ГОДИШЕН
ИЗВЕШТАЈ
2019
Фондација Илија Камчев - Скопје Tel +389 2 3099 509 Fax +389 2 3099 699 ул. Скупи 3А, 1000
Скопје, Р. Македонија www.ilijakamchev.org fondacija@ilijakamchev.org

СОДРЖИНА
Вовед и општи информации ................................................................................................................ 3
Главни фактори и околности кои влијаат врз работењето на Фондацијата .................................... 3
Промени во опкружувањето во чиишто рамки делува Фондацијата .............................................. 3
Политика на донации за одржување и поддршка на успешноста
во работењето на Фондацијата ........................................................................................................... 4
Политика на дивиденди ....................................................................................................................... 4
Извори на средства на Фондацијата ................................................................................................... 4
Управување со ризик ............................................................................................................................ 5
Иден развој на Фондацијата ................................................................................................................ 5
Активности во сферата на истражувањето и развојот ....................................................................... 6
Резиме на активностите реализирани во периодот јануари – декември 2019 ............................... 6
Финансиски извештаи ......................................................................................................................... 10
Останати хуманитарни активности - донации .................................................................................. 10
Прилог: Годишна завршна сметка 2019

2

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.

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 2019 година, Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ
продолжува интензивно да делува во остварување на програмските цели согласно програмата
за работа. Во текот на 2019 година беа спроведени неколку активности во областа на донирање
на помошти, парични и материјални средства на физички и правни лица.

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 материјалнофинансиското 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.
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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 2019 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

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.

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.
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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 2019
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.
ПОЛИТИКА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНА ГЛАВНИНА Фондацијата
се финансира од средствата на донатори. 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.

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 2019 година, беа
реализирани разни донации како и активности кон други сегменти кои се од интерес за
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целокупното општество. Согласно својата програма за работа за 2019 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.

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.

Резиме на активностите реализирани во периодот јануари – декември
2019
Стипендираме талентирани студенти

Годината која измина беше насочена кон канализирање на ресурсите на Фондацијата, најповеќе
во вложување во наобразба на медицински кадар, кој во иднина би го дал својот придонес во
доменот на унапредување на јавното здравје на граѓаните на Република Северна Македонија.
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Според досегашните искуства сметаме дека секој влог во доменот на образованието се покажал
како исклучително делотворен, благодарение на имањето можност да се стипендираат
талентирани студенти, го отвора патот кон создавање на квалитетни експертски кадри, кои
потоа своето знаење го споделуваат онаму каде е нај потребно.
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ДЕСИСЛАВА МИНЧЕВА
„ВО ПОТРАГА ПО НЕСОВРШЕНАТА УБАВИНА“

На 27.09.2018 година во Центарот за современа уметност „АРТ Скопје“ официјално беше
отворена изложбата со наслов „Во потрага по несовршената убавина“ на бугарската
уметница, професор на Националната ликовна академија од Софија, Десислава Минчева.
Изложбата која е поддржана од Фондацијата „Илија Камчев“ и е во нејзина организација
заедно со НУ Завод за заштита на спомениците културата – Штип, ја претстави Минчева со
дела кои се нејзин ликовен но и тематски континуитет во последниве десетина години.
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„Фундаментите на кој го гради своето творештво се човекот и природата. Две точки кои во
себе содржат елементи кои сами по себе се повеќе од податни и овозможуваат
истражувања кои во естетски и духовен контекст нудат нови предизвици и изненадувања“
појасни г. Зоран Читкушев кој ја отвори изложбата. Тој појасни „сликарскиот ракопис на
Минчева е со чиста синтакса, консеквентна на нејзината едукација повеќедецениското
траење, владеење со тајните на ликовното мајсторство и изразеното чувство за
композиција, перспектива и колорит.“ Десислава Минчева е без никакви дилеми сериозен
автор со своја препознатлива, ликовна естетика. Бројните самостојни изложби во Бугарија
и светот но и награди сигурно се во правец да продолжи со посветеноста, вербата во
уметноста и истражувањата при создавањето на нејзиниот убав имагинарен свет.
Изложбата „Во потрага по несовршената убавина“ за јавноста во Скопје ќе биде отворена
за јавноста до 13 октомври, а од 17 октомври до 1 ноември 2018 истата ќе биде поставена
во Уметничката галерија Безистен во Штип.
По завршувањето на изложбата, изработена е уникатна брошура во која се опфатени сите
изложени уметнички слики.

Верба во Бога
Верувањето во Бог е исконска вредност која ја носи нашиот народ. Верувањето во
Господ, и во онаа сила која го води светот, ја создава смислата на овој земски
живот.
Во оваа измината година, како и во минатите Фондацијата донираше парични
средства за реставрација на иконсостасот на Црквата СВ. Јован Крстител во
Капиштец.
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Останати хуманитарни активности - донации
 Донација во добра за мисијата на фондација „Златна Рипка“, во исполнувањето
желбите на дечињата кои се борат со тешки болести.

 Еднократна донација за загрозено семејство.

Финансиски извештаи
Прилог : Годишна сметка
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ЕМБС: 06750974
Целосно име: Фондација ИЛИЈА КАМЧЕВ Скопје
Вид на работа: 540
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2019

Биланс на приходи и расходи
Претходна
година

Ознака за АОП

Опис

201

- - Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И
АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)

202

- - Потрошени материјали

6.000,00

206

- - Издатоци за реклама, пропаганда и
репрезентација

5.500,00

209

- - Наемнини

210

- - Други материјални расходи

211

- - ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)

212

- - Провизија за платен промет

219

- - Други расходи

226

Бруто за
тековна година

613.356,00

Исправка на
Нето за тековна
вредноста за
година
тековна година
82.056,00

61.384,00

601.856,00
20.672,00
707.378,00

27.350,00

24.815,00

5.105,00

682.563,00

22.245,00

- - ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ
(227+228+229)

3.564.694,00

522.392,00

227

- - Помошти, донации и други давања на субјекти

3.415.484,00

242.890,00

228

- - Надомести и помошти на физички лица

149.210,00

19.602,00

229

- - Други помошти и давања

230

- - ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)

208.724,00

214.063,00

231

- - а) Вкалкулирани плати

146.169,00

148.930,00

232

- - б) Вкалкулирани надомести

62.555,00

65.133,00

235

- - ВКУПНО РАСХОДИ
(201+211+222+226+230+233+234)

5.094.152,00

845.861,00

236

- - Остварен вишок на приходи-добивка пред
оданочување(250 минус 235) ако 250>235

542,00

47.681,00

238

- - Остварен нето вишок-добивка (236-237)

542,00

47.681,00

239

- - Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е
поголeмо од 236=252

5.094.694,00

893.542,00

247

- - Други приходи

5.092.500,00

893.000,00

248

- - Пренесен дел од вишокот на приходите од
претходната година

2.194,00

542,00

250

- - ВКУПНО ПРИХОДИ
240+243+244+245+246+247+ 248+249

5.094.694,00

893.542,00

252

- - ВКУПНО (250+251)=239

5.094.694,00

893.542,00

438

- - Број на работници

1,00

1,00

259.900,00

Биланс на состојба
Ознака за АОП

Опис

10

- - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА,КРАТКОРОЧНИ
ПОБАРУВАЊАИ АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ
СMETKИ (011+018+019+020+021+022+023+024)

Претходна
година

542,00

Бруто за
тековна година

Исправка на
Нето за тековна
вредноста за
година
тековна година

442.681,00

442.681,00
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11

- - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)

542,00

47.681,00

47.681,00

12

- - Жиро сметка

542,00

47.681,00

47.681,00

24

- - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
(025+026+027)

395.000,00

395.000,00

27

- - Други активни временски ограничувања

395.000,00

395.000,00

42

- - ВКУПНА АКТИВА
(001+010+028+035+038+041)

442.681,00

442.681,00

51

- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ
ПРЕСМЕТКОВНИ СMETKI (052 ДО 061)

395.000,00

56

- - Други краткорочни обврски

395.000,00

62

- - V. ПAСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
(063 дo 065)

542,00

47.681,00

64

- - Дел од вишокот на приходите пренесен во
наредната година

542,00

47.681,00

69

- - ВКУПНА ПАСИВА
(044+046+047+051+062+066+067+068)

542,00

442.681,00

542,00

Државна евиденција
Ознака за АОП

Опис

Претходна
година

Исправка на
вредноста за
тековна година

Бруто за
тековна година

Нето за тековна
година

677

- - Помошти, донации и други давања на
субјектите во добра и услуги(< или = на АОП
227 од БПР)

678

- - Надомести и помошти на физичките лица во
добра и услуги(< или = на АОП 228 од БПР)

679

- - Други помошти и давања во добра и
услуги(< или = на АОП 229 од БПР)

259.900,00

680

- - Плати(< или = на АОП 231 од БПР)

148.930,00

681

- - Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од
БПР)

682

- - Даноци на плати(< или = на АОП 231 од
БПР)

695

- - Просечен број на вработени врз основа на
состојбата на крајот на месецот

3.415.484,00

242.890,00

149.210,00

19.602,00

59.200,00

5.933,00

1,00

Распоредување на резултатот
Ознака за АОП

Опис

Претходна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
Нето за тековна
вредноста за
година
тековна година

351

- - А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК -ДОБИВКА

542,00

47.681,00

353

- - Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА
РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)

542,00

47.681,00

358

- - ѓ) Дел за пренос во наредната година

542,00

47.681,00

Структура на приходи по дејности
Ознака за АОП

2598

Опис

Претходна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за
тековна година

- 94.99 - Дејности на други организации врз
база на зачленување, неспомнати на друго
место

Нето за тековна
година

893.542,00

Потпишано од:
Jordan Kamchev
jordank.ddv@orka.com.mk
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
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Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services
Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.
Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на
Централниот Регистар.
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