku i ndryshimit nd€rmjet maturimii t6
aseteve qd jatO me interes dhe maturimit t€ detyrimeve qd jane me interes dhe janti marr p€r t€
financuar ato asete (re-pricing risk). Kohdzgjatja p€r tii cil€n norrna e interesit ne nje instrument
financiar €shte fikse tregon se deri n€ gfard mase ajo €r;hte e erkspozuar ndaj nezikut nga norma e
interesit.

Menxhmenti beson se Kompania nuk 0sht0 e ekspozuar nrlaj neziLkut t6 norm€s se interesit n€ pasqyrat
e saj financiare p6rveg p€r huamarrjet, te cilat bartin normE fikse t€ interesit.

Menaxhmenti beson se perveg huamarrjeve Kompania nuk €shtd e ekspozuar ndaj nezikut t€ normave
t€ interesit nd pasqyrat e saj financiare. Md itl dhjetor 2021 komprania nuk ka huamarrje ndaj pal€ve te
treta.

3l
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RADIO TT:,LNYIZTONI ]t KOS OYES
financiare p€r fumd vitin 31

h) Vlera reale e instrumenteve financiare

Vler€simi i r'ler0s s0 drejt€

vlera e drejte perfaqeson gnnimin q€ do tc me1!j p€r. td shitur nje aktiv ose do t€ paguhej p€r tdtransferuar nji€ detyrim nd nj€ transaksion t€ rregulli midis pjesem#esve t€ tregut nd dat€n e matjes.
Instrumentet financiare t€ mjohura me vlerdn e drejtii
Pasuritd financiare t6 matura me vler€n e drejte n€ pasqyren e pozicionit financiar n€ p€rputhshm€ri
me hierarkin€ e vlerds.s€ drejtd t€ cilat i, grupojne ne'ire nir,ele pasurite dhe detyrimet bazuar ner€nd€sin€ e t€ dh€nave hyr€s,e ne rendesine e t€ dh€nave t€ m$vonshme t€ p€rdorura gjate matjes s€
vlerds s€ drejtc t€ pasurive fin.anciare.. Hierarkia e vleres s€ drejte eshte si me posht€:

ir^-.,,-^Itu"lLi 
1: gmimet e lcuotuara (o t€ negulluara) nd tregjet aktive p€r pasurie dhe detyrime

loentlKe:

' Niveli 2: tE dhdna te {era te mevonshme, p€rveg gmimeve td kuotuara, t0 p€rfshira nd NivelinI t6- cilat jan€ t€ gatshme p€r vdzhgim td pasurisd o.. cl.tyri.it, direkt (p.sh si Emime), ose indirekt
(p.sh te b€ra nga qmimet) dhe

' ' Niveli 3: td dhdnat e m€vonshme nC pasuri ose detyrime q0 nuk jan€ t€ bazuara n€ td
dh€na t€ gatshme p€r v€zhgirrr tregu.

Mc 31 dhjetor 2021 dhe 2020, Kompania nuk ka pasuri financiare t6 matura me vlerd te dreite.

Instrumentell financiare q6 muk jani paraqitur me vler0 t€ drejtd
Vlerat e drejta t€ aseteve dhe detyrimeve afatshkurt€r p€rafrojnLd vlercn e tyre kontabgl p€r shkak te
natyrOs se tyre afatshkurtdr. Vlera e drejte e huazimeve si dhe p€r:afron vleren e drejte sepse megjith€se
ato jand kredi me interes te ndryshueshdm, huadh€nesi ka herqur dord nga te gittu int"r.sat nga
kompania.

Vlera e bartur

Me 31 dhje,tor Me 31 dhjetorr
2[l2t 20211

Vlera e drejt6

Me 31 dhjetor
2021

Me 31 dhjetor
2020

Pasuritd fina,nciare
Te ark€tueshmet tregtare
dhe te tjera 27:; 449 275

ia dhe bankat

,[49

_42
,l9l

50 42 50
32:; 491 325

ry-lranciare ..
Te pagueshme:t tregrate dhe
te tjera 1,553 2,911 1,553 2,gll

Vlera e bartur Vlera e drejt€
Me 31 dhjetor Me 31 dhjetor Me 3t dhjetor M6 3t dhjetor

2021 2020 2021 2020

Huazimet t42
met afatshkurtra 351

2,046 3,288

Vlera e drejt€ e aktiveve dhe detyrimeve financiare p€rfshLihet nd shumen n6 t€ cildn instrumenti mund
t€ shk€mbehet n€ njd transaksi,on aktual midis paleve t€ girtshme, p6rvegse n0 nj€ shitje t€ detyruar ose
t€ likuidimit.

142
3i5 I

136
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36



Deklaratd e pajtueshm€risd
P€rpasqyrat financiare qC perfirnddn€ m€ 31.12.2021

qd pasqyrat financiare p€r vitin raportues 2 02l.paraqesin pamje t€ drejt6 dhe tii v.rtet€
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