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1. ВОВЕД И ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ е запишана во Трговскиот регистар на Р. Македонија со
ЕМБС 5989876, со седиште на ул. Скупи бр.5А, Скопје. Фондацијата како непрофитна
организација ги обавува сите дејности утврдени со НКД (Службен весник на РМ бр.
52/2010), со главна дејност: 94.99 - дејности на други организации врз база на
зачленување неспомнати на друго место.
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ е основана од Друштвото за производство, трговија и
услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје, со цел транспарентно фокусирање на хуманитарни
активности преку собирање средства и нивно насочување кон одредени сегменти во
опкружувањето кои се од интерес за пошироката јавност.
Фондацијата е во сопственост на Орка Холдинг АД Скопје со основната главнина во
износ од 615.000 денари.

2. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ
РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДАЦИЈАТА
Една од целите на Фондацијата е финансирање на доктори специјалисти, државјани на
Р. Македонија на субспецијализација во областа на Кардиохирургијата, кои
субспецијализацијата ќе ја изучуваат надвор од Р. Македонија.
Во текот на 2013 година, Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ поинтензивно се вклучува во
остварување на програмските цели согласно програмата за работа. Беа спроведени
повеќе разновидни активности во областа на донирање на помошти, парични и
материјални средства на физички и правни лица.
Раководството на Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ работеше според стратешки зацртан
план за активностите кои се реализираа во 2013 година.
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3. ПРОМЕНИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ
ДЕЛУВА ФОНДАЦИЈАТА
Работата на Фондацијата е јавна. Јавноста на работењето се обезбедува со подготовка
на редовни извештаи за нејзиното работење, со овозможување увид во
спроведувањето на програмските задачи, со поднесување на извештај за работата на
органите и телата на Фондацијата, за начинот на користење на средствата на
Фондацијата, за материјално-финансиското работење и друго.
За информирање на потенцијалните корисници на средствата на Фондацијата и
пошироката јавност, се користат електронските и печатени медиуми.
Во текот на работењето Фондацијата процени дека во опкружувањето во кое таа
дејствува, освен во сферите на делување од јавен карактер, увидена е и потребата за
делување и во одредени области од приватен карактер. Со цел одговарање на
побарувањата на овие потреби, Фондацијата иницираше проекти, проширувајќи го
дијапазонот на дејствување.
Покрај започнатите примарни проекти за стипендирање на медицински
специјализанти, иницијатива за развој и поддршка во културата, во текот на 2013
година, Фондацијата донираше средства и за: поединци на кои им се потребни
средства за лекување; здравствени домови и јавни установи; и верски организации.
Спроведените проекти на Фондацијата се презентирани во рамките на овој извештај.

4. ПОЛИТИКА НА ДОНАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПОДДРШКА НА
УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДАЦИЈАТА
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ своите цели и задачи стартно ги остварува од основачкиот
влог. Може да стекнува предмети, парични средства и имотни права. Фондацијата
средствата може да ги стекне и од прилози, донации, подароци, легат заверен пред
нотар и друго. Може да остварува приходи и од добивката на трговските друштва што
ќе ги основа со своите сопствени средства, заради остварување на своите цели и
задачи утврдени со Статутот на Фондацијата. Може да добива средства и од буџетот,
согласно Закон, врз база на сопствена програма за работа.
Во 2013 година, Фондацијата водеше и понатаму води политика за зголемување на
примените наменски донации од бизнис заедницата. Наменските донации се
распределуваат согласно поднесените барања кои соодветно се разгледуваат од
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Управниот одбор и за кои се одлучува можноста за поддршка преку партиципација,
покровителство или друг вид на помош.

5. ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ е невладина, непартиска и непрофитна организација од
добротворен и хуманитарен карактер и дејност која се основа со цел остварување и
заштита на образовни, социјални, научни и хуманитарни права и интереси во
согласност со Уставот и Законите. Според тоа, Фондацијата не остварува профит или
поделба на дивиденди.
Фондација ИЛИЈА КАМЧЕВ ги употребува своите средства исклучиво за остварување на
целите и задачите утврдени со Статутот.

6. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА ФОНДАЦИЈАТА
За користење на располагање со средствата одлучува Управниот одбор на Фондацијата
согласно со надлежностите утврдени со Статутот на Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ кој
превзема мерки за сообразно користење на средствата и за спречување и
отстранување на незаконитостите.
Управниот одбор на Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ донесува годишен финансиски план
за приходите и расходите на Фондацијата. Финансискиот план ги содржи приходите на
Фондацијата како и расходите за остварување на целите и задачите, материјални
трошоци и други расходи сврзани со работата на Фондацијата.
Фондацијата, покрај нејзиниот основач ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје, се финансира и
преку други правни субјекти кои се дел групацијата ОРКА ХОЛДИНГ Ад Скопје и кои
согласно нивните можности, партиципираат и донираат средства за функционирањето
на Фондацијата.
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7. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК
Согласно МСФИ, друштвата се изложени на следните ризици од работењето:
•
•
•

кредитен ризик
ризик на ликвидност
пазарни ризици

КРЕДИТЕН РИЗИК
Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има друштво доколку
купувачите не ги исполнат договорените финансиски обврски.
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ не е изложена на кредитен ризик, бидејќи средствата
што се донираат се исклучиво наменски средства во согласност со политиките и целите
на Фондацијата за кои Фондацијата не бара поврат нити побарува од субјектите кои
донираат.

РИЗИК НА ЛИКВИДНОСТ
Ликвидносен ризик е ризик со кој друштвото не може да обезбеди доволно средства
за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување,
или потребните средства да ги обезбеди со многу повисоки трошоци.
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ не е изложена на ликвидносен ризик, бидејќи
ликвидноста во изминатата 2013 година ја одржуваше на ниво што овозможуваше
непречено извршување на поставените цели. Средствата примени од донатори се
донираа во согласност со воспоставениот план на Фондацијата.

ПАЗАРНИ РИЗИЦИ
Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во
каматните стапки, промена во цената на капиталот и девизните курсеви ќе влијаат на
приходот на друштвото или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти.
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ не е изложена на пазарен ризик, бидејќи не поседува
финансиски инструменти на кои имаат влијание промените во пазарните услови, т.е
промените на каматните стапки, промена во цената на капиталот и девизните курсеви.
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ПОЛИТИКА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНА
ГЛАВНИНА
Фондацијата се финансира од средствата на донатори и не позајмува средства од
други друштва за овозможување на своите активностите.
Вишокот на средства од донатори кои не се искористени за активностите во тековната
година се пренесуваат во наредната и се планираат за донациите во следните
периоди.

8. ИДЕН РАЗВОЈ НА ФОНДАЦИЈАТА
Во текот на 2013 година, започнати се проектите со кои се остваруваат планираните
стипендии во областа на образованието, како и активности кон други сегменти. Се
појави голем интерес за објавениот конкурс за стипендии за општа хирургија и
гинекологија и акушерство, со што рокот за пријавување беше продолжен, со цел сите
заинтересирани кандидати да имаат можност да земат учество.
Фондацијата поддржува и е активно вклучена во реализација на проекти и
иницијативи кои придонесуваат кон развојот на уметноста и културата, хуманитарната
дејност, спортот, издаваштвото, зачувувањето на животната средина.

9. АКТИВНОСТИ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И
РАЗВОЈОТ
Раководството изработува финансиски план пред почетокот на секоја деловна година
и ги планира средствата и нивното наменско трошење.
Како непрофитабилна организација, Фондацијата спроведува и ќе продолжи со
спроведување на истражувања во областа на потребите на корисниците на средства и
донации. Со таа цел ќе се фокусира на обезбедување средства од донатори за
овозможување на увидените потреби.
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10. РЕЗИМЕ НА АКТИВНОСТИТЕ РЕАЛИЗИРАНИ ВО ПЕРИОДОТ
ОД ЈАНУАРИ ДО ДЕКЕМВРИ 2013
Во текот на 2013 година, Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ дејствуваше со проектните
активности на хуманитарни дела. Во текот на годината своите средства Фондацијата ги
распредели согласно критериумите за приоритет, односно:

ХУМАНИТАРНИ АКТИВНОСТИ - ДОНАЦИИ
 партиципација со финансиски средства за лекување на десетгодишно дете во
Кина;
 партиципација со финансиски средства за лекување на дванаесетгодишно дете,
кое боледува од церебрална парализа;
 партиципација со финансиски средства за изградба на нов дом, на семејство
чија семејна куќа изгоре во пожар, а кое семејство има добиено голем број
благодарници за нивна хуманост кон други физички лица;
 донација од канцелариски инвентар за административниот дел на црквите
УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА Богородица и СВ.НАУМ ОХРИДСКИ во Делчево;
 донација од канцелариски инвентар за административниот дел на ЈЗУ
Психијатриска болница ДЕМИР ХИСАР;
 донација од медицински инвентар за ЈЗУ Општа болница БОРКА ТАЛЕСКИПрилеп;
 донација за транспорт на нови 3 жирафи чие ново живеалиште е ЗООЛОШКА
ГРАДИНА - Скопје
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11. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ФОНДАЦИЈА ИЛИЈА КАМЧЕВ
За годината завршена на 31 декември
2013

2012

554

619

554

619

554

619

554

619

554

619

Во илјади денари
Актива
Парични средства и парични еквиваленти
Вкупно тековни средства
Вкупна актива
Деловен фонд
Акумулиран вишок
Вкупно деловен фонд

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ФОНДАЦИЈА ИЛИЈА КАМЧЕВ
За годината завршена на 31 декември
Во илјади денари
Приходи
Приходи од донации
Пренесен дел од вишокот на приходите
од претходната година

Расходи
Расходи од донации
Останати расходи

Приходи од финансирање
Вкупно приходи од финансирање
Вишок за годината
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2013

2012

920

168

619
1.539

615
783

(981)

(168)

(5)
(986)

(1)
(169)

1

5

1

5

554

619

12. ДОНАТОРИ ВО 2013

Главни донатори на парични и материјални средства на Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ
во 2013 година, во вкупна вредност од 980 илјади денари, се следните компании:
 Орка Холдинг АД Скопје
 Кара АД Скопје
 Монт Дооел Скопје

ФОНДАЦИЈА ИЛИЈА КАМЧЕВ
Претседател на Управен Одбор
_______________________
Јордан Камчев
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ФОНДАЦИЈА ИЛИЈА КАМЧЕВ
Ул. Скупи 5А
1000, Скопје
Македонија
02/3099 667
fondacija@ilijakamchev.org
www.ilijakamchev.org

