
RAPORTI  VJETOR
Për Organizatat Jo Qeveritare të regjistruara në Kosovë, mbajtëse të Statusit për 

Përfitim Publik

Për periudhën financiare deri më 31/12/2018 

Në përputhje me Ligjin nr. 04/L-57 të gjitha OJQ-të e regjistruara në Departamentin për OJQ, të cilave në vazhdim 
i'u është dhënë Statusi i Përfitimit Publik duhet të përgatisin një raport vjetor. Ju lutemi, keni kujdes që detajet që i 
ofroni më poshtë të jenë të sakta dhe komplete.

Pjesa I  -  Menaxhmenti dhe Administrata

Ky raport është plotësuar nga:

Emri i Organizatës dhe shkurtesa Numri i telefonit

IPKO Foundation, IPKO Foundation +38649880885

Numri i faksit

Adresa elektronike

info@ipkofoundation.org

Adresa

Enver Gjerqeku, Nr:20, Prishtinë

Kjo organizatë është: Fondacion ShoqatëX

(B1) Organizatë vendoreX

(B2) Organizatë ndërkombëtare

(B3) Organizatë e vendit të huaj

Emri dhe titulli i përfaqësuesit të autorizuar të organizatës?

Emri i përfaqësuesit të autorizuar

Arbëresha Tuhina

Titulli

Financa dhe Administrate

Emri i organit më të lartë udhëheqës: Kuvendi(C1)

(C)

(B)

(A)

Institut
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Emrat e çdo anëtari të organit më të lartë udhëheqës (Kuvendit) nëse është shoqatë, dhe (Bordit) nëse është 
fondacion. (Shto një listë të ndarë sipas nevojës, në rast që numri i anëtarëve të organit më të lartë 
udhëheqës është më i madh)

(D)

Plotëso këtë katrorë nëse organizata nuk ka bord të drejtorëve

Emri dhe titulli i çdo zyrtari në organizatë:(E)

# Numri personal Emri e mbiemri

1 1011432936 Akan Ismaili

3 1004470547 Kushtrim Xhakli

5 451493875 Teresa  Crawford

# Numri personal Emri e mbiemri Vendi i punës

1 1173713599 Adelina Qarri Hoxha Menaxhere e programeve

2 1170534995 Arta Ponosheci Meanxhere e programeve

3 2171463087 Vlora Shabiu Assistente 

4 2171424847 Erëza Gjikolli Asistente

5 1500407073 Lum Dalipi Asistent i programeve

6 1170241807 Ardi Ponosheci Menaxher i programeve

7 1174148941 Dina Spahija Asistente

8 1172361575 Erris Boshnjaku Asistent per media dhe komunikim

9 1170269957 Mali Tefiku Asistent teknik

10 1244461901 Flaka Azemi Praktike

# Numri personal Emri e mbiemri

2 1003940329 Bujar Musa

4 505721682 Paul  Meyer
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Pjesa II  -  Raporti i aktiviteteve dhe të arriturave

Cili është misioni i organizatës (sipas Statutit)?(A)

///

Cilat janë programet kryesore të organizatës?(B) (1)

SHOQËRI PER SHOQRIN

Cilat janë veprimet të cilat i ndërmerr organizata për t'i zbaturar programet e (B)(1), cekura më lartë?(B) (2)

IPKO Foundation për të siguruar një implementim korrekt dhe sipas objektivave të përcaktuara të secilit 
program, ndërmerr një varg veprimesh të cilat i përgjigjen kërkesave të dala nga strategjia vjetore. 

Varësisht natyrës së projektit, veprimet kryesore të Fondacionit përfshijnë: 
● Organizimin e aktiviteteve informative për mundësitë që ofrojnë projektet e Fondacionit për përfituesit 
e fushave gjegjëse 
● Organizimin e aktiviteteve edukative për pjesëmarrësit sic janë punëtoritë dhe trajnimet sipas 
kërkesave të projektit 
● Organizimin e aktiviteteve që kanë për qëllim grumbullimin e komunitetit dhe inspirimin e tyre 
nëpërmjet prezentimeve të ndryshme nga folës që kanë treguar të arritura të jashtëzakonshme në fusha 
të caktuara 
● Organizimin e aktiviteteve që kanë për qëllim nxitjen dhe përfshirjen e një numri më të madhë të 
vajzave në sektorin e teknologjisë. 
● Grumbullimin e një komuniteti të njerëzve që kanë treguar suksese të jashtëzakonshme në fusha të 
caktuara nga e gjithë bota 
● Dhënien e bursave dhe sponsorizimin e individëve, organizatave dhe grupeve të tjera në kuadër të 
projektit të sponzorizimit për realizimin e objektivave për edukimin, zhvillim dhe inovacion. IPKO 
Foundation ka mbështetur aktvitete të ndryshme me pasion në teknologji të cilat ndikojnë pozitivisht në 
komunitet.

Cilat janë të arriturat kryesore të programeve për periudhën nga 01/01/2018 deri më 31/12/2018?(C)

Gjatë vitit 2017, Fondacioni IPKO ka qenë organizator dhe bashkëorganizator i disa projekteve të 
mëdha dhe domethënëse, ku këto projekte kanë përfshirë të gjithë Kosovën dhe më tej!
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1.Programi i Sponzorizimit - Pas zgjerimit të suksesshëm të Programit të Sponsorizimit në vitin 2018 
shënoi një vit tjetër të frytshëm në mbështetjen e individëve, OJQ-ve dhe studentëve. Programi i 
Sponsorizimit synon të mbështesë të rinjtë duke u ofruar atyre mjetet e nevojshme për të zhvilluar më ne 
aspektin akademik dhe profesional si dhe të vendosë idetë në praktikë. Fondacioni ka mbështetur 
organizatat në formë të sponsorizimit për ngjarjet dhe aktivitetet. Gjate vitit 2018 ne kemi ofruar 5 grante 
individuale ne vlere 2,800 euro, 15 grante te vogla per organizata ne vlere 36,000 euro si dhe 15 bursa 
per studente ne vlere 4, 250 euro

2. Wiki/Ponder - Fondacioni IPKO bashkoi forcat me UNICEF Innovation Labs dhe Grupit të 
Përdoruesve të Gjuhës Shqipe Wikimedians, për të organizuar një tjetër edicion të WIKI Ponder: 
Workshop për Literacy Critical Media. Gjatë kësaj punëtorie 3 ditore, ne ftuam nxenes që vinin nga 3 
komuna: Gjakovë, Mitrovicë dhe Fushë Kosovë si pjesë e projektit "Arsimi për punësim" Ata morën 
pjesë në një numër sesionesh interaktive për të ndarë idetë e tyre se si të ndërtojnë interpretime të 
përshtatshme për gjeneratat e tanishme dhe të ardhshme, të eksplorojnë llojet e ndryshme të medias 
dhe ndikimin që ata kanë në aktivitetet tona të përditshme. Per me teper, përmes mentorimit nga 
mentorët dhe Wikimedians, pjesëmarrësit u ndanë në 10 grupe dhe shkroi artikuj mbi tema të ndryshme 
si: Miniera në Kosovë, Teknologji & Radio në Kosovë, Popujt e Zhdukur të Kosovës, Kosovë: një histori 
e shkurtër e Kosovës , Jetëshkrimi në Kosovë, Siguria në Kosovë, Dhuna e grave gjatë luftës së fundit, 
Krimi në Kosovë, Mjedisi në Kosovë. Të gjitha këto shkrime janë shkruar në shqip dhe tani janë botuar 
në enciklopedinë më të madhe online.

3.Vajzat në TIK - u mbajtë më 27 prill në kampusin e RIT Kosova dhe mblodhën rreth 170 vajza të 
interesuara në fushën e TIK-ut, aktorë me ndikim në fushë, folës frymëzues dhe shtatëmbëdhjetë (17) 
kompani të fushës që ofrojnë mundësi penesimi për vajzat. Konferenca filloi me fjalimet e hapura të 
Abetare Gojanit - Drejtoreshë e Programit të Fondacionit IPKO dhe Visar Jasiqi - Shef Operativ dhe 
Zyrtar për Informim në RIT Kosovë (A.U.K). Ministri i Zhvillimit Ekonomik i Kosovës, z. Valdrin Lluka 
pasoi fjalimet duke informuar audiencën me rëndësinë e angazhimit të vajzave në sektorin e TIK-ut dhe 
duke treguar projektet e ardhshme që Ministria ka në plan të zbatojë duke përfshirë këtu një qendër 
novatore të përqendruar në këtë fushë e TIK-ut.
Këtë vit ne kishim tre folës të ftuar: Kalsoom Lakhani - CEO i Invest2innovate, Besa Shahini - 
Zëvendësministri i Arsimit dhe Sportit i Qeverisë Shqiptare dhe Jade Batstone - Udhëheqësi i 
Menaxhimit të Llogarisë në Shesh.

4.DOKU: TECH 2018 mblodhi një përzgjedhje të larmishme të njerëzve nga e gjithë bota aftësia e të 
cilëve për të parë gjërat ndryshe, për të parashikuar botët e reja dhe për të provuar atë vizion kundër 
realitetit, u mundëson atyre të bëjnë ndryshime reale në kryqëzimet e teknologjisë dhe shoqërisë, 
kulturës , media dhe ekonomi. DOKU.TECH 2018, sipas traditës, përfshinte audienca kryesisht nga 
rajoni i Kosovës, me përqindje të vogla nga vendet fqinje si dhe pjesëmarrësit ndërkombëtarë. Kjo 
audiencë vjetore përbëhej nga studentë, sipërmarrës të teknologjisë, inovatorë, aktivistë online, 
sipërmarrës social, marketerë, udhëheqësit e biznesit, artistët, blogerët, entuziastët e filmave, lojtarët, 
mediat, krijuesit e DIY dhe studentët te cilet numëronin mbi 700 pjesëmarrës në total. Ashtu si në 
edicionin e parë, DOKU.TECH 2018 shënoi një rritje të ndjeshme në pjesëmarrjen dhe interesimin e 
grave dhe vajzave te reja..

5. BarCamp - Që nga viti 2011, Fondacioni IPKO ka filluar të organizojë BarCamps në Prishtinë, për të 
vazhduar së shpejti pas organizimit të BarCamp në qytetin tuaj në nëntë (9) komuna të Kosovës. Që nga 
fillimi, BarCamps janë organizuar nga liderët vendorë të rinisë dhe organizatat rinore në baza vullnetare 
në 10 komuna në Prishtinë, Gjakovë, Pejë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Suharekë, Mitrovicë, Drenas dhe 
Mitrovicë Veriore, duke organizuar 204 edicione shumë të suksesshme në tërë Kosovën më shumë se 
500 folës që vijnë nga fusha e teknologjisë, artit, sociologjisë, psikologjisë, biznesit, arsimit dhe 
industrisë, duke paraqitur punen e tyre para 10,000 pjesëmarrësve në gjithsej 204 edicione. 

6. Dita Ndërkombëtare e Vajzave - Fondacioni IPKO në partneritet me UNICEF-in dhe USAID-in Kosovë 
ka zbatuar me sukses Ditën Ndërkombëtare të Fëmijës Vajzë më 11 tetor, 2018. Fondacioni IPKO 
nderon temën e këtij viti të propozuar nga OKB-ja "Me të: Një Forcë e Theksuar e Vajzave", e cila 
fokusohet në të mësuarit duke bërë dhe duke përdorur në këtë edicion. Tridhjete (30) vajza nga shkollat 
fillore nga pesë (5) komuna (Prishtinë, Kaçanik, Gjakovë, Vushtrri dhe Gjilan) kanë marrë pjesë në dy 
vizita studimore, të cilat kanë pasur rastin të vizitojnë dy kompani / organizata të teknologjisë së lartë Air 
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Navigation Service Agency dhe një vizitë në "Zombie Soup" kompanitë në Kosovë

7. Edukim për Punësim - Qëllimi i arsimimit për punësim është rritja e mundësive të punësimit të 240 
nxënësve të shkollave të mesme përmes aktiviteteve jashtëshkollore, si dhe pajisja e tyre me aftësi të 
transferueshme që kërkohen në tregun e sotëm të punës si teknologji dhe aftësi të gjuhëve të huaja. 
Arsimi për punësim është një projekt i financuar nga Qeveria e Dukës së Madhe të Luksemburgut dhe 
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), i implementuar nga Fondacioni IPKO. Rritja e 
mundësive për punësim, ndërgjegjësimi në karrierë dhe zhvillimi i aftësive dhe njohurive të ndërmarrjes 
duke mundësuar vetëpunësimin është qëllimi i zbatimit të Arsimit të Punësimit. Projekti do të zhvillojë 12
 komunitete me 20 pjesëmarrës. Studentët do të grupohen në bazë të temave që u kanë dhënë prioritet. 
Ky projekt do të ofrojë tre punëtori. Seminari i parë do të jetë Aftësi Teknologjike që përfshin 3 ditë 
kodim, 2 ditë hardware dhe tri ditë robotikë. Punëtoria e dytë do të jetë Aftësi për të Menduarit Kritik dhe 
Aftësimin e Problemeve që ka 3 ditë Akademi Ponder / Wiki. Aftësitë e Komunikimit dhe Lidershipit do të 
jenë seminari i fundit që përfshin 5 ditë të orëve të veprimit dhe improvizimit. Në fund të programit, ekipi 
do të organizojë një panair pune dhe vullnetarizëm për të shfaqur mundësitë e pjesëmarrësve dhe për të 
ofruar mundësi të rrjetëzimit

8. KosLift - Çdo vit, 120,000 studentë nga e gjithë Kosova fillojnë përgatitjen e tyre për tregun e punës 
duke u rregjistruar në universitetet publike dhe private në Kosovë. Në të njëjtën kohë, 40,000 të 
diplomuar dhe hyjnë në tregun e punës. Për fat të keq, për shkak se u mungojnë aftësitë praktike dhe 
përvoja e lidhur me nevojat e bizneseve kosovare, këta studentë janë të përgatitur për sukses. Shkalla e 
papunësisë në mesin e tyre është në një kohë të gjatë të lartë prej 52.7% (AFP, 2017). Në të njëjtën 
kohë, sektori i biznesit në Kosovë pritet të rritet me 46% të anëtarëve të OEAK duke pritur që të 
zgjerojnë fuqinë punëtore të tyre në vitin 2018. Kjo rritje nxitet pjesërisht nga sektorët e Energjisë, TIK 
dhe Prodhimit të cilat nuk kanë punëtorë të kualifikuar dhe duhet përdorin për të investuar në trajnimin 
"në punë" në kurriz të investimeve të tjera.KosLIFT do të rekrutojë studentë në mes të moshës 18-25 
vjeçare dhe fakultetit nga RIT Kosova dhe Universiteti i Prishtinës. Bizneset kosovare do të rekrutohen 
për të marrë pjesë në listat e anëtarësimit të Odës Amerikane të Tregtisë (AmCham) dhe STIKK. 
Mësimdhënësit shtesë do të rekrutohen nga Rrjeti i Konsulentëve të Biznesit nga MDA.

Aktivitetet e mbështetura

Fondacioni IPKO poashtu ka mbështetur aktivitete të ndryshme përgjatë vitit, të cilat në përgjithësi 
lidhen me teknologjinë dhe kontribuan në fushat e teknologjisë:

●  BONEVET
● Career Center in Gjakova
● Termokiss
● NGO “Rritu”
● Cinema “Jusuf Gervalla”
● AniBar
● Shkolla Digjitale
● Artpolis
● TEDxRIT
● “7 Arte”
● TE Pema
● “Rilindja” Primary School
● Cinema Lumbardhi
● “FOL” app
● ASSET
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A angazhohet organizata në aktivitete tjera përveç atyre që janë aktivitetepër Përfitim Publik, sikur që 
është definuar në Ligjin Nr. 04/L-57

(D)(1)

Po JoX

Nëse jeni përgjigjut me Po, atëherë përshkruani këto aktivitete shkurtimisht:

A ka marrë pjesë organizata në ndonjë transaksion financiar me zyrtarë, drejtorë, të punësuarit ose me 
anëtarët e familjeve të tyre?

(D)(2)

Nëse jeni përgjigjut me Po, ju lutemi që të identifikoni transaksionet e tilla në vendin e caktuar më poshtë. Duhet të shënoni 
emrin dhe vendin e punës së personit i cili ka qenë i angazhuar në transaksionet e tilla; çfarë fonde apo përfitime ka pasur 
organizata në atë transaksion; çfarë fonde dhe përfitime ka marrë personi në këtë transaksion; sa është pagesa e rrogave dhe 
e fitimeve për zyrtarët, drejtorët, punonjësit apo anëtarët e familjes së tyre, apo organizatave anëtare të OJQsë. Ndonjë 
informacion tjetër që shpjegon natyrën e transaksionit.

Po JoX

Nëse jeni përgjigjur me Jo, ju duhet të plotësoni certifikatën në faqen 8

Nëse organizata e juaj është rrjet i organizatave, a është e angazhuar organizata në ndonjë transaksion 
financiar me organizatat e anëtarësuara?

(F)

Po JoX

Nëse jeni përgjigjur me Po, luteni që të identifikoni transaksionin e tillë në vendin e caktuar në vijim.Organizata e anëtarësuar 
është ajo me të cilën OJQ-ja, drejtorët, zyrtarët, stafi i saj apo të afërmit e tyre kanë një interes të pronësisë apo të 
menaxhimit. Duhet të cekni emrin dhe adresën e organizatave të anëtarësuara; natyrën e marrëdhënieve në mes të 
organizatave; Çfarë fonde dhe përfitime kanë marrë OJQ-të në transaskione, çfarë fonde dhe beneficione kanë marrë 
organizatat e anëtarësuara në transaksion, dhe informata tjera që shpjegojnë natyrën e transaksionit

Nëse jeni përgjigjur me Jo, ju duhet të plotësoni certifikatën në faqen 8
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Pjesa III

Emri i OJQ-së: IPKO Foundation

Bilanci i gjendjes 31/12/2018

AKTIVA PASIVA

Shënoni shumën këtu Shënoni shumën këtu

Para të gatshme 336,279.09 Llogaritë e pagueshme 3,654.58

Llogaritë e arkëtueshme 0.00 Detyrimet ndaj granteve 100,993.30

Llogaritë tjera të 
arkëtueshme 0.00 Të hyrat e pafituara 0.00

Stoqet 0.00 Hipoteka dhe detyrimet 
ndaj letrave me vlerë 0.00

Parapagimet e 
shpenzimeve 3,285.39 Detyrimet tjera 0.00

Investimet: 0.00 Gjithsej detyrimet: 104,647.88

Letrat me vlerë 0.00

Toka, ndërtesat, pajisjet 
në përgatitje 0.00 Fondi i OJQ-së: 2,173,278.39

Kreditë e dhëna 
(konsumatorëve) 0.00

Fondi i bartur më 
01/01/2018
2359637.79

2,359,637.79

Toka, ndërtesat, dhe 
pajisjet 38,361.79

Të tjera 0.00

Pasuritë tjera 1,900,000.00 Gjithsej fondi: 2,173,278.39

Gjithsej pasuria: 2,277,926.27 Gjithsej detyrimet 
dhe kapitali 2,277,926.27

Të hyrat neto (Shih P/A) -186,359.40
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Pasqyra e të ardhurave

TË HYRAT SHPENZIMET

Shënoni shumën këtu Shënoni shumën këtu

Të hyrat nga kontributet, 
dhuratat apo grantet 126,189.52 Shpenzimet programore 236,835.43

Të hyrat nga 
aktivitetet ekonomike 0.00

Shpenzimet e 
menaxhimit dhe 
administratës

114,206.82

Të hyrat nga borxhet e 
këqija 0.00 Shpenzimet tjera 7,841.31

Të hyrat nga interesi dhe 
dividenda 46,334.64 Gjithsej shpenzimet: 358,883.56

Të hyrat nga qiraja 0.00 Të hyrat neto nga 
operacionet: -186,359.40

Të hyrat tjera: 0.00

Fitimi nga shitja e 
pasurisë 0.00

(humbja nga shitja e 
pasurisë) 0.00 Shpenzimet e tatimit 0.00

Të hyrat tjera të veçanta 0.00

Të hyrat nga shitja e 
mallit 0.00

(Kosto e mallit të shitur) 0.00

Të hyrat tjera 0.00

Gjithsej të hyrat: 172,524.16 Të hyrat neto: -186,359.40
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Pjesa IV     Certifikatat

Ju lutemi, kontrolloni çdo paragraf që vlen për organizatën tuaj:

Me anë të kësaj vërtetoj se  nuk është paraqitur asnjë transaksion për periudhën deri më 31/12/2018 në 
mes të organizatës dhe zyrtarëve, drejtorëve, të punësuarve të saj, anëtarëve të familjeve të tyre, apo 
organizatave anëtare të OJQsë.

X

Me anë të kësaj vërtetoj se  nuk ka pasur asnjë transaksion gjatë periudhës deri më 31/12/2018 në mes të 
organizatës dhe organizatave të anëtarësuara.

X

Me anë të kësaj vërtetoj se organizata nuk ka ndarë asnjë fond ose nuk ka ndërmarrë asnjë fushatë për të 
ndihmuar partitë politike apo kandidatët e punësuar apo të zgjedhur për zyrat publike, apo për regjistrimin 
ose aprovimin e kandidatëve të punësuar ose të zgjedhur për zyrat publike për periudhën deri më 
31/12/2018.

X

Me anë të kësaj vërtetoj se sektori financiar i këtij raporti vjetor ka qenë kontrolluar nga një auditor i 
pavarur, raporti i të cilit i është bashkëngjitur këtij raporti vjetor.

X

Me anë të kësaj vërtetoj se pjesët e këtij raporti vjetor si në vijim organizata i konsideron si konfidenciale 
dhe informatat në këto pjesë janë të bashkëngjitura në formularin për kërkesën për trajtimin konfidencial 
të tyre, sipas nenit 18 paragrafi 11 të Ligjit Nr. 04/L-57. 
(Shënoni qartë pjesët e raportit që kërkoni të trajtohen në mënyrë konfidenciale)

X

Asnje

Të dhënat në këtë raport vjetor janë të vërteta dhe të sakta.

Arbëresha Tuhina

Shënoni emrin e përfaqësuesit të autorizuar me shkronja të shtypit

Nënshkrimi i personit të autorizuar

29/03/2019

Datë
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Formulari A

Ky formular duhet të kompletohet vetëm nga organizatat të angazhuara në aktivitetet për përfitim 
publik në fushat e arsimit, shëndetësisë apo zhvillimit ekonomik.

(Nëse keni plotësuar këtë katror, ju lutemi kompletoni pyetjet 1 dhe 2 dhe certifikatën në 
pyetjen 3.)

Shëno këtu nëse organizata është e angazhuar në aktivitetet për përfitim publik në fushën 
e arsimit dhe shëndetësisë.

Emëroni grupet ose individët në kushte të pavolitshme të cilët i shërben organizata?(1)

Shënoni mallrat, shërbimet dhe përfitimet tjera që i ofrohen grupeve apo individëve të identifikuar ne 
përgjigjen e pyetjes 1 të lartëcekur.

(2)

Plotësojeni njërin prej katrorëve:(3)

Me anët të kësaj vërtetoj se mallrat, shërbimet apo përfitimet tjera të përshkruara në përgjigjen e 
pyetjes nr. 2 ofrohen pa pagesë për organizatën.

Me anët të kësaj vërtetoj se mallrat, shërbimet apo përfitimet tjera të përshkruara në përgjigjen e 
pyetjes nr. 2 ofrohen me çmim më të ulët se çmimi i tregut

Nëse e kemi plotësuar këtë katror, ju lutemi sqaroni në hapësirën në vijim cili ka qenë çmimi që 
kemi paguar për përfitime dhe si jeni përcaktuar se çmimi ka qenë më i lirë se çmimi i tregut.
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Plotësoni këtë katrorë nëse organizata angazhohet në aktivitetet për përfitim publik në fushën e 
zhvillimit ekonomik.

(Nëse keni plotësuar këtë katror, ju lutemi përgjigjuni në pyetjen nr. 4 në vijim)

Shënoni grupet ose individët në kushte të pavolitshme të cilët i shërben organizata?(4)

Gjendja e dhënë në formularin A është e vërtetë dhe e saktë.

Shënoni emrin e përfaqësuesit të autorizuar me shkronja të shtypit

Nënshkrimi i personit të autorizuar

29/03/2019

Datë
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(4) Cila është shuma e aktivës neto që ka organizata pas likuidimit të punëve të saj?

Çfarë dispozitash janë përgatitur për likuidimin e punëve të organizatës?

(1) Data e shpërbërjes, shuarjes, 
çregjistrimit

Plotësoni këtë katrorë nëse ky raport është raport përfundimtar vjetor të cilin organizata 
duhet ta fus në dosje.

Ky formular duhet të kompletohet nëse organizata është shpërbërë, shuar apo çregjistruar, gjatë 
periudhës deri më 31/12/2018.

Formulari B

Plotësoni këtë katrorë nëse organizata është shpërbërë, shuar apo çregjistruar gjatë periudhës 
prej regjistrimit deri në 

(2) Emri dhe informatat kontaktuese të likuidatorit janë:

Emri Numri i telefonit

Numri i faksit

Adresa elektronike

Adresa

(3)
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Nënshkrimi i personit të autorizuar

Shënoni emrin e përfaqësuesit të autorizuar me shkronja të shtypit

Gjendja e dhënë në formularin B është e vërtetë dhe e saktë.

në pajtim me dispozitat e statuteve të organizatës;

(5) Si i ka organizuar organizata fondet e saja dhe-apo aktivën e saj të identifikuar në përgjigjen e dhënë në 
pyetjen 4 më lartë?

Nëse fondet i janë transferuar një OJQ-je tjetër, ju lutemi shënoni emrin e asaj OJQ-je, numrin e saj të 
regjistrimit, emrin dhe informatat kontaktuese të përfaqësuesit të autorizuar dhe daten e transferit.

(6) Organizimi i aktivës së organizatës është bërë (Plotëso njërën prej katrorëve):

me votën e organit më të lartë udhëheqës të organizatës; apo

me vendim të Organit Kompetent

(7) Ju lutemi, të bashkangjitni një kopje të raportit përfundimtarë të likuidatorit.

(Të organit i cili ka marrë vendim mbi shuarjen)

Datë
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