RAPORT VJETOR
Për Organizatat Jo Qeveritare të regjistruara në Kosovë, mbajtëse të Statusit për
Përfitim Publik
Për periudhën financiare deri më 31/12/2021
Në përputhje me Ligjin nr. 06/L-043 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

(A)

Ky raport është plotësuar nga:

Emri i Organizatës dhe shkurtesa

IPKO Foundation, IPKO Foundation

Adresa e Organizatës

Enver Gjerqeku, Nr:20, Prishtinë

Numri i telefonit

+38649880885

Adresa elektronike

info@ipkofoundation.org

(B)

Kjo organizatë është:

(B1)

X

Shoqatë

X

Organizatë vendore

Fondacion

(B2)

Organizatë ndërkombëtare

(B3)

Organizatë e vendit të huaj

(C)

Emri dhe titulli i Përfaqësuesit të Autorizuar i Organizatës?

Emri i Zyrtarit Kryesor Ekzekutiv të Organizatës

Titulli (nëse është i ndryshëm)

Arbëresha Tuhina

Perfaqesuese Ligjore

(C1)

Emri i Kryetarit të organit më të lartë të
organizatës:

Kuvendi

1

Institut

(C2)
#

(D)

Emrat e çdo anëtari të organit të ndërmjetëm kur ky ekziston (për shoqatë):
Numri personal

Emri e mbiemri

#

Numri personal

Emri e mbiemri

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

#

Numri personal

Emri e mbiemri

#

Numri personal

Emri e mbiemri

1

1011050642

Arbëresha Tuhina

2

1011432936

Akan Ismaili

3

1003940329

Bujar Musa

4

1004470547

Kushtrim Xhakli

5

451493875

Teresa Crawford

6

505721682

Paul Meyer
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Pjesa II - Raporti i aktiviteteve dhe të arriturave
(A)

Cili është misioni i organizatës (sipas Statutit)?

///

(B) (1) Cilat janë programet kryesore të organizatës?
SHOQËRI PER SHOQRIN

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

Cilat janë të arriturat kryesore të programeve për periudhën nga 01/01/2021 deri më 31/12/2021? (shëno
vitin për të cilin raportohet)

Gjatë vitit 2021, 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!
1.Programi i Sponzorizimit - Gjatë vitit 2021, IPKO Foundation ka mbështetur organizata dhe iniciativa në
formën e sponsorizimit për ngjarje dhe aktivitete, ku të rinjtë mund të inovojnë, të fitojnë përvojë digjitale, të
krijojnë lidhje, të ndajnë njohuri dhe të punojnë së bashku për të sjellë ndryshim në komunitetet e tyre. Këtë
vit, ne u fokusuam në mbështetjen e organizatave që sollën diçka të vlefshme për komunitetet e tyre në fusha
të ndryshme.Fondet totale kane qene 4000Eur
2. BarCamp është një nga projektet kryesore të operuar nga IPKO Foundation. BarCamps janë ngjarje joformale
ku njerëzit mund të krijojnë lidhje, të ndajnë ide dhe të mësojnë për veprimet dhe aktivitetet që njerëzit në
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Kosovë po ndërmarrin. Qëllimi përfundimtar i BarCamp është të mbështesë inovacionin dhe rrjetëzimin.Një
ngjarje mujore e cila mbledh mbi 100 pjesëmarrës të organizuar në bare lokale, teatro dhe hapësira eventesh,
Bar Camps janë bërë një pjesë thelbësore e peizazhit të teknologjisë dhe inovacionit. Për shkak të rrethanave,
këtë vit çdo edicion i BarCamp u organizua online.Këtë vit 14 edicione të BarCamps, që mbulojnë 3 Komuna
(Mitrovicë, Pejë dhe Prizren) në Kosovë dhe prezantojnë tema të nxehta dhe folës për mbi 50 mijë njerëz të
cilët u akorduan online për të parë bisedimet e BarCamp.
3. DOKU.TECH është një ngjarje vjetore që bashkon individë dhe talente të teknologjisë me krijues, drejtues dhe
mendimtarë ndërkombëtarë të së ardhmes. Në DOKU.TECH, ne krijojmë një atmosferë për rritje dhe të
menduarit kritik duke u ofruar njerëzve në Kosovë mundësinë të dëgjojnë dhe të takojnë liderë dhe zbatues të
suksesshëm ndërkombëtarë, të argëtojnë ide novator dhe të sfidojnë njohuritë dhe pikëpamjet e tyre mbi
teknologjinë, sigurinë dixhitale. , dhe pronësinë e përmbajtjes.Ashtu si nga edicioni i parë, DOKU.TECH 2021
shënoi një rritje të ndjeshme të shëndetit dhe interesimit të femrave. Fondacioni IPKO gjatë gjithë vitit
kontribuon në fuqizimin e vajzave dhe grave në fushën e teknologjisë së projekteve të tilla si Girls & Technology
dhe Girls in TIC, dhe është gjithmonë në kërkim për të gjetur partnerët që merren me të problemit. Kjo erdhi si
rezultat i sesioneve të gjera informuese, si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar.
4. KOSLIFT- një nga projektet tona, ka krijuar një prezencë në Facebook, duke e ditur që audienca kryesore e
synuar përdor një platformë të tillë. Në vetëm 3 vite nga dita e krijimit, faqja KosLift ka arritur të marrë mbi
4138 pëlqime dhe ndjekës, më shumë se 600 vite të reja të vitit 2021 dhe ka shumë të publikuara mbi 30
postime. Jemi shumë të entuziazmuar që duket se kjo faqe rritet më shumë, pasi ajo ka treguar një shtrirje dhe
interes të lartë nga audienca.
5. Design Challenge - Ekipi i IPKO Foundation & ASSET ka qenë përgjegjës për kryerjen e procesit të monitorimit
ŶģƚģŐũŝƚŚĂƐŚŬŽůůĂƚƉũĞƐģŵĂƌƌģƐĞŶģŵďĂƌģ<ŽƐŽǀģŶ͘'ũŝƚŚƐĞũũĂŶģĂŶŐĂǌŚƵĂƌ196 nxënës nga 16 shkolla, prej
tyre 106 nxënës ishin meshkuj dhe 90 femra.
6. Vajzat në TIK - Fondacioni IPKO festoi Ditën Ndërkombëtare të Vajzave në TIK në Kosovë për të shtatën vit
radhazi. Konferenca u organizua në bashkëpunim me Institutin e Trajnimit dhe Zhvillimit të A.U.K-së dhe me
mbështetjen e Programit ASSET të USAID-it (Përkrahja pas shkollës për adoleshentët).Konferenca Vajzat në TIK
u mbajt online të enjten, më 29 prill, nëpërmjet Zoom. Ai mblodhi rreth 100 vajza të interesuara në fushën e
TIK-ut, aktorë me ndikim të fushës, folës frymëzues.
7. Dita nderkombëtare e vajzave fëmijë në teknologji - Fondacioni IPKO në partneritet me Ambasadën
Amerikane dhe USAID Kosovë - Programi Mbështetje pas Shkollës për Adoleshentë ka implementuar me
sukses Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve Vajzë më 12 Tetor. Ky aktivitet kërkonte shtrirje në komuna të
ndryshme të Kosovës, para ngjarjes, për të identifikuar vajzat e reja që do të merrnin pjesë në punëtori.
Punëtoria u krijua për dy ditë, me dy grupe të ndryshme prej 25 vajzash të reja. Punëtoria u miratua nga Shkolla
Digjitale, një qendër e njohur trajnimi për fëmijët në programim dhe IT.
8. UNICEF Podium, Ponder, Upshift Workshops - Fondacioni IPKO me mbështetjen e UNICEF ka vazhduar
implementimin e projekteve për të fuqizuar adoleshentët dhe të rinjtë, djemtë dhe vajzat si agjentë të
ndryshimeve shoqërore, inovatorë socialë dhe anëtarë produktiv të shoqërisë. Kjo ka rezultuar gradualisht në
përmirësimin e ndjeshëm të jetesës së tyre. Përkundër faktit se shumicën e aktiviteteve i ndërruam online për
shkak të Pandemisë Covid-19, ekipi i Fondacionit IPKO arriti të arrijë të gjitha objektivat e përcaktuara dhe të
zbatojë me sukses projektet për punëtoritë Podium, Ponder dhe UPSHIFT si dhe komponentët e rinj si: Fushatat
Vullnetare nën Muaji i Rinisë në gusht, Trajnimi i mësimdhënësve në 4 shkolla të mesme pilotuese në Lipjan
dhe Gjilan. Qendra e inovacionit në Lipjan dhe Gjilan ka bërë një punë mjaft produktive gjatë gjithë vitit. Vitin e
ri e filluam me punëtorinë Upshift me rreth 100 pjesëmarrës në të dyja komunat ku pjesëmarrësit mësojnë më
shumë për inovacionin dhe ndërmarrësinë me Mentorët e tyre për 5 ditë dhe nga 20 grupet që ishin pjesë e
punëtorisë në Gjilan dhe Lipjan 10 prej tyre shpërblehen. me 1000 euro grant për të zbatuar sërish idetë e tyre
në komunitet. Këto edicione mbahen online për shkak të situatës pandemike. Për më tepër, një tjetër edicion i
punëtorisë Podium - Avokimi për Ndryshim organizohet në qershor me 50 pjesëmarrës dhe 10 mentorë për çdo
komunë. Dhjetë (10) grupet më të mira janë shpërblyer me 500 euro për realizimin e projekteve të tyre.Për më
tepër këtë vit, ekipi ynë nga Hub Gjilani dhe Lipjani organizoi edicionet shumë të veçanta të punëtorisë së
Upshift me një temë specifike për promovimin e platformës shkollat.org. Punëtoritë mblodhën 100 nxënës nga
4 shkolla pilotuese në Gjilan dhe Lipjan për të punuar online me Mentorët e tyre për 5 ditë. Nga 20 grupe që
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morën pjesë në të dy edicionet, 10 prej tyre u shpërblyen me një grant prej 2000 eurosh për zbatimin e
projektit të tyre.
9.UN Woman -Të mundësojë akses në arsim për vajzat dhe gratë e reja më të rrezikuara nga braktisja e sistemit
arsimor͟Arsimi i komuniteteve RAE/ braktisja e shkollës me fokus kryesor në 5 Komuna të Kosovës - Prishtinë,
Fushë Kosovë, Mitrovicë, Pejë dhe Gjakovë. Grupi i synuar ishin vajzat e moshës 13-18 vjeçare nga komuniteti
rom, ashkali dhe egjiptian në komunat përkatëse. Gjatë projektit ne u kemi ofruar 190 vajzave laptopë dhe
arsim bazë në IT dhe Kërkim.
190 Gratë dhe vajzat e reja nga komunitetet RAE në Kosovë kanë aftësi teknike dhe më të mira në shërbimet e
e-mësimit. Kjo u bë duke i bërë ata me laptopë dhe duke u mësuar mbi aftësitë bazë të TI-së.
57 drejtorë të shkollave të mesme dhe mësimdhënës në komunitetet RAE në pesë komunat përfituese u njohën
me strategjitë më të mira të bazuara në dëshmi për zvogëlimin e shkallës së braktisjes së shkollës, nga Ministria
e Arsimit dhe Shkencës. Palët e interesuara mësuan se si të përdorin me mjeshtëri e-instrumentin e QK-së për
ndarjen e të dhënave në kohë reale mbi sfidat dhe faktorët që pengojnë performancën akademike nga
studentët nga RAE dhe/ose nga komunitetet rurale dhe/ose të tjera të pafavorizuara në Kosovë.
Aktivitetet e mbështetura
Fondacioni IPKO poashtu ka mbështetur aktivitete të ndryshme përgjatë vitit
੫Galeria
੫Dokufest
੫Renesanca
੫Action for Mothers and Children
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(D)(1) A angazhohet organizata në aktivitete tjera përveç atyre që janë aktivitete për Përfitim Publik, sikur që
është definuar në Ligjin Nr. 06/L-043
Po

X

Jo

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

(D)(2) A ka marrë pjesë organizata në ndonjë transaksion financiar me zyrtarë, drejtorë, të punësuarit ose me
anëtarët e familjeve të tyre?
Po

X

Jo

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.

(F)

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

X

Jo

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
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Pjesa III
Pasqyra e pozitës financiare më 31/12/2021
PASURITË

31/12/2021

31/12/2020

Paraja dhe ekuivalentët e parasë

382,223.63 €

Investimet financiare dhe tjera

0.00 €
3,653.86 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
385,877.49 €

463919.24 €
0.00 €
44055.36 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
507974.60 €

1,500,000.00 €
8,831.99 €
0.00 €
0.00 €
1,508,831.99 €
1,894,709.48 €

1500000.00 €
16428.49 €
0.00 €
0.00 €
1516428.49 €
2024403.09 €

7,000.47 €
0.00 €
0.00 €
74,287.02 €
0.00 €
81,287.49 €

24713.37 €
0.00 €
0.00 €
61023.49 €
0.00 €
85736.86 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
81,287.49 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
85736.86 €

1,938,666.23 €
-125,244.24 €
1,813,421.99 €
1,894,709.48 €

2038614.36 €
-99948.13 €
1938666.23 €
2024403.09 €

Pasuritë afatshkurtra

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera
Parapagimet
Stoqet
Pasuritë e tjera
Gjithësej pasuritë afatshkurtra
Pasuritë afatsgjata
Investimet financiare dhe tjera
Prona, pajisjet dhe impiantet
Pasuritë e paprekshme
Pasuritë e tjera afatgjata
Gjithsej pasuritë afatgjata
Gjithësej pasuritë
DETYRIMET DHE FOND BILANCI
DETYRIMET
Detyrimet afatshkurtra
Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera
Detyrimet financiare, pjesa afatshkurtër
Provizionet, Rezervat
Të hyrat e shtyra - grandet e pa fituara
Detyrimet e tjera
Gjithësej detyrimet afatshkurta
Detyrimet afatgjata
Detyrimet financiare, pjesa afatgjatë
Detyrimet e shtyra tatimore
Të hyra të shtyra - grandet e pa fituara
Gjithësej detyrimet afatgjata
Gjithësej detyrimet
FONDI BALANCI
Fondi i Organizatës më 01/01/2021
Tepricat / (Mungesat) e vitit
Net fond balanci
Gjithsej fond balanci dhe detyrimet
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Pasqyra e të ardhurave
Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin që përfundon më 31/12/2021

31/12/2021

31/12/2020

8,000.00 €

5000.00 €

317,246.15 €

336503.39 €

Të hyra nga aktivitetet afariste

0.00 €

0.00 €

Fitimet nga shitja e pasurive

0.00 €

0.00 €

37,601.34 €

37501.40 €

362,847.49 €

379004.79 €

0.00 €

0.00 €

87,722.50 €

112374.33 €

Shpenzimet për personelin

217,011.14 €

179528.83 €

Shpenzimet e zhvlerësimit

7,596.50 €

10625.13 €

175,761.59 €

176424.63 €

Lejimet dhe borxhet e këqija

0.00 €

0.00 €

Shpenzimet tjera

0.00 €

0.00 €

Kostot për hulumtim dhe zhvillim

0.00 €

0.00 €

Humbjet nga shitja e pasurive

0.00 €

0.00 €

Tepricat / (Mungesat) operativ

-125,244.24 €

-99948.13 €

Shpenzimet financiare

0.00 €

0.00 €

Të ardhurat financiare

0.00 €

0.00 €

-125,244.24 €

-99948.13 €

0.00 €

0.00 €

-125,244.24 €

-99948.13 €

Kthimi i grandeve të pa përdorura

0.00 €

0.00 €

Korrigjime të viteve paraprake

0.00 €

0.00 €

-125,244.24 €

-99948.13 €

Të ardhura nga grantet qeveritare dhe grantet tjera
Të ardhura nga donacionet dhe subvencione

Të ardhura tjera
Total të hyrat

Kasto e mallit të shitur / kosto e shërbimeve të ofruara
Shpenzimet për realizimin e projekteve

Shpenzimet operative dhe administrative

Tepricat / (Mungesat) para tatimit (nëse aplikohen)

Shpenzimet e tatimit në fitim

Tepricat / (Mungesat) e vitit

Tepricat / (Mungesat) në fund të vitit
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Pjesa IV Deklarata e cila dëshmon se të gjitha transaksionet e kryera nga OJQ me status për përfitim
publik janë në përputhje me nenin 36 të Ligjit Nr.06/L-043 Për Lirinë e Asociimit në Organizata
Joqeveritare.

X

Me anë të kësaj deklaroj se të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e OJQ-së janë kryer nëpërmjet
institucioneve financiare të licencuara nga BQK në llogaritë bankare të hapura në emër të OJQ-së , përveç
përjashtimeve të lejuara me legjislacionin në fuqi!

X

Me anë të kësaj vërtetoj se pasqyrat financiare të këtij raporti vjetor kanë qenë të kontrolluara nga një
auditor i pavarur, raporti i të cilit i është bashkëngjitur këtij raporti vjetor.

X

Me anë të kësaj vërtetoj se pasqyrat financiare të këtij raporti vjetor janë të aprovuara nga organi më i
lartë i organizatës (Kuvendi për Shoqatë dhe Bordi për Fondacion/Institut).

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
29/03/2022
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, në përputhje me dispozitat e nenit
38 paragrafi 5 i Ligjit Nr.06/L-043 Për Lirinë e Asociimit në Organzata Joqeveritare.
X

Shëno këtu nëse organizata është e angazhuar në aktivitetet për përfitim publik në fushën
e arsimit dhe shëndetësisë.
(Nëse keni plotësuar këtë katror, ju lutemi kompletoni pyetjet 1 dhe 2 dhe certifikatën në
pyetjen 3.)

(1)

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

Individe te ndryshem duke u trajnuar ne fushen e teknologjise informative

(2)

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

Trajnime te ndryshme te cilat ju ndihmojne ne punesim.

(3)

Plotësojeni njërin prej katrorëve:

X

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)

(4)

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

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

Arbëresha Tuhina
Shënoni emrin e përfaqësuesit të autorizuar me shkronja të shtypit

Nënshkrimi i personit të autorizuar

29/03/2022
Datë
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Formulari B
Ky formular duhet të kompletohet nëse organizata është shuar apo çregjistruar, gjatë periudhës deri
më 31/12/2021.
Plotësoni këtë katrorë nëse organizata është shuar apo çregjistruar gjatë periudhës prej
regjistrimit deri në
Plotësoni këtë katrorë nëse ky është raport përfundimtar vjetor të cilin organizata duhet ta
fus në dosje.

(1)

Data e shuarjes, çregjistrimit

Çfarë dispozitash janë përgatitur për likuidimin e punëve të organizatës?

(2)

Cila është shuma e aktivës neto që ka organizata pas likuidimit të punëve të saj?

(3)

Si e ka bërë organizata shpërndarjen e pasurisë të luajtshme dhe të paluajtshme dhe fondeve të saja të
identifikuar në përgjigjen e dhënë në pyetjen 2 më lartë?
Nëse fondet dhe pasuria e luajtshme dhe e paluajtshme 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 datën e transferit.
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(4)

Organizata është shuar me: (Plotëso njërën prej katrorëve):
Me vendim vullnetar të marrë nga organi më i lartë drejtues, në pajtim me statutin e saj;
Me kalimin e afatit për të cilin është themeluar, nëse një afat i tillë është përcaktuar në aktin e
themelues apo statut;
Kur OJQ bëhet josolvente sipas ligjit në fuqi;
Në bazë të vendimit të plotëfuqishëm gjyqësor.

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

Shënoni emrin e përfaqësuesit të autorizuar me shkronja të shtypit

Nënshkrimi i personit të autorizuar

Datë
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