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Raporti i Auditorit të Pavarur
Për Bordin e Drejtorëve te Radio Televizionit te Kosovës
Ne kemi audituar pasqyrat financiare përcjellëse të Radio Televizionit te Kosovës (tutje
referohet si “Kompania”) që përbëhen nga Pasqyra e Pozitës Financiare me 31 Dhjetor
2013, Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse, Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet dhe
Pasqyra e rrjedhës së parasë për vitin qe përfundon, dhe përmbledhjen e politikave
kryesore të kontabilitetit dhe shënimet tjera sqaruese, të përfshira ne faqet 5 deri 31.
Përgjegjësit e menaxhmentit për pasqyrat financiare
Menaxhmenti ёshtё pёrgjegjёs për përgatitjen dhe prezantimin e drejt të këtyre pasqyrave
financiare nё përputhe me Standardet Ndërkombëtare te Raportimit Financiar (SNRF). Kjo
pёrgjegjёsi pёrfshinё: dizajnimin, implementimin dhe mirёmbajtjen e kontrollit tё
mbrendshёm qё ёshtё i rёndёsishёm pёr pregaditjen dhe prezentimin e drejtё tё kёtyre
pasqyrave financiare që janë të liruara nga gabimet materiale, qoftë nga mashtrimi apo gabimi,
zgjedhjes dhe aplikimit tё politikave të duhura kontabёl; dhe bërja e vlerësimeve kontabël qe
janë të arsyeshme për rrethanat.
Përgjegjësia e Auditorit
Pёrgjegjёsi e jona ёshtё të shprehim një mendim nё këto pasqyra financiare bazuar nё
auditimin tonё. Përveç diskutimeve në paragrafët në vijim, ne zhvilluam auditimin nё
përputhje me Standardet Ndёrkombёtare tё Auditimit. Këto standarde kёrkojnё qё ne të
përmbushim kёrkesat etike dhe planifikojmë dhe zhvillojmë auditimin pёr tё arritur siguri tё
arsyeshme mbi atë se a janë pasqyrat financiare tё liruara nga gabimet materiale. Auditimi
pёrfshinё performimin e procedurave qё tё arrijmё evidencё audituese rreth shumave dhe
shpalosjeve nё pasqyrat financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i auditorit,
pёrfshirё vlerёsimin e riskut të gabimeve materiale tё pasqyrave financiare, qoftё nga gabimi
apo mashtrimi.
Nё bёrjen e kёtyre vlerёsimeve tё riskut, auditori merr në konsiderim kontrollin e
mbrendshёm relevant pёr pregaditjen dhe prezentimin e drejtё tё pasqyrave financiare tё
Kompanisё nё mёnyrё qё tё dizajnoj procedurat e auditimit qё janё tё duhura për rrethanat,
por jo pёr qёllim tё dhënies sё njё mendimi nё efikasitetin e kontrollit tё brendshëm të
Kompanisё. Auditimi gjithashtu pёrfshinё vlerёsimin e duhur tё politikave të kontabiletit tё
pёrdorura dhe arsyeshmëria e vlerёsimeve kontabël tё bёra nga menaxhmenti, si dhe vlerёsimi
i prezentimit tё pёrgjithshёm tё pasqyrave financiare.
Ne besojmë që dëshmia audituese që kemi siguruar ёshtё e mjaftueshme dhe e duhur që të
ofrojë bazë për mendimin tonë.
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Mendimi
Në mendimin tonë pasqyrat financiare të Kompanisë prezantojnë në mënyrë të drejtë, në të
gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të Kompanisë më 31 Dhjetor 2013, si dhe
performancёn financiare të saj, ndryshimet në ekuitet dhe rrjedhën e parasë së saj për vitin që
përfundon ne ketë datë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare te Raportimit Financiar.
Çështjet të theksuara
Duke mos e kualifikuar mendim tone, ne tërheqim vëmendjes si më poshtë
Siç është shpalosur në Shënimin 4 të pasqyrave financiare përcjellëse më 31 Dhjetor 2013,
vlera bartëse neto e pronës, impianteve dhe pajisjeve të Kompanisë është 1,808 mijë Euro
(2012; 2,157 mijë Euro). Ne mungesë te listave detale qe ndërlidhin vendodhjen e Asetit me
shenimet kontabël ne nuk kemi qene ne gjendje te verifikonim egzistencen e aseteve me 31
Dhjetor 2012. Ndërsa, siç shpaloset me tutje ne shenimin 4 te pasqyrave financiare, Gjate vitit
2013 Menaxhmenti ka bëre azhurnimin e listave te aseteve duke adaptuar software per
menaxhimin e asteve fikse dhe ka evidentuar secilin aset pronë te RTK-se.

22 Mars, 2014
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RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS
Pasqyra e Pozitës Financiare me 31 Dhjetor 2013
Shënimi
ASSETS
Asetet jo qarkulluese
Prona, impiantet dhe pajisjet
Asetet e paprekshme

Asetet qarkulluese
Stoqet
Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera
Paraja në dorë dhe në banka

Më 31 Dhjetor,
2013
(në ‘000 Euro)

Më 31 Dhjetor
2012
(në ‘000 Euro)

4,633
3,840

1,808
3,733

8,473

5,541

26
1,358
12

26
1,351
8

1,396
9,869

1,385
6,926

10,578
(5,097)
1,011

8,224
(4,896)
(122)

6,492

3,206

87

90

87

90

2,443

3,239

2,443

3,239

298
122
427

183
208

847

391

9,869

6,926

4
5

6
7

GJITHSEJT ASETET
EKUITETI DHE DETYRIMET
Ekuiteti
Themelues
Humbjet e akumuluara
Suficit / (Deficiti) i vitit
Detyrimet jo-rrjedhëse
Huatë – afatgjata
Detyrimet rrjedhëse
Llogarit e pagueshme dhe të tjera

8

9

10

Total Llogaritë e pagueshme dhe tregtare
Detyrimet tjera afatshkurtra
Huatë – afatshkurta
Tatime te pagueshme
Avanset nga klientet e marketingut

9
11

TOTAL EKUITETI DHE DETYRIMET

Autorizuar për publikim nga ana e menaxhmentit dhe e nënshkruar në emër të tyre më 3 Mars, 2014
Ztr. Mentor Shala

Znj. Adelina Valla

Drejtor Menaxhues

Drejtor i Financave

Shënimet e bashkangjitura prej 1 deri 31 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare.
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RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS
Pasqyra e fitmit apo humbjes dhe të ardhurave tjera gjithëpërfshirëse

Shënimi

TË HYRAT OPERATIVE
Te hyrat nga Buxheti i Kosovës
Të hyrat nga marketingu
Të hyrat tjera

SHPENZIMET OPERATIVE
Zhvlerësimi dhe amortizimi
Shpenzimet e stafit
Shpenzimet e programit dhe te tjera

12
13

4&5
14
15

FITIMI / (HUMBJA) E VITIT

Fund vitin 31
Dhjetor 2013
(në ‘000 Euro)

Fund vitin 31
Dhjetor 2012
(në ‘000 Euro)

9,761
1,919
136

8,910
1,776
174

11,816

10,860

(577)
(5,852)
(4,376)

(837)
(5,075)
(5,070)

(10,805)

(10,982)

1,011

(122)

Te ardhurat tjera gjitheperfshirese, neto nga tatimet
Zërat që nuk I takojn fitimit ose humbjes se vitit
Fitimi nga rivleresimi i pasurisë

2,340
14

Te tjera

Te hyra tjera gjithëperfshirese, neto nga tatimet

2,354

TOTAL TË HYRA GJITHËPËRFSHIRËSE
3,365

(122)

Shënimet e bashkangjitura prej 1 deri 31 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare.
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RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS
Pasqyra e ndryshimeve ne ekuitet

Rezervat
Humbjet e mbajtura
rivleresuese
Kapitali themelues
---------------------(në ‘000 Euro)--------------------Gjendja me 1 Janar, 2012
Korrigjimi i humbjeve te mbajtura
Fitimi i vitit
Te hyra gjithëperfshirese tjera
Total te hyra gjitheperfshirese

8,224

Gjendja me 31 Dhjetor, 2012

TOTALI

(4,870)
(26)
(122)

3,354
(26)
(122)

(122)

(122)

8,224

(5,018)

3,206

Gjendja me 1 Janar, 2013
Korrigjimi i humbjeve te mbajtura
Fitimi (humbja) e vitit
Te hyra gjithëperfshirese tjera
Total te hyra gjitheperfshirese

8,224

(5,018)
(79)
1,011

Gjendja me 31 Dhjetor, 2013

8,224

2,354
2,354

1,011

3,206
(79)
1,011
2,354
3,365

2,354

(4,086)

6,492

Shënimet e bashkangjitura prej 1 deri 31 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare.
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RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS
Pasqyra e rrjedhës së parasë për fund vitin 31 Dhjetor 2013

Shënimi

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative
Suficiti / Deficiti neto
Korrigjimet për zërat jo-ne para:
Zhvlerësimi dhe amortizimi

Fund vitin 31 Fund vitin 31
Dhjetor 2013 Dhjetor 2012
(në ‘000
(në ‘000
Euro)
Euro)
1,011

(122)

577

837

1,588

715

0
(7)

9
187

(419)
1,162

658
1,569

(950)
(219)

(93)
(553)

(1,169)

(646)

Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese:
Grantet e pranuara gjatë vitit
Kreditë e pranuar/(paguara) gjatë vitit

14
(3)

(933)

Paraja e gjeneruar nga aktivitetet financuese

11

(933)

Neto rritja e parasë dhe ekuivalentëve të parasë

4

(10)

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fillim të vitit

8

18

12

8

4&5

Deficiti operativ para ndryshimeve në asetet dhe detyrimet
operative
Rritja e stoqeve
Zvogëlimi/ (Rritja ) në llogaritë e arkëtueshmet tregtare dhe të tjera
(Zvogëlimi) në llogaritë e pagueshme dhe të tjera
Paraja e gjeneruar nga/(e përdorur në) aktivitetet operative
Rrjedha e parasë nga aktivitetet investive
Blerja e pronës, impianteve dhe pajisjeve
Blerja e aseteve të paprekshme

4
5

Paraja e përdorur në aktivitetet investive

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fund të vitit

Shënimet e bashkangjitura prej 1 deri 31 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare.
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RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS
Shënimet e pasqyrave financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2013
1.

TË PËRGJITHSHME

Radio Televizioni i Kosovës është institucion publik me rendësi të posaçme kulturore dhe kombëtare, i
cili ofron shërbim publik në fushën e veprimtarisë së radios dhe televizionit, e themeluar në përputhje
me Rregulloren Nr. 2001/13 te UNMIK-ut, për themelimin e Radio Televizionit të Kosovës, e datës 15
Qershor 2001.
Themelues i RTK-ës si institucion publik është Kuvendi i Kosovës. Kuvendi i Kosovës mbron
autonomin institucionale dhe pavarësinë editoriale si dhe te siguron financim adekuat për realizimin e
misionit të shërbimit publik të RTK-ës. Me qëllim të sigurimit të funksionit të plotë në nivel
profesional të RTK-ës themeluesi po ashtu garanton sigurimin e objekteve të përshtatshme punuese.
Veprimtarinë e ka të përcaktuar me Ligjin për RTK-ën Nr.04/L-046 te datës 29 Mars 2013
Entiteti është me bazë në Prishtinë, Kosovë dhe siguron shërbimin e transmetimit në gjithë rajonin e
Kosovës duke u udhëhequr nga parimet e një Transmetuesi Publik, në përputhje me Kreu II. Neni 3 ;
Ligji për RTK-ën Nr. 04/L-046 te datës 29 Mars 2013
Sipas Nenit 8, RTK perfshin dy (2) kanale televizive ( kanali televiziv ne gjuhen shqipe dhe kanali
televiziv ne gjuhen serbe) dhe dy (2) kanale të radios të Kosovës. Keto dy (2) kanale janë të detyruara
te ndajn 15% të skemes se tyre programore për gjuhet e komunitetve tjera të Kosovës.
Entiteti aktualisht vepron me një televizion dhe dy radio, të gjitha të vendosura në Prishtine.
Financimin e RTK-es e rregullon Ligji për RTK-ën Nr. 04/L-046; Kreu IV Neni 21.
Për nje periudhë transitore deri trevjeçare , deri ne sigurimin e financimit nga parapagimi, çdo vit
RTK-es do ti ndahen 0.7% e te hyrave nga Buxheti i Kosoves ( duke perjashtuar te hyrat ne Buxhetin e
Kosoves nga Privatizimi, te hyrat e njehershme dhe te hyrat vetanake nga niveli qendror dhe ai lokal),
10 % e buxhetit total te RTK-se i ndahet televizionit ne gjuhën serbe.
Organi drejtues i RTK-ës do të jetë Bordi i RTK-ës i përberë prej 11 anëtareve të cilët janë të emëruar
nga Kuvendi i Kosovës.( Kapitulli V Neni 24 paragrafi 1.1
Bordi i RTK-ës punon dhe vepron ne perputhje me dispozitat e ligjit dhe statutin e RTK-es,
Numri i punonjësve në entitet me 31 Dhjetor 2013 ishte 666; duke përfshi të punësuarit e rregullt 649
punëtorë, menaxhmenti i larte 7, bordi 10 antar.
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RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS
Shënimet e pasqyrave financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2013
2.
Adoptimi i Standardeve
Ndërkombetarë

të reja dhe të rishikuara të Raportimit Financiar

2.1 Standardet e reja dhe amandamentet të miratuara nga ana e kompanisë
Përmirësimet në SNRF-të 2013 kane bere disa ndryshime të vogla në një numër të SNRF-ve. Miratimi
i këtyre ndryshimeve në standardet ekzistuese dhe interpretimeve nuk ka çuar në ndonjë ndryshim në
politikat kontabël të kompanisë.
" Shpalosja e interesave në entitetet e tjera ' SNRF 12 ( SNRF 12 )
SNRF 12 integron dhe e bën të qëndrueshme kërkesat për dhënie informacionesh shpjeguese për lloje
të ndryshme të investimeve , duke përfshirë subjektet e pakonsoliduara të strukturuara . Ajo paraqet
kërkesat e reja për dhënie informacionesh shpjeguese rreth rreziqeve të cilat një njësi ekonomike është
e ekspozuar nga përfshirja e tij me subjektet e strukturuara .
Zbatimi i SNRF 12 nuk ndikojn në pasqyrat financiare të Kompanisë .
SNRF 13 ' Matja sipas vlerës se drejt ( SNRF 13 )
SNRF 13 sqaron përkufizimin e vlerës së drejtë dhe jep udhëzime që lidhen dhe dhënien e
informacioneve shpjeguese të zgjeruara në lidhje me matjet e vlerës së drejtë . Kjo nuk ndikon në
percaktimin se cialt asete duhet te jen te vleresuara sipas vleres se drejtë . Shtrirja e SNRF 13 është i
gjerë dhe kjo vlen për të dyja llojet e asteve, financiare dhe jo - financiare për të cilat SNRF- tjera
kërkojnë ose lejojnë matjet e vlerës së drejtë ose dhënie informacionesh shpjeguese rreth matjet e
vlerës së drejtë , përveç në rrethana të caktuara .
SNRF 13 zbatohet në mënyrë prospektive për periudhat vjetore që fillojnë më apo pas 1 janarit 2013 .
Kërkesat e tij për dhënie informacionesh shpjeguese nuk duhet të zbatohen për informacionin
krahasues në vitin e parë të aplikimit ..
Kompania ka aplikuar SNRF 13 për herë të parë në vitin aktual .
Ndryshime në SNK 19 Përfitimet e Punonjësve ' " (SNK 19 )
Rishikimet e SNK 19 kan bere një numër ndryshimesh për kontabilizimin e përfitimeve të punonjësve
,më e rëndësishme në lidhje me skemat e përfitimeve të përcaktuara . Ndryshimet eliminojë '”metodën
corridor" dhe kërkojn njohjen nga rimatja (duke përfshirë fitimet dhe humbjet neto aktuariale ) që del
në periudhën raportuese në te hyrat tjera gjithëpërfshirës të matjes dhe prezantimit të komponenteve të
caktuara të kostos për përfitime të përcaktuara .
Shuma neto në pasqyrën e të ardhurave ndikohet nga heqja e kthimit të pritur mbi aktivet e skemës dhe
komponentëve të kostos së interesit dhe zëvendësimin e tyre me një shpenzim neto nga interesat , ose
të ardhurat në bazë neto te aseteve të përcaktuara te përfitimit ose shpalosjeve të detyrimeve , duke
përfshirë më shumë informacion rreth karakteristikave nga planet e përfitimeve dhe rreziqet e lidhura .
Zbatimi i ndryshimeve të SNK 19 nuk ka ndikim pasqyrat financiare të Kompanisë .
2.2 . Standardet , amendamentet dhe interpretimet e standardeve ekzistuese që nuk janë ende
efektive dhe nuk janë adoptuar më herët nga Kompania
Në datën e autorizimit të këtyre pasqyrave financiare , standardet e reja të caktuara , amendamentet
dhe interpretimet e standardeve ekzistuese janë publikuar nga BSNK , por nuk janë ende efektive , dhe
që nuk janë adoptuar më herët nga Kompania . Menaxhmenti parashikon se të gjitha deklaratat
përkatëse do të miratohen në politikat e kontabilitetit të Kompanisë për periudhën e parë që fillon pas
hyrjes në fuqi të shpalljes . Informacion mbi standardet e reja , ndryshime dhe interpretime të cilat
priten të jenë të rëndësishme për pasqyrat financiare të Kompanisë është dhënë më poshtë . Disa
standarde të tjera të reja dhe interpretimet janë lëshuar por nuk pritet të ketë ndikim material në
pasqyrat financiare të Kompanisë .
SNRF 9 " Instrumentet Financiare " (SNRF 9 )
BSNK ka për qëllim për të zëvendësuar SNK 39 " Instrumentet Financiare : njohja dhe matja ' ( SNK
39 ) në tërësinë e tij me SNRF 9 . Deri më sot , kapitujt që kanë të bëjnë me njohjen, klasifikimin ,
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RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS
Shënimet e pasqyrave financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2013
matjen dhe çregjistrimin e aktiveve dhe detyrimeve financiare janë lëshuar . Kapitujt që kanë të bëjnë
me metodologjinë e zhvlerësimit janë ende duke u zhvilluar . Më tej, në nëntor 2011 , BSNK
paraprakisht vendosën të marrin në konsideratë duke bërë modifikime të kufizuara të aseteve te
modelit financiar SNRF 9 të klasifikimit për të adresuar çështjet e aplikimit . Menaxhmenti i
Kompanisë ka ende për të vlerësuar ndikimin e këtij standardi të ri në pasqyrat financiare të
Kompanisë . Menaxhmenti nuk pret për të zbatuar SNRF 9 deri sa nuk është përfunduar dhe ndikimi i
tij në përgjithësi te mund të vlerësohet .
Ndryshimet në SNK 1 Paraqitja e Pasqyrave Financiare (SNK 1 Amendamentet)
Ndryshimet ne SNK 1 kërkon që një njësi ekonomike te grupj zerat e paraqitura në pasqyren e te
ardhurave gjitheperfshirese në ato që, në përputhje me SNRF-të e tjera: (a) nuk do të riklasifikohen më
pas në fitim ose humbje dhe (B) do të riklasifikohen më pas në fitim ose humbje kur kushtet specifike
janë përmbushur. Ai është i zbatueshëm për periudhat vjetore që fillojnë më apo pas 1 korrik 2013.
Menaxhemnti i kompanisë pret që kjo do të ndryshojë paraqitjen aktuale të artikujve në të ardhura të
tjera të plotë, megjithatë, ajo nuk do të ndikojë në matjen dhe njohjen e zerave të tilla.
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RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS
Shënimet e pasqyrave financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2013
3.

POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT

3.1

Deklarata e përputhshmërisë

Këto pasqyra financiare janë të përgatitura në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit
Financiar (“IFRS”).
3.2

Baza e përgatitjes

Këto pasqyra financiare janë përgatitur sipas parimit të kostos historike përveç rastit të rivlerësimit të
disa aseteve dhe detyrimeve financiare, siç është shpjeguar më poshtë në politikat e kontabilitetit.
Kostoja historike është e bazuar në përgjithësi në shumën e dhëne në kembim të pasurisë.
3.3

Parimi i vazhdueshmërisë

Këto pasqyra financiare janë përgatitur duke u bazuar në parimin e vazhdueshmerisë. Operacionet e
Kompanise financohen nga buxheti i Kosovës duke siguruar keshtu nje vashdimësi te operacioneve se
paku edhe ne 12 Muajt e ardhshem.
3.4

Valuta e prezantimit

Valuta prezantuese dhe raportuese e Kompanisë është Euroja (EUR), ku në përputhje me rregulloret e
Bashkimit Monetar Evropian dhe udhëzimeve të lëshuara nga Banka Qendrore e Kosovës, Euroja ishte
adoptuar si valuta e vetme legale në territorin e Kosovës prej datës 1 Janar 2002.
3.5

Transaksionet në valutë të huaj

Transaksionet në valutë të huaj përveç Euros regjistrohen sipas kursit të këmbimit në fuqi në datën e
transaksionit. Ndryshimet e këmbimit si rezultat i zgjidhjes së transaksioneve në valutë të huaj përveç
Euros përfshihen në pasqyrën e të ardhurave duke përdorur kursin e këmbimit i cili është në fuqi në atë
datë.
Pasuritë dhe detyrimet monetare të shndërruara në valuta tjera përveç Euros kthehen në Euro sipas
kursit mesatar të këmbimit në treg në datën e bilancit të gjendjes. Fitimet dhe humbjet në valuta të
huaja që ndodhin për shkak të këmbimit të aseteve dhe detyrimeve reflektohen në pasqyrën e të
ardhurave si diference ndërmjet fitimeve dhe humbjeve për shkak të shndërrimit të kursit të këmbimit
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3.6

Prona, impiantet dhe pajisjet

Artikujt e pronës, impianteve dhe pajisjeve deklarohen sipas kostos së vlerësuar minus zhvlerësimi i
akumuluar dhe dëmtimi.
Kostot pasuese janë të përfshira në vlerën bartëse të aseteve apo njihen si një aset i veçantë, sipas
nevojës, vetëm kur besohet që mundë te kete përfitime ekonomike në të ardhmen që lidhen me asetin
të cilat do rrjedhin për Kompaninë dhe kostoja e asetit mund të matet me besueshmëri. Të gjitha
riparimet dhe mirëmbajtjet ngarkohen si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave gjatë periudhës
financiare në të cilën ato kanë ndodhur.
Zhvlerësimi në asetet llogaritet duke përdorur metodën lineare mbi vlerën neto te aseteve për të
shpërndarë koston e tyre në vlerën e tyre të mbetur gjatë kohëzgjatjes së vlerësuar të përdorimit siç
vijon:
TV, Radio dhe pajisjet kompjuterike
Mobilje dhe orendi
Mjete transportuese dhe inventar ekonomik

5 vite
5 vite
5 vite

Vlera e mbetur e aseteve dhe koha e përdorimit rishikohet, dhe korrigjohet nëse është nevoja, në
secilën datë të bilancit të gjendjes. Vlera e bartur e asetit shlyhet menjëherë në shumën e
rikoperueshme nëse vlera e bartur e asetit është më e madhe se shuma e vlerësuar e rikuperueshme.
Fitimet dhe humbjet nga largimi nga përdorimi përcaktohen duke krahasuar të ardhurat me vlerën e
bartur. Këto përfshihen në pasqyrën gjithëpërfshirëse të të ardhurave.
3.7

Asetet e paprekshme

Asetet e paprekshme përbëhen nga serialet dhe te drejtat televizive te blera. Këto fillimisht maten sipas
kostos së tyre dhe më pas sipas kostos minus amortizimi i akumuluar dhe humbjet e akumuluara të
dëmtimeve, nëse ka pasur. Amortizimi regjistrohet kur këto asete janë në dispozicion për përdorim
duke përdorur metodën e salldos se zbritur duke përdorur përqindjet ne vijim:
Kosto e zhvillimit të
serialit

Transmetimi i I
50%

Transmetimi i II
30%
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3.8

Dëmtimi i aseteve jo-financiare

Asetet që kanë kohë të pakufizuar të përdorimit nuk i nënshtrohen përdorimit dhe testohen në baza
vjetore për dëmtim. Asetet të cilat i nënshtrohen amortizimit rishikohen për dëmtim kurdoherë kur
ngjarjet apo ndryshimet në rrethana tregojnë që vlera e bartur mund të mos jetë e rikuperueshme.
Humbja nga dëmtimi njihet për shumën me të cilën vlera e bartur e asetit e tejkalon shumën e
rikuperueshme të atij aseti. Shuma e rikuperueshme është vlera më e lartë ndërmjet vlerës reale të
asetit minus kostoja e shitjes dhe vlera në përdorim. Për qëllime të vlerësimit të dëmtimit, asetet
grupohen në nivelet më të ulëta për të cilat ekzistojnë rrjedha të identifikueshme të veçanta të parave
(njësi që gjenerojnë para). Asetet jo-financiare që kanë pësuar dëmtime rishikohen për rikthime të
mundshme të dëmtimit në secilën datë raportuese.
3.9

Asetet dhe detyrimet financiare

Kompania klasifikon investimet e saj në kategoritë e mëposhtme: asetet financiare në vlerën e drejtë
nëpërmjet fitimit ose humbjes, huave dhe llogarive të arkëtueshme, të mbajtura deri në maturim asetet
financiare dhe asetet në dispozicion për shitje financiare.Klasifikimi varet nga qëllimi për të cilën
investimet janë të fituara. Menaxhimi i përcakton klasifikimin e investimeve të saj në njohjen fillestare
dhe rivlerëson këtë në çdo datë raportimi.
a) Asetet financiare me vlerë të drejtë përmes fitimit dhe humbjes
Kjo kategori ka dy nën-kategori: asetet financiare të mbajtura për tregtim dhe atyre të përcaktuar në
vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes në fillim. Një aset financiar klasifikohet ne kategorine e
"aseteve financiare me vlerën e drejtë përmes fitimit dhe humbjes" në fillim nëse eshte përfituar
kryesisht për qëllim të shitjes në afat të shkurtër, nëse ajo është pjesë e një portofoli të asteve
financiare në të cilat ka prova afatshkurtër fitim-marrjen, ose në qoftë se kështu i caktuar nga
Menaxhmenti.Kompania nuk ka asete të klasifikuara në këtë kategori.
b) Huatë dhe llogaritë e arkëtueshme
Huatë dhe llogaritë e arkëtueshme janë jo-derivative asete financiare me pagesa fikse ose të
përcaktueshme që nuk janë të kuotuara në një treg aktiv, përveç atyre që kompania synon të shesë në
afat të shkurtër apo se ajo ka përcaktuar si me vlerë të drejtë përmes fitimit dhe humbjes apo në
dispozicion për shitje. Huatë dhe llogaritë e arkëtueshme njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe maten
më pas me koston e amortizuar duke përdorur metodën efektive të interesit, duke zbritur provizionet për
zhvlerësim. Një dispozitë për zhvlerësim të huave dhe llogarive të arkëtueshme është krijuar kur
ka evidencë objektive që Kompania nuk do të jetë në gjendje të mbledhë të gjitha shumat në përputhje
me kushtet e tyre origjinale.
Te Arkëtueshmet tregtare janë klasifikuar në këtë kategori. Ato njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe
maten më pas në shumat e rikuperueshme, minus provizioni per demtim. Një dispozitë për
provizionimin e të arkëtueshmeve tregtare është krijuar kur ka evidencë objektive që Kompania nuk
do të jetë në gjendje të mbledhë të gjitha shumat sipas kushteve fillestare të arketimit. Vështirësi të
mëdha financiare të debitorit, probabiliteti që debitori do të hyjë ne falimentim ose riorganizim
financiar dhe mosveprimi apo delikuenca në pagesa (më shumë se 30 ditë vonesë) janë konsideruar si
tregues që të arkëtueshmet tregtare jane dëmtar.
Shuma e mbartur e aktivit ulet nëpërmjet përdorimit të një llogarie provizioni, dhe shuma e humbjes
njihet në fitim ose humbje. Kur një e arkëtueshme tregtare është e pakthyeshme, ajo shlyhet kundër
llogarise se provizionit te të arkëtueshmeve tregtare. Ri kthimet pasuese te shumave të shlyera më
parë kreditohen në fitim ose humbje.
C) Asetet financiare te mbajtura deri ne maturim
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Asetet financiare te mbajtura deri ne maturim janë asete financiare jo-derivative me pagesa fikse ose të
përcaktueshme dhe me maturitete fikse të tjera përveç atyre që plotësojnë përkufizimin e huave dhe
llogarive të arkëtueshme që Menaxhmenti i kompanisë ka qëllimin pozitiv dhe aftësinë për të mbajtur
deri në maturim. Këto asete njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe maten më pas me koston e
amortizuar duke përdorur metodën efektive të interesit, duke zbritur provizionet për zhvlerësim. Një
dispozitë për zhvlerësim të letrave me vlerë të borxhit të mbajtura deri në maturim është krijuar kur ka
evidencë objektive që Kompania nuk do të jetë në gjendje të mbledhë të gjitha shumat në përputhje me
kushtet e tyre origjinale.
(D) Asetet financiaretë vlefshme për shitje
Asete financiare në dispozicion për shitje jane asete financiare jo-derivative që janë të përcaktuara në
këtë kategori apo nuk jane te klasifikuar në asnjë prej kategorive të tjera. Kompania nuk ka asete të
klasifikuara në këtë kategori.
Njohja fillestare dhe mosnjohja
Rregullt-mënyrë blerjet dhe shitjet e aktiveve financiare njihen në datën e tregtimit - data në të cilën
Kompania kryen për të blerë ose shitur aktivin. Aktivet financiare njihen fillimisht me vlerën e drejtë
plus, në rastin e të gjitha aktiveve financiare nuk kryhen me vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose
humbjes, kostot e transaksionit që lidhen drejtpërdrejt me blerjen e tyre. Aktivet financiare të mbajtura
me vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbje të njihen fillimisht me vlerën e drejtë, dhe kostot e
transaksionit janë shpenzuar në fitim ose humbje.
Aktivet financiare nuk njihen kur e drejta për të marrë flukset monetare prej tyre kanë skaduar ose kur
ata janë transferuar dhe kompanisë ka transferuar edhe në thelb të gjitha rreziqet dhe përfitimet e
pronësisë.
Matjet e mëpasshme
Asetet financiare në dispozicion për shitje dhe asete financiare me vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose
humbjes maten me pas me vlerën e drejtë. Huatë dhe llogaritë e arkëtueshme dhe asetet financiare të
mbajtura deri në maturim mbahen ne koston e amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv.
Fitimet e realizuar dhe te parealizuara dhe humbjet që rrjedhin nga ndryshimet në vlerën e drejtë të
kategorisë se “aseteve financiare në vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes” janë të përfshira në
fitim ose humbje në periudhën në të cilën ato arrijnë. Fitimet e parealizuara dhe humbjet që rrjedhin
nga ndryshimet në vlerën e drejtë të letrave jo-monetare të klasifikuara si të disponueshme për shitje
njihen në kapitalin neto.
Kur letrat me vlerë të klasifikuara si të disponueshme për shitje janë shitur ose dëmtuar, rregullimet e
vlerës së drejtë të akumuluara janë të përfshira në fitim ose humbje si fitimet neto të realizuara /
humbjet mbi asetet financiare.
Interesi në dispozicion për shitje i letrave me vlerë të llogaritura duke përdorur metodën e interesit
efektiv është i njohur në fitim ose humbje. Dividendët nga instrumentat e mbajtura per shitje te
kapitalit njihen në fitim ose humbje kur e drejta e kompanisë për të marrë pagesa është themeluar. Të
dyja janë të përfshira në linjë të ardhurave nga investimet.
Vlerat e drejta te investimeve të cituara janë bazuar në çmimet e ofertës aktuale. Nëse tregu për një
aset financiar nuk është aktiv, Kompania përcakton vlerën e drejtë duke përdorur teknika të vlerësimit.
Këto përfshijnë përdorimin e transaksioneve ne gjatesin e krahut, referenca për instrumente të tjera që
në thelb janë të njëjtë, analiza e rrjedhes se parase te diskontuar etj
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3.10

Stoqet

Materialet, pjesët rezervë dhe materiali shpenzues vlerësohen sipas parimit të çmimit më të ulët
ndërmjet kostos dhe vlerës neto të realizueshme. Kostoja përcaktohet duke përdorur metodën e
mesatares së ponderuar dhe përfshin shpenzimet e shkaktuara në sigurimin e stoqeve dhe sjelljen e
tyre në lokacionin dhe konditat ekzistuese. Vlera neto e realizueshme paraqet çmimin e vlerësuar të
shitjes në kursin e zakonshëm të biznesit, minus shpenzimet e aplikueshme variabile të shitjes.
3.11

Paratë e gatshme dhe ekuivalentët e parasë së gatshme

Paratë e gatshme dhe ekuivalentët e parasë së gatshme përfshijnë paratë e gatshme në dorë dhe në
bankë. Për qëllime të rrjedhës së parasë paratë e gatshme dhe ekuivalentët e parasë së gatshme
paraqesin paratë e gatshme në dorë dhe depozitat e pakufizuara në banka me periudhë maturimi prej 3
muaj ose më pak.
3.12

Huamarrjet

Huamarrjet paraqesin kreditë që janë marr nga institucionet financiare dhe qeveritare dhe maten sipas
vlerës së tyre reale në kohën e njohjes fillestare, duke qenë vlera e drejtë e shumës së marrë neto të
kostos së transakionit të ndodhur. Pas njohjes fillestare huamarrjet njihen ipas kostos së amortizuar
duke përdorur metodën e normës efektive të interesit.
Kostot e huamarrjeve i atribuohen direkt blerjes, ndërtimit apo prodhimit të një aseti të kualifikuar,
njohen si pjesë e kostos së atij aseti. Të gjitha kostot tjera të huamarrjeve njihen si shpenzim në
përiudhen në të cilën kanë ndodhur.
3.13

Llogaritë e pagueshme tregtare dhe te tjera

Detyrimet per llogarite e pagueshme tregtare dhe te tjera maten sipas kosotos e cila perfaqeson vleren
fer te shumes qe duhet te paguhet per mallrat apo sherbimet e pranuara pa marre parasysh a i jane
faturuar apo jo kompanise.

3.14

Kostot e përfitimeve të pensionimit

Kompania nuk bënë provizionin dhe nuk ka obligim për pensionet e punonjësve përveç atyre te
paguara pranë Trustit të Kursimeve Pensionale të Kosovës (TKPK), referojuni edhe notës 25
gjithashtu.

3.15

Tatimi

Në përputhje me Ligjin 03/L-162 Tatimi mbi Korporata, Entiteti është i liruar nga tatimi në fitim, si
institucion publik i themeluar nga Kuvendi i Kosovës.
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3.16

Njohja e të hyrave

Të ardhurat janë hyrje bruto të përfitimeve ekonomike gjatë periudhës, të cilat vijnë nga veprimtaria e
zakonshme e Entitetit kur këto hyrje sjellin rritje në kapitalin neto, përveç rritjeve që lidhen me
kontributet nga pjesëmarrësit në kapital. Të ardhurat maten me vlerën e drejtë të shumës së marrë ose
që është për t’u marrë
Të ardhurat njihen vetëm kur është e mundur që përfitimet ekonomike të lidhura me transaksionin do
të hyjnë në njësinë ekonomike.
3.17

Grantet qeveritare

Grantet qeveritare nuk njihen derisa të ekzistojë siguri e arsyeshme që Kompania do të respektojë
kushtet e këtyre granteve dhe që ato grante do të pranohen.
Grantet qeveritare kushti kryesor i të cilave është që Kompania duhet të blejë, ndërtojë ose në ndonjë
mënyrë tjetër të sigurojë asete jo-rrjedhëse njihen si të hyra të shtyra në bilancin e gjendjes dhe
transferohen në pasqyrën e të ardhurave në bazë sistematike dhe racional përgjatë kohës së përdorimit
të aseteve përkatëse.
Grantet tjera qeveritare njihen si e hyrë gjatë periudhave të nevojshme për t’i barazuar ato me
shpenzimet të cilat ato kanë për qëllim t’i kompensojnë, në mënyrë sistematike. Grantet qeveritare që
janë të arkëtueshme si kompensim për shpenzimet apo humbjet që tani kanë ndodhur apo që kanë për
qëllim dhënien e përkrahjes së menjëhershme financiare për Kompaninë pa shpenzime që lidhen me të
ardhmen njihen në pasqyrën e të ardhurave gjatë periudhës në të cilën ato bëhen të arkëtueshme.

3.18

Provizionet

Një provizion njihet kur Kompania ka një detyrim të tanishëm si rezultat i një ngjarjeje në të shkuarën
dhe është e besueshme që një rrjedhë e burimeve që paraqesin përfitime ekonomike do të jetë e
nevojshme për të paguar një detyrim, dhe një vlerësim i besueshëm mund të bëhet në lidhje me shumë
e obligimit. Provizionet rishikohen gjatë secilës datë të bilancit të gjendjes dhe korrigjohen me qëllim
që të reflektojnë vlerësimin më të mirë aktual. Kur efekti i vlerës në kohë të parasë është material,
shuma e provizionit është vlera e tanishme e shpenzimeve të cilat priten të jenë të nevojshme për të
paguar obligimin.
3.19

Zotimet dhe kontingjentet

Detyrimet kontigjente nuk njihen në pasqyrat financiare. Një detyrim kontingjent shpaloset në të gjitha
rastet përveç rasteve kur mundësia e rrjedhës së burimeve që paraqesin përfitime ekonomike është e
largët. Një aset kontingjent nuk njihet në pasqyrat financiare por shpaloset kur rrjedhja e përfitimeve
ekonomike është e mundur. Shuma e një humbjeje kontigjente njihet si provizion nëse është e
besueshme që ngjarjet në të ardhmen do të konfirmojnë që, një detyrim ka ndodhur deri më datën e
bilancit të gjendjes dhe se mund të bëhen një vlerësim i arsyeshëm i shumës së humbjes që pason.
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3.20

Gjykimet kritike në aplikimin e politikave të kontabilitetit të Kompanisë

Nuk ka gjykime kritike, më përjashtim të atyre vlerësimeve të përfshira (shiko shënimin 3.21 më
poshtë), që menaxhmenti i ka bëre në procesin e aplikimit të politikave kontabile të Kompanisë dhe
ajo ka pasur efekt të rëndësishme në shumat e njohura në këto pasqyra financiare.
3.21

Burimet kryesore të pasigurisë në vlerësim

Supozimet kryesore në lidhje me të ardhmen, dhe burimet tjera kryesore të pasigurisë në vlerësim në
datën e bilancit të gjendjes, të cilat paraqesin një rrezik domethënës për të shkaktuar korrigjime
materiale në vlerën e bartur të aseteve dhe detyrimeve brenda vitit financiar vijues, janë diskutuar më
poshtë:
Jeta e dobishme e Pronave,impianteve dhe pajisjeve
Siç është shpjeguar në shënimin 3.8 më sipër, Kompania rishikon jetën e dobishme te pronës,
impianteve dhe pajisjeve në fund të secilës përiudhë të raportimit. Çdo ndryshim në përdorimin e
vazhdueshem të pronave apo faktorëve tjerë mund të ndikojë në jetën e dobishme të aseteve dhe
rrjedhimisht mund të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme ne shumën e bartur të këtyre aseteve.
Provizioni për llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe stoqet:
Në rrjedhën normale të biznesit, Entiteti bën vlerësime për kthimin dhe realizimin e llogarive të
arkëtueshme dhe stoqeve. Duke u bazuar në këtë vlerësim, menaxhmenti regjistron një provizion
përkatës për dëmtimin e kërkesave dhe shlyerjen e stoqeve. Rezultatet aktuale mund të jenë të
ndryshme nga ato të vlerësuara.
Vlerësimi i rasteve ligjore:
Në rrjedhën normale të biznesit, Kompania bën një vlerësim për shumat që nevojiten për shlyerjen e
rasteve ligjore sipas udhëzimit të këshilltarit ligjor të Kompanisë. Në bazë të këtij vlerësimi, kompania
në përputhje me këtë regjistron provizionin, nëse ka, apo shpalos detyrimin kontingjent. Rezultatet
aktuale
mund
të
jenë
të
ndryshme
nga
ato
të
vlerësuara.
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4.

PRONA IMPIANTET DHE PAJIMET

Paisjet për
transmetim

Paisje dhe
kompjuterat

Automjetet

Inventari

Totali

Kosto
Me 01 Janar 2012
Blerjet gjatë vitit

7,904
60

536

556
22

654
11

9,650
93

Me 31 Dhjetor 2012

7,964

536

578

665

9,743

Zhvleresimi i Akumuluar
Me 1 Janar 2012
Zhvlerësimi gjatë vitit

(6,593)
(267)

(300)
(47)

(290)
(56)

(309)
(72)

(7,492)
(442)

Me 31 Dhjetor 2012

(6,860)

(347)

(346)

(381)

(7,934)

1,311
1,104

236
189

266
232

345
284

2,158
1,808

Vlera neto
Me 1 Janar 2012
Me 31 Dhjetor 2012

Automjetet dhe pajisjet e televizionot janë te lëna peng kundrejt kredise se marrë.
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4.

PRONA IMPIANTET DHE PAJIMET (Vazhdim)

Investimet ne
objekt

Paisjet për
transmetim

Paisje dhe
kompjuterat

Automjetet

Inventari

Totali

Kosto
Me 01 Janar 2013
Blerjet gjatë vitit

199

7,964
334

535.6
90

578
218

665
110

9,742
951

Me 31 Dhjetor 2013

199

8,298

626

796

775

10,693

Zhvleresimi i Akumuluar
Me 1 Janar 2013
Zhvlerësimi gjatë vitit

(27)

(6,860)
(257)

(347)
(45)

(346)
(66)

(381)
(70)

(7,934)
(465)

Me 31 Dhjetor 2013

(27)

(7,117)

(392)

(412)

(451)

(8,399)

Vlera neto
Me 1 Janar 2013 / KOSTO
Me 31 Dhjetor 2013 / KOSTO

0
172

1,104
1,181

189
234

232
384

284
324

1,808
2,294

VLERA E RIVLERESUAR
Me 31 Dhjetor 2013

172

3,364

319

433

345

4,633

Automjetet dhe pajisjet e televizionit janë te lëna peng kundrejt kredise se marrë.
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PRONA IMPIANTET DHE PAJIMET (Vazhdim)
Me 31 Dhjetor 2013 Menaxhmenti ka regjistruar ne librat kontabel vleren e rivleresuar te aseteve duke
rritur vleren e asteve dhe rritur rezerven rivleresuese ne vlere EUR 2,340 mijë.
Gjate procesit te rivleresimit njekohesisht jane evidentuar te gjitha asetet prone e RTK-se dhe eshte
bere hamronizimi I te dhenave kontabel mbi astetet me te dhënat fizike te tyre, duke mundesuar keshtu
tani e tutje identifikim e secilit asset dhe vendodhjen e tij.
Astet e rivlersuara janë kryesisht asete te cilat nuk kan qene te evidentuara ne librat e kompanise dhe
te cialt jane ose donacion ose trashigimi. Vleresimi i aseteve eshte kryer nga eksperte te fushave
specifike per astetet e rivleresuara. Metoda e perdorur gjate rivleresimit ka qene metoda e kostos se
Zvendësimit (Depreciated replecment costs).
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5.

ASETET E PAPREKSHME

Familja
modererne
Vlera neto me 01 Janar 2012

597

Blerjet gjatë vitit
Amortizimi gjatë vitit

Kafeneja
Jone

Oksigjeni

1,229

570

446
(290)

(105)

Lagjja e
re
82

Qyteti pa
lum
78

Shtepia
ime
50

Te tjera
dhe
materjali
në arhivë

Totali

968

3,574

108

553
(395)

Vlera neto me 31 Dhjetor 2012

597

1,385

465

82

78

50

1,076

3,733

Vlera neto me 01 Janar 2013

597

1,385

465

82

78

50

1,076

3,733

219
(112)

219
(112)

1,183

3,840

Blerjet gjatë vitit
Amortizimi gjatë vitit
Vlera neto me 31 Dhjetor 2013

597

1,385

465

21

82

78

50

6.

LLOGARITË E ARKËTUESHME TREGTARE DHE TË TJERA
Më 31 Dhjetor, 2013
(në ‘000 Euro)

Më 31 Dhjetor, 2012
(në ‘000 Euro)

314
14

318
6

328

324

328

324

5
160
1,310
(445)

4
147
1,321
(445)

1,030
1,358

1,027
1,351

Llogaritë e arkëtueshme tregtare:
Kerkesat nga marketingu
Kerkesat ndaj transmetuesve
Provizioni për dëmtime

Llogaritë e arkëtueshme të tjera:
Paradhëniet furnitorëve
Tjera
TVSH-ja e arkëtueshme
Provizioni për dëmtime

Lëvizja ne provizionin e borxheve te kqija:
2013

2012

(në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro)
445

Gjendja më 1 Janar,
Ngarkesa për periudhën
Shlyerjet gjatë vitit

(1,827)

Gjendja më 31 Dhjetor

7.

1,827
445

445

445

PARAJA DHE EKUIVALENTET E PARASE
Më 31 Dhjetor, Më 31 Dhjetor
2013
2012
(në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro)

Paraja në banka – në llogaritë rrjedhëse
Paraja në dorë

22

12

8

12

8

8.

KAPITALI THEMELUES

Kapitali Shoqëror i Entitetit në Bilancin e Gjendjes është i përberë si më poshtë:
(ne 000 euro)
Pajisje të dhuruara nga Qeveria Japoneze
7,848
Donacion nga EAR
10
Donacione tjera në Kesh
366
Astete te marra donacion
14
Rezervat rivleresuese
2,340
Totali i kapitalit

10,578

Shuma prej 7,848 mije euro lidhet me donacionin e pajisjeve dhëne RTK-ës nga Qeveria Japoneze
përmes UNMIK-ut gjatë vitit 2000, shuma totale përfshinë 6,891 mije euro të dhëna për pajisje të
televizionit dhe 957 mije euro për pajisje të radios. Kosto e pajisjeve është regjistruar direkt si Kapital
Shoqëror që kur është dhuruar për qellim të zhvillimit të aktiviteteve të RTK-ës.
Shuma prej 10 mije euro lidhet me donacionin e dhëne nga Agjensioni Evropian për Rindërtim gjatë
vitit 2002 për pajisje të televizionit.

9.

HUAZIMET
Më 31 Dhjetor Më 31 Dhjetor
2013
2012
(në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro)

Pjesa jo-rrjedhëse
Huaja me interes nga Procredit Bank
Pjesa rrjedhëse
Mbiterheqja Bankare (fleksi kredi)
Huaja me interes nga Procredit Bank
Totali i huave

39
39

38
38

298
48
346
385

52
52
90

Gjate vitit 2009 Kompania ka nënshkruar një kontrate për kredi afatgjatë me ProCredit Bank për
financimin e blerjes se veturave ne vlere 215 mije euro. Marrëveshja për kredinë është nënshkruar me
23 Shtator 2009. Kredia bart një norme fikse te interesit prej 11.90 %. Afati i kthimit te kredisë është
5 vite.
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10.

LLOGARITË E PAGUESHME TREGTARE DHE TË TJERA

Më 31 Dhjetor 2013
(në ‘000 Euro)
Furnitorët
Furnitorët vendor
Furnitorët e huaj

1,726
705

2,287
919

2,431

3,206

12

33

12

33

2,443

3,239

Te pagueshme tjera
Paga për punëtor
Tjera

11.

TATIME TE PAGUESHME
Më 31 Dhjetor 2013
(në ‘000 Euro)

Më 31 Dhjetor 2012
(në ‘000 Euro)

39
58
25

61
94
28

122

183

Obligimet per tatim ne paga
Obligimet per kontribute pensionale
Obligimet per sigurimin shendetesor

12.

Më 31 Dhjetor 2012
(në ‘000 Euro)

TE HYRAT NGA MARKETINGU

Te hyrat nga marketingu
Te hyrat nga sponzorizimet

24

Fund viti 31
Dhjetor 2013
(në ‘000 Euro)

Fund viti 31
Dhjetor 2012
(në ‘000 Euro)

1,557
362

1,382
394

1,919

1,776

13.

TË HYRAT TJERA
Fund viti 31
Dhjetor 2013
(në ‘000 Euro)

Të hyrat nga vendosja e antenes
Të hyrat nga transmetimet
Të hyrat nga parkingu
Të hyrat nga zhfrytzimi i lokaleve
Te hyrat tjera

14.

59
13
18
13
33

67
4
11
2
90

136

174

SHPENZIMET E PERSONELIT
Fund viti 31
Dhjetor 2013
(në ‘000 Euro)

Fund viti 31
Dhjetor 2012
(në ‘000 Euro)

4,551
52
171
70
312
346
350

3,906
83
185
65
265
251
320

5,852

5,075

Fund viti 31
Dhjetor 2013
(në ‘000 Euro)

Fund viti 31
Dhjetor 2012
(në ‘000 Euro)

55
109
55
114
7

45
103
35
72
16

24

30

Pagat e punëtorëve të rregullt
Paga me kontrata njëvjeqare
Pagat e kontraktuara- Menaxhmenti
Shpenzimet e sigurimit shëndetsor
Kontributet pensionale
Shtesat- Kontrata Kolektive
Shujta ditore

15.

Fund viti 31
Dhjetor 2012
(në ‘000 Euro)

SHPENZIMET E PROGRAMITE DHE TE TJERA

Shpenzimet e furnizimit të materialit
Shpenzimet e energjis elektrike
Shpenzimet për ujë dhe mbeturina
Meditjet e Bordit
Reforma, arsimimi dhe trajnimi
Shpenzime per perkthime dhe sinkronizime

25

Sherbimet kontraktuese- Korrespodentet
Big Band i RTK-së
Shpenzimet per telefon
Shpenzimet per internet dhe Web

288
69
156
47

263
72
126
39

KTTN (Rrjeti i transmetimit territorial të
Kosovës)

115

68

17
203
33
94
67
61
9
80
128
182
1,320
530
88
73
223
229

4
56
32
78
35
77
24
84
222
185
1,543
584
113
43
287
389
445

4,376

5,070

Shpenzimet tjera për udhetim zyrtar
Shpenzimet e meditjeve
Shpenzimet e udhëtimit- Biletat
Shpenzimet per karburante
Mirmbajtja e automjeteve
Mirmbajtja e pajisjeve
Tatimi në pronë
Shpenzimet për licencë
Kontrata me EBU dhe Fidat
Shpenzimet për Satelit
Shpenzimet për programe
Shpenzimet për të drejtat e sportit
Shpenzimet për skenografi
Programi i vitit të ri
Produksionet e pavarura (20%)
Tjera
Provizionimi i kerkesave

16.

ZOTIMET DHE KONTIGJENCAT

Zotimet:
Më 31 dhjetor 2013, Entiteti nuk ka pasur Zotime.
Çështjet gjyqësore:
Provizione tjera përveç provizioneve të regjistruara në këto pasqyra financiare, Kompania beson së
nuk do të këtë provizione shtesë të kërkuara për rastet e pazgjidhura në gjykatë.
Ndaj Entitetit jane ushtruar disa padi gjyqesore te cilat kryesisht kane te bejn me pretendimin per
shkelje te drejtes autoriale dhe pagesa te borxhit ndaj furnitorëve. Menaxhmenti nuk ka njohur ndonje
provizion per keto raste gjyqesore pasi qe beson se mundesia e daljeve te resurseve ekonomike eshte e
vogël dhe se deri me tani raste te tilla jane zgjedhur ne favor te RTK-se.
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17. MENAXHIMI I RREZIKUT FINANCIAR
a.

Menaxhimi i rrezikut të kapitalit

Themelues i institucionit publik të RTK-së është Kuvendi i Kosovës. Është detyrë e themeluesit që të
mbrojë autonominë institucionale dhe pavarësinë editoriale të RTK-së dhe të sigurojë financim
adekuat për realizimin e misionit të shërbimit publik të RTK-së
Struktura e kapitalit të Entitetit përbëhet prej huave dhe ekuitetit që i atribuohet zotëruesve të ekitetit,
përfshirë kapitalin, rezervat dhe humbjet e mbajtura.
Raporti ndërmjet kapitalit të pronarit dhe borxhit të jashtëm
Menaxhmenti vazhdimisht e rishikon strukturen e kapitalin. Si pjesë e këtij rishikimi, menaxhmenti e
konsideron koston e kapitalit dhe rrezikun e lidhur më secilen klasë të kapitalit. Raporti ndërmjet
kapitalit të pronarit dhe borxhit të jashtme në fund të vitit ishte si më poshtë:
Më 31 Dhjetor
2013
(në ‘000 Euro)
Borxhi
Ekuiteti
Raporti borxh/ekuitet

3,377
6,492
52%
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Më 31 Dhjetor
2012
(në ‘000 Euro)
3,720
3,206
116%

17.
b.

MENAXHIMI I RREZIKUT FINANCIAR (VAZHDIM)
Rreziku kreditor

Kompania i nënshtrohet rrezikut kreditor nëpërmjet aktiviteteve të saja të shitjes. Në këtë respekt,
rreziku kreditor për Kompaninë buron nga mundësia që palët e ndryshme mund të mos paguajnë
obligimet e tyre sipas kontratës. Shuma e ekspozimit kreditor me këtë rast përfaqësohet nga shumat e
bartura të aseteve në datën e bilancit të gjendjes. Prandaj, llogaritë e arkëtueshme tregtare monitorohen
në baza mujore dhe klientëve u tërhiqet vërejtja me kohë.
Kompania analizon llogaritë e saj të arkëtueshmet bazuar në vjetërsin e tyre. Kjo qasje mbeshtetet në
analiza të vjetersise dhe arketimit.
Me 31 Dhjetor 2013 ekspozimi maksimal I Kompanisë ndaj riskur kreditor perfaqesohet nga kerkesa
nga marketingu.
Shuma e bartur e aseteve financiare të regjistruara në pasqyrat financiare, e cila është neto nga humbjet
nga demtimet, përfaqëson ekspozimin maksimal të Kompanisë ndaj rrezikut.
.
c.

Rreziku i tregut

Aktivitetet e Kompanisë ekspozojnë atë fillimisht në rrezikun financiar të ndryshimeve në normat e
interesit, siç është parqitur më poshtë në 17 (d). Rreziku i tregut nuk koncentrohet në rrezikun
valuator, pasiqë shumica e transaksioneve të Kompanisë janë në valutën lokale.

d.

Rreziku nga norma e interesit

Rreziku nga norma e interesit përbëhet nga rreziku që vlera e pasqyrave financiare do të luhatet për
shkak të ndryshimeve në normat e interesit në treg dhe nga rreziku i ndryshimit ndërmjet maturimit të
aseteve që janë me interes dhe maturimit të detyrimeve që janë me interes dhe janë marr për të
financuar ato asete (re-pricing risk). Kohëzgjatja për të cilën norma e interesit në një instrument
financiar është fikse tregon se deri në çfarë mase ajo është e ekspozuar ndaj rrezikut nga norma e
interesit.
Menxhmenti beson se Kompania nuk është e ekspozuar ndaj rrezikut të normës së interesit në pasqyrat
e saj financiare përveç për huamarrjet, të cilat bartin normë fikse të interesit.
Menaxhmenti beson se përveç huamarrjeve Kompania nuk është e ekspozuar ndaj rrezikut të normave
të interesit në pasqyrat e saj financiare. Më 31 dhjetor 2013 dhe 2012 të gjitha huamarrjet janë marrë
nga ProCredit Bank, më normë fikse të interesit. Më poshtë është dhëne analiza e aseteve financiare
dhe detyrimeve financiare.
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17.

MENAXHIMI I RREZIKUT FINANCIAR (VAZHDIM)

Më 31 Dhjetor 2013

Deri në 3
muaj

Prej 3 deri 12
muaj

Prej 1 deri 5
vjet

mbi 5 vjet

Që nuk sjellin
interes

Totali

----------------------Qe sjellin Interes-----------------------------------------------(in EUR ‘000)---------------------------------Asetet financiare
Paraja në dorë dhe në bank
Llogaritë e arkëtueshmet tregtare
Gjithsejt asetet financiare

12
1,358
1,370

Detyrimet financiare
Llogarite e pagueshme tregtare dhe te tjera
Tatimet e pagueshme
Avanset e pranuara per marketing
Huamarrjet
Gjithsejt Detyrimet financiare
Hendeku i rrezikut të interesit, neto
Hendeku kumulativ më 31 Dhjetor 2013

0

2,443
122

2,443
122
427
385
3,377
(2,007)

427
298

0
87

725
(725)

87
(87)

0
0

2,565
(1,195)

(725)

(812)

(812)

(2,007)
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MENAXHIMI I
RREZIKUT FINANCIAR
(VAZHDIM)

Më 31 Dhjetor 2012

Deri në 3
muaj

Prej 3 deri
12 muaj

Prej 1 deri
5 vjet

mbi 5
vjet

Që nuk
sjellin
interes

Totali

----------------------Qe sjellin Interes-----------------------------------------------(in EUR ‘000)---------------------------------Asetet financiare
Paraja në dorë dhe në bank
Llogaritë e arkëtueshmet
tregtare

8

Gjithsejt asetet financiare
Detyrimet financiare
Llogarite e pagueshme tregtare
dhe te tjera
Tatimet e pagueshme
Huamarrjet
Gjithsejt Detyrimet financiare
Hendeku i rrezikut të
interesit, neto
Hendeku kumulativ më 31
Dhjetor 2012

f.

1,351

8
1,351

1,359

1,359

3,447

3,447

183

183
90

14

38

38

14

38

38

0

3,630

3,720

(14)

(38)

(38)

0

(2,271)

(2,361)

(14)

(52)

(90)

(90)

(2,361)

Rreziku i likuiditetit

Rreziku i likuiditetit reflekton paaftësinë e Kompanisë për të siguruar fonde për të përmbushur
angazhimet e saj. Menaxhmenti monitoron drejtpërdrejtë likuiditetin e Kompanisë dhe pozitën e saj të
rrjedhës së parasë. Kjo përfshin mirëmbajtjen e indikatorëve të likuiditetit të bilancit të gjendjes,
koncentrimin e debitorëve dhe kreditorëve si në terma të miksit të përgjithshëm të financimit si dhe
shmangien nga mbështetja e tepërt në konsumatorë të mëdhenj individual, ku pjesa me e madhe e
financimit është në formë subvencioni nga Kuvendi i Kosovës.

30

RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS
Shënimet e pasqyrave financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2013
17.

MENAXHIMI I RREZIKUT FINANCIAR (VAZHDIM)

f.

Rreziku i likuiditetit

Më 31 Dhjetor 2013
Brenda 1 muaji

1 Deri në 3
muaj

3 deri nël 12
muaj

1 deri në 5
vjet

Mbi 5 vjet

Totali

-------------------------------(in EUR ‘000)---------------------------------Asetet financiare
Paraja në dorë dhe në bank
Llogaritë e arkëtueshmet tregtare
Gjithsejt asetet financiare

12
19
31

Detyrimet financiare
Llogarite e pagueshme tregtare dhe te tjera
Tatimet e pagueshme
Avanset e pranuara per marketing
Huamarrjet
Gjithsejt Detyrimet financiare
Hendeku i rrezikut të interesit, neto
Hendeku kumulativ më 31 Dhjetor 2013

31
31

474
474

865
865

1,954
122
427

489

2,503
(2,029)
(1,998)

31

298
787
78
(1,920)

0

0

12
1,358
1,370

2,443
122
427
87
87
(87)
(2,007)

0
0
(2,007)

385
3,377
(2,007)
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17.

MENAXHIMI I RREZIKUT FINANCIAR (VAZHDIM)

f.

Rreziku i likuiditetit
Më 31 Dhjetor 2012

Brenda
1 muaji

1 Deri në 3
muaj

3 deri nël
12 muaj

1 deri në 5
vjet

Mbi 5
vjet

Totali

-------------------------------(in EUR ‘000)---------------------------------Asetet financiare
Paraja në dorë dhe në bank
Llogaritë e arkëtueshmet
tregtare
Gjithsejt asetet financiare
Detyrimet financiare
Llogarite e pagueshme
tregtare dhe te tjera
Tatimet e pagueshme
Huamarrjet
Gjithsejt Detyrimet
financiare
Hendeku i rrezikut të
interesit, neto
Hendeku kumulativ më 31
Dhjetor 2012

8

8

135
143

405
405

811
811

172
4

3,275
183
10

38

38

176

3,468

38

38

0

3,720

(33)

(3,063)

773

(38)

0

(2,361)

(33)

(3,096)

(2,323)

(2,361)

(2,361)

0

0

1,351
1,359

3,447
183
90

g. Rreziku i ndryshimit të kursit kreditor
Rreziku nga valutat e huaja rrjedh kryesisht aty ku ekzistojnë llogari të arkëtueshme dhe llogari të
pagueshme si pasojë e transaksioneve me ndërmarrje të huaja. Megjithatë Kompania nuk është e
ekspozuar ndaj ndonjë rreziku valuator domethënës pasiqë shumica e transaksioneve kryhen në euro.
h.

Vlera reale e instrumenteve financiare

Vlera reale është shuma për të cilën një aset mund të këmbehet apo një detyrim mund të shlyhen,
ndërmjet palëve me vullnet dhe të mirinformuara në një transaksion duar lirë.
Menaxhmenti beson që vlera e bartur e të gjitha aseteve financiare dhe detyrimeve e reflektuar në
pasqyrat financiare është e përafërt me vlerën e tyre reale.
.
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