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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА 2016

Вовед и општи информации
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ е запишана во Трговскиот регистар на Р. Македонија
со ЕМБС 5989876, со седиште на ул. Скупи бр.3А, 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 основана од Друштвото за производство, трговија и услуги ОРКА
ХОЛДИНГ АД Скопје со основачки капирал од 6.990.695,00 денари.
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„Во текот на
2016 година беа
спроведени
повеќе
разновидни
активности во
областа на
донирање на
помошти,
парични и
материјални
средства на
физички и
правни лица“

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 2016 година, Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ продолжува
интензивно да делува во остварување на програмските цели согласно програмата
за работа.
Во текот на 2016 година беа спроведени повеќе разновидни активности во
областа на донирање на помошти, парични и материјални средства на физички и
правни лица. Подружницата АРТ СКОПЈЕ - Скопје исто така, со цел реализација
на програмските активности предвидени за 2016 година дејствуваше во областа
на уметноста во Р. Македонија преку поддршка на млади уметници и
организирање на уметнички изложби со цел афирмација на млади уметници и
уметноста во целина во Р. Македонија.
Раководството на Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ работеше според стратешки
зацртан план за активностите кои се реализираа во 2016 година.
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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 уште во 2015 година
иницираше проекти, проширувајќи го дијапазонот на дејствување. Фондацијата
ИЛИЈА КАМЧЕВ во 2015 година ја основаше подружницата АРТ СКОПЈЕ, која има
за цел развој и поддршка во уметноста и културата во Р. Македонија
Воспоставувајќи одржлива културна сцена во земјата и промоција на истата
надвор од нејзините граници, овие млади уметници имаат можност да ги
презентираат своите дела во еден современ простор, изложбен павилјон
овозможен од проектот АРТ СКОПЈЕ и Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ.
Спроведените проекти на Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ и нејзината
подружница АРТ СКОПЈЕ се презентирани во рамките на овој извештај, на
страна број 12.
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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 2016 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
Управниот одбор и за кои се одлучува можноста за поддршка преку
партиципација, покровителство или друг вид на помош.

Фондацијата
водеше и
понатаму води
политика за
зголемување на
примените
наменски донации
од бизнис
заедницата
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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.

Фондацијата
работи со цел
остварување и
заштита на
образовни,
социјални, научни
и хуманитарни
права и интереси
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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 од групацијата ОРКА
ХОЛДИНГ и кои согласно нивните можности, партиципираат и донираат
средства за нејзиното непречено функционирање.

Финансискиот
план ги содржи
приходите на
Фондацијата како
и расходите за
остварување на
целите и
задачите...
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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 2016 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.
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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.

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.
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Иден развој на Фондацијата
Фондацијата поддржува и е активно вклучена во реализација на проекти и
иницијативи кои придонесуваат кон развојот на образованието, уметноста и
културата, хуманитарната дејност, спортот, издаваштвото, зачувувањето на
животната средина.
Во текот на 2016 година, беа реализирани проектите со кои се остварија
стипендиите во областа на образованието, разни донации како и активности кон
други сегменти кои се од интерес за целокупното општество.
Согласно својата програма за работа за 2017 година, Фондацијата ИЛИЈА
КАМЧЕВ и подружницата АРТ СКОПЈЕ ќе продолжат да делуваат пред сè во
делот на образованието и промоција на уметноста и културата, како и останатите
дејности кои се од значење за општеството.
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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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Резиме на активностите реализирани во
периодот јануари – декември 2016
Културата на планирање и градење на иднината подразбира стил на деjствување
во кој промените и иновациите во едно современо општество имаат клучна улога.
Со цел одговарање на потребите на заедницата, во текот на 2016 година
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ дејствуваше во согласност со проектните
активности на хуманитарни дела во доменот на образованието, културата и
социјалната помош.

Во текот на годината своите средства Фондацијата ги

распредели согласно критериумите за приоритет.
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Реализирани проекти и други помошти
СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА - МАКЕДОНИЈА
Во текот на 2015 година, Фондацијата
ИЛИЈА

КАМЧЕВ

доделување

на

објави
пет

конкурс

за

стипендии

на

македонски студенти - специјализанти
по

медицина,

за

кој

решението

и

добитниците се објавија во јануари 2016
година.
На кандидатите кои ги исполнија утврдените критериуми на конкурсот и го
поминаа процесот на селекција им беше одобрена стипендија за специјализација
во

следните

области:

кардиологија,

неврохирургија,

анестезиологија

со

реанимација, гастроентерохепатологија и дерматовенерологија
На добитниците на стипендии, Фондацијата целосно им ги покрива трошоците за
специјализација за една академска година, истовремено овозможувајќи им
усовршување низ практична работа во Клиничката болница АЏИБАДЕМ
СИСТИНА. Стипендистите се водени низ посебен менторски систем кој
подразбира постојана комуникација со врвен докторски тим, каде имаат предност
да учат од најдобрите во областа.
Освен Македонските стипендисти, Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ донираше
средства и за стипендирање Турски студенти по медицина при Аџибадем
Универзитетот во Истанбул.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА 2016

СТР. 13

3 МИЛИОНИ ДЕНАРИ ЗА НАСТРАДАНИТЕ ОД ПОПЛАВИТЕ ВО СКОПЈЕ
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ донираше три милиони денари за жртвите и тешко
повредените

граѓани

кои

останаа

без

или

со

руинирани

домови

од

катастрофалните поплави кои се случија во Скопје и околината на 6 август 2016
година.
Два

милиони

денари

беа

насочени директно кон 27 лица
чии домови претрпеа штети од
страотните
вработени

поплави,
во

а

компаниите

се
на

ОРКА ХОЛДИНГ - основач на
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ.
Останатиот дел од донацијата во висина од еден милиони денари беше дониран
на сметката на фондот на солидарност на
Црвениот Крст на Република Македонија.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЦРКВАТА „СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЛ“
Со помош на Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ, по осум децении во храмот „Св. Јован
Крстител“ во Скопје ќе биде насликан фрескоживопис, на површина од 478
квадратни метри.
Вредноста на донацијата за изработка на фрескоживописот е во висина од 4
милиони денари. Во следната фаза, Фондацијата, како поддржувач на широк
спектар општествени иницијативи, ќе го финансира и партерното уредување, како
и надворешниот простор на црквата.
- Благодарни сме за оваа богољубива и родољубива постапка на г. Камчев и
фондацијата што ја предводи. Вложувањето во едно вакво дело, претставува
вложување во вековната духовна историја на македонскиот народ, во неговото
минато, но и во иднината - изјави Архиепископ охридски и македонски г. г. Стефан.
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ПОДДРШКА ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА БИЕНАЛЕТО НА
АРХИТЕКТУРАТА ВО ВЕНЕЦИЈА
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ, чија една од главните цели е поддршка на
перспективната македонска младина, даде свој придонес за реализација
на годинашниот национален претставник на 15. издание на најпрестижниот
светски настан од областа на архитектонското творештво - Биеналето на
архитектурата во Венеција.
Проектот Ничија земја на проектантското студио „Стоун дизајн“, е дело на
четворицата

архитекти,

Стојан

Павлески,

Иван

Симеонов,

Ѓорѓи

Радовановиќ и Љупчо Тасевски. Овој проект достојно ги имплементира
суштинските начела профилирани во годинашната тема на Биеналето,
Извештај од фронтот.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА 2016

СТР. 16

ДОНАЦИЈА ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ
Облека и детска опрема, додели Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ за децата без
родители и родителска грижа во Домот за доенчиња и мали деца во Битола. Со
оваа донација на повеќе од 1400 артикли Фондацијата „Илија Камчев“ го одбележа
Меѓународниот ден на детето, 20 Ноември.
„Големо

е

задоволството

што

Фондацијата

ИЛИЈА

КАМЧЕВ

одлучи

одбележувањето на Меѓународниот ден на детето да го реализира преку донација
во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола, од причина што станува збор за
исклучително ранлива социјална група, деца на кои поддршката, без оглед на тоа
дали доаѓа од оние што непосредно се грижат за нив, или од луѓето однадвор, е
неопходна и благородна - изјави г-ѓа Наташа Младеновска-Лазаревска, Директор
на ЈУ Дома за доенчиња и мали деца - Битола.
Водејќи се од заложбите на Обединетите нации кои пред 25 години ја усвоија
Конвенцијата за правата на детето, со што човештвото првпат во историјата јасно
и недвосмислено ги дефинираше неотуѓивите права на најмладите граѓани на
државите во светот, Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ продолжува и натаму со низата
на активности за згрижување на социјално ранливите категории.
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ИЗЛОЖБА „УЛИЦИ“
Фондацијата

ИЛИЈА

КАМЧЕВ

преку

својата подружница АРТ СКОПЈЕ ја
овозможи реализацијата на втората
авторска изложба на уметникот Владо
Костов

во

Центарот

за

современа

уметност АРТ СКОПЈЕ.
Дека и цврстиот отпад има душа и
крвоток во визиите и вештите раце на
големите мајстори е она што возбудува.
Она што ни приредува, ни нуди и ни
претставува Владо Костов – Вац во оваа
пригода насловено како Улици, во овој извонреден урбан простор АРТ СКОПЈЕ,
се урбани мемореми и цврстина, моќ и мајсторство да се управува со визиите и
сонот и благородна вештина тие да се обликуваат.
„Верувам дека можам да ги придвижам човечките срца и разум со силата на
естетската сугестија на еден вид уметност, која ги обединува и фаворизира
имагинацијата и перцепцијата, осознавајќи ја при тоа важноста и на заштитата на
мајката Земја за доброто на сите. Верувам во смалување на потрошувачката и
оптимално користење на ресурсите, но и во одново употребата - рециклажа на
материјалите, не само во еколошка туку и во артистичка смисла“ – објавува Владо
Костов - Вац, човекот изнедрен и пораснат на скопскиот асфалт, уметникот кој
цврсто чекори и на улиците и булеварите во Лондон, Амстердам, Париз, Белград,
Софија, носејќи со себе врзоп визии и форми и претставувајќи ги своите
неповторливи врвни уметнички скулптури ракотворби, повикува и ја шири
вистината за спас на земјата и својата родна грутка мајка Македонија.
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ИЗЛОЖБА „ДЕТСКА ИГРА“

Детска Игра претставува проект од 21 скулптура во мал формат, изработени од
авторот Владо Костов.
Скулптурите се изработени од метал, односно метален отпад оставен секаде
околу нас. Даден е нов живот и нова форма на она што буквално се нарекува
ѓубре, меѓутоа голем дел од нив се оставени и во својот оригинален облик.
Идејата на самиот проект „Детска Игра” беше пред сѐ за повторно будење и
потсетување на едно подзаборавено детство, на игри кои се одамна веќе зад
нас и зад новите генерации.
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КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА

Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ преку својата подружница АРТ СКОПЈЕ како
продолжение на проектот започнат во 2015 година, и годинава реализираше
серија бесплатни креативни работилници за деца на возраст од 8 до 14 години,
предводени од искусен ликовен наставник.
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ОСТАНАТИ ХУМАНИТАРНИ АКТИВНОСТИ - ДОНАЦИИ
 партиципација со финансиски средства за школување на Македонски
студент во Италија;
 партиципација со финансиски средства за школување на Македонски
студент на универзитет во Холандија;
 партиципација со финансиски средства за печатење на книга од Ставре
Џиков;
 еднократна финансиска помош за одржување на манастирот Свето
Преображение – Зрзе;
 финансиски средства за патни трошоци и котизација за учество на
хералдичко вексилолошка конференција во Грузија на Македонскиот
хералдичар Стојанче Величковски;
 еднократна финансиска помош за одржување на 32-ри Маџирмаалски
средби
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Финансиски извештаи
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ФОНДАЦИЈА ИЛИЈА КАМЧЕВ
За годината завршена на 31 декември

2016

2015

Парични средства и парични еквиваленти

1

8

Вкупно тековни средства

1

8

Вкупна актива

1

8

Акумулиран вишок

1

8

Вкупно деловен фонд

1

8

Во илјади денари
Актива

Деловен фонд
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ФОНДАЦИЈА ИЛИЈА КАМЧЕВ
За годината завршена на 31 декември
2016

2015

6.780

3.719

7

261

6.787

3.980

Расходи од донации

(3.630)

(3.232)

Останати расходи

(3.156)

(740)

(6.786)

(3.972)

Приходи од финансирање

-

-

Вкупно приходи од финансирање

-

-

Вишок за годината

1

8

Во илјади денари
Приходи
Приходи од донации
Пренесен дел од вишокот на приходите
од претходната година

Расходи
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Донатори во 2016
Главен донатор на парични и материјални средства на Фондацијата ИЛИЈА
КАМЧЕВ во 2016 година, во вкупна вредност од 6.779.695 денари, е компанијата
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје.

Фондација Илија Камчев – Скопје
Претседател на управен одбор

____________________________
Јордан Камчев
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Контакт информации
Лице за контакт: Катерина Зафировска
Фондација Илија Камчев - Скопје
Скупи 3А, 1000 Скопје, Р.Македонија
Т: +389 2 3099 509
Ф: +389 2 3099 699
www.ilijakamchev.org

