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Биланс на состојба
(во МКД)
Белешка
Средства
Парични средства во банки
Загуба за тековната година
Загуба од претходна година
Вкупно средства
Обврски и капитал
Основачки капитал
Обврски кон добавувачи
Вкупно обврски и капитал (пасива)

31 дек. 2013

31 дек. 2012

3
4
4

2.586.242
2.028.539
1.523.246
6.138.027

5.741.473
1.523.246
7.264.719

5
6

6.138.027
6.138.027

6.138.027
1.126.692
7.264.719

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 1 до 4 се прегледани и одобрени од страна Одборот
на Фондацијата “е-Македонија” Скопје на Македонски Телеком АД – Скопје на _____2014 година.

Радмила Јончевска
Директор на Фондацијата

Таска Латкоска
Сметководител
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Биланс на приходите и расходите
(во МКД)
Белешка

31 дек. 2013

31 дек. 2012

Приход од камати
Вишок на приходи од минати години
Вкупно приходи

7

2.770
2.770

6.681
708.924
715.605

Трошоци за донации
Останати оперативни трошоци
Вкупно трошоци

8
9

(1.640.101)
(391.208)
(2.031.309)

(1.850.784)
(388.067)
(2.238.851)

(2.028.539)

(1.523.246)

Остварена загуба
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Белешки кон финансиските извештаи
1. Основни информации за фондацијата
Фондацијата “е-Македонија” е основана во 2004 година врз основа на Одлука на Одборот на
директори на АД Македонски телекомуникации во чест на имплементација на идејата на починатиот
Претседател на Република Македонија, г-дин Борис Трајковски, за ширење и поддршка на
придобивките од информатичко општество и развој на знаење.
Целите на Фондацијата се: поддршка на интернет технологијата и употребата на интернет,
надминување на “дигиталниот јаз”, обезбедување на подобар квалитет на живот на граѓаните и
признавање на активностите на МКТ од страна на јавноста ширум земјата.
Согласно со процесот на ребрендирање на АД Македонски телекомуникации – Скопје во Македонски
Телеком АД – Скопје, дојде до промена на името на основачот вклучено во името на Фондацијата, како
и промена на логото и печатите на Фондацијата. Промените се утврдени со измена и дополнување на
Статутот на Фондацијата. Промените се регистрирани во Централниот Регистар на Р. Македонија на
20.05.2008 година.
Во согласност со законските барања кои произлегоа од новиот Закон за здруженија на граѓани и
фондации, Фондацијата “е-Македонија” ги превзема сите неопходни активности за хармонизација на
постоечките акти на Фондацијата со одредбите на овој нов Закон и за таа цел Одборот на директори на
Македонски Телеком, како основач на Фондацијата, го усвои Актот за основање на Фондацијата (кој ги
содржи законски утврдените одредби со цел да се исполнат основните законски барања кои
прoизлегуваат од Законот за здруженија на граѓани и фондации).
2. Основи за подготовка на финансиските извештаи
Овие Финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за сметководство за
непрофитните организации 24/03 и 17/11, Правилник за сметководство на непрофитните организации
42/03, 08/09 и 175/11 и Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации
117/05 и 11/06. Финансиските извештаи за 2013 година се прикажани заедно со споредбените
податоци од 2012 година.
3. Парични средства во банки
во МКД
Депозити по видување
Вкупно

2013
2.586.242
2.856.242

2012
5.741.473
5.741.473

4. Загуба за тековната година
Разликата на приходите и расходите за период 01.01 – 31.12.2013 година резултира во загуба за
тековниот финансиски период во износ од МКД 2.028.539 (2012: загуба МКД 1.523.246).
5. Капитал
Според актот за регистрирање, основачкиот капитал во износ од МКД 6.138.027 е платен во целост од
страна на Македонски Телеком АД – Скопје, единствениот основач на Фондацијата.
6. Обврски кон добавувачи
На 31 декември 2013 година Фондацијата нема обврски кон добавувачи.
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На 31 декември 2012 Фондацијата имаше обврски кон добавувачи за реализација на прокетот “e–
Бонтон” во износ од МКД 1.126.692. Обврската е платена во 2013 година.
7. Приходи
Во текот на 2013 година се остварени приходи од камата во износ од МКД 2.770 (2012: МКД 6.681).
8. Трошоци за донации
Во финансиката година 2013 година, Фондацијата финасираше три проекти и тоа: донација за
продолжување на работата на компјутерската работилница и едукативен центар, познат како проект
“e–училници” на Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија “Женска Акција”
Радовиш, обезбедување на финасиски средства и набавка на асистивна информатичка технологија за
лица со посебни потреби и остварена е реализација на проектот “Кажи нешто” како партнерски
проект на Фондацијата и Здружението за едукација, комуникација и консалтинг „ОХО“ кој има за цел
да ги поттикне младите луѓе во Македонија да ги употребуваат новите информатички технологии.
Трошоците за 2013 година поврзани за овие донаторски активности се прикажани во табелата подолу.
во МКД
Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија “Женска
Акција” Радовиш
Здружение за едукација, комуникација и консалтинг „ОХО“ Битола
Здружение „Отворете ги прозорците“
Здружение на лица за целебрална парализа Велес
Здружение Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потреби
„Ластовица“ Скопје
Вкупно

2013
158.260
984.000
414.785
41.528
41.528
1.640.101

Во финансиката година 2012 година, Фондацијата додели три донации за отворање на компјутерски
работилници и едукативни центри, познат како проект “e–училници” и остварена е реализација на
проектот “e–Бонтон” како проект за развој и поддршка на добро однесување во електронската
комуникација и кореспонденција.
Трошоците за 2012 година поврзани за овие донаторски активности се прикажани во табелата подолу.
во МКД
Едукативен центар Алгоритам Дооел Скопје
Мрежен електронски центар за информатичка, образовна, научно - еколошка
и техничка поддршка Скопје
Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија “Женска
Акција” Радовиш
Проект “e–Бонтон”
Вкупно

2012
245.800
234.392
243.900
1.126.692
1.850.784

9. Останати оперативни трошоци
Во МКД
Плаќања кон директорот и членовите на секретаријат на
Фондацијата (вклучувајќи го персоналниот данок)
Останати оперативни трошоци
Вкупно

2013

2012

386.197
5.011
391.208

385.518
2.549
388.067
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