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До Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје е доставено 
барање за котација на акциите на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД 
Скопје на Официјалниот пазар, на подсегмент Задолжителна котација. 
Номиналната  вредност на една акција на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
АД Скопје изнесува 51,03 евра. Барањето за котација се однесува на : 
 
              -139.752   обични акциии со право на глас 
              -  21.788   приоритетни партиципативни акции 
 
 
Пред котацијата на Официјалниот пазар на Македонската берза АД 
Скопје  со акциите на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се 
тргувало на Редовен пазар на Македонска берза на подсегмент Пазар на 
акционерски друштва со посебни обврски за известување. 
 
 
 
 

Покровител на котацијата 
 
 

ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје 
Ул.Македонија 11 а Скопје 

   
                                      Скопје, април 2013 година 

http://www.lotarija.com.mk/


Врз основа на Одлука за котација на хартии од вредност ОД бр.02-20/15 
од 08.04.2013 година, со која се овластува Генералниот извршен 
директор на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје да ги потпише сите 
документи во врска со котацијата на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД 
Скопје на Берзата, во име на Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА АД Скопје, Генералниот извршен директор ја потпишува 
следнава  

 

И З Ј А В А 
ОД ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ЛОТАРИЈА НА 

МАКЕДОНИЈА АД Скопје 
 

Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со 
кои располагаме, под целосна морална, материјална  и кривична 
одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој проспект сочинуваат 
целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и 
загубите, финансиската и деловната состојба на ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА АД Скопје, правата содржани во хартиите од вредност и 
дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на 
целовитоста и вистинитоста на овој проспект. 
 
 
                                                              Генерален извршен директор 
                                                                                Митко Димов 
 
Проспектот е изработен согласно Правилата за котација на хартии од 
вредност објавени од Македонската берза на хартии од вредност АД 
Скопје во Март 2013 година. 
 
Ревизор на годишните сметки на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД 
Скопје за 2011 и 2012 година е Друштвото за ревизија, проценка и 
финансиски консалтинг Б и Љ, Боро и  Љупчо Доо Скопје, со адреса на 
ул.Дрезденска бр.52 Скопје. 
 
Покровител на котацијата на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е 
брокерска куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје, со адреса ул.Македонија 
11 а Скопје. 
 
Назив и адреси на банките на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје: 
-Комерцијална банка АД Скопје, кеј Димитар Влахов бр.4 Скопје 
-Стопанска банка АД Скопје, ул. 11 Октомври бр.7 Скопје 
-Шпаркасе банка АД Скопје, ул.Македонија бр.9/11 Скопје 
 
Проспектот не преставува понуда за продажба, ниту повик за купување 
на акциите на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје. Проспектот не 
смее да се смета за пепорака за купување на акции на ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА АД Скопје, а секој потенцијален инвеститор се упатува на 
сопствена проценка на финансиската состојба  и работењето на 
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје. 
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1.   ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ  
 
1.1.Назив и седиште на издавачот 
 
Полниот назив на издавачот гласи: Акционерско друштво за    
приредување игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
Скопје 
 
Скратениот назив на издавачот гласи: ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
АД Скопје 
 
Седиштето на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е на ул. 
Македонија бр.11-А Скопје  
 
 
1.2. Износ на вкупниот номинален капитал, пооделните родови на   
      акции со нивните главни крактеристики, бројот и вкупната   
      номинална  вредност на секој род 
 
Вкупниот номинален капитал на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје 
односно основната главнина изнесува 8.241.837 евра, а претставен е 
преку 161.540 акции со поединечна номинална вредност по акција од 
51,03 евра. 
 
Бројот на обичните акции изнесува 139.752 со вкупна номинална 
вредност од 7.130.204 евра. 
 
Бројот на приоритетни партиципативни акции изнесува 21.788 со вкупна 
номинална вредност од 1.111.633 евра. 
 
Во рамки на вкупната основна главнина обичните акции учествуваат со 
86,51 %. 
Во рамки на вкупната основна главнина приоритетни партиципативни 
акции учествуваат со 13,49 %. 
 
1.3. Одредби од статутот кои ги регулираат промените во капиталот  
       и правата кои произлегуваат од различните родови на акции 
 
Промени на капиталот во друштвото се регулирани во глава VI од 
статутот кој гласи Зголемување и намалување на основната главнина на 
акционерското друштво,во членовите 26,27,28,29,30,31 и 32. 
Основната главнина на друштвото може да се зголеми или намали со 
одлука на Собранието. 
Одлуката за зголемување, односно намалување на основната главнина 
се донесува со мнозинство на гласови кое не може да изнесува под две 
третини од акциите со право на глас претставени на Собранието. 
 
 



Зголемувањето на основната главнина на друштвото може да се врши: 
1) со влогови 
2) со условно зголемување на основната главнина 
3) со одобрен капитал и  
4) од средства на друштвото. 
 
Основната главнина на друштвото може да биде намалена со : 
1)намалување на номиналниот износ на еден или на повеќе родови и 
класи акции 
2)спојување на еден или повеќе родови акции со тоа што најмалиот 
номинален износ на споената акција не може да биде помал од едно 
евро 
3)повлекување на сопствени и на други акции,ако со повлекувањето се 
врши намалување на основната главнина. 
 
Сите нерегулирани прашања во врска со зголемувањето и  
намалувањето  на основнат главнина на акционерското друштво се 
регулираат согласно Законот. 
 
 
Правата кои произлегуваат од различните видови акции се регулирани 
во  глава V од статутот кој гласи Основна главнина и акции, во членот 17 
и 18. 
 
Сопствениците на обичните акции сразмерно на бројот на стекнатите 
акции имаат: 
 
-  право на глас во Собранието на акционерското друштво; 
- право на исплата на дел од добивката(дивиденда) на акционерското 
друштво; 
- право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата,односно на 
стечајната маса на акционерското друштво; 
 
Акциите што во постапката на трансформација на општествениот 
капитал му беа издадени на Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување,се додека ги поседува Фондот имаат својство на 
приоритетни акции без право на глас. 
Приоритетните акции што му се издадени на Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување : 
-гласат на име на Фондот; 
-даваат право на дивиденда од најмалку 2% годишно и сразмерно 
учество во остатокот од добивката ако на обичните акции им се 
исплатува дивиденда над овој износ; 
-не даваат право на глас во Собранието на акционери и 
Во случај на стечај или ликвидација на акционерското друштво даваат 
право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на 
стечајната,одноно ликвидационата маса. 
Приоритетните акции Фондот може да ги продава,при што со продажбата 
тие се претвораат во обични акции. 
Приоритетните акции не се кумулативни. 



 
1.4.Промени во структурата на капиталот во последните две години  
      во поглед на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции  
      кои го сочинуваат вкупниот капитал 
 
Во последните две години не се случиле промени во капиталот на 
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје во поглед на износите на 
емитираниот капитал. Промени не се случиле ниту во бројот и родовите 
на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал. 
 
1.5.Износот на сите должнички конвертабилни хартии од вредност 
  
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје нема издадено должнички 
конвертабилни хартии од вредност. 
 
1.6.Имиња на акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право  
      на глас 
 
Акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас со 
состојба на 31.12.2012 година се: 
 
1.Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавна и царински 
складишта Фершпед АД Скопје  co учество од 59,72% во акциите со 
право на глас,односно 51,67 % во основната главнина на друштвото. 
 
2.Митко Димов со учество од 12,39%.во акциите со право на 
глас,односно 10,72  % во основната главнина на друштвото. 
 
1.7.Мнозинско учество во одредени друштва 
 
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје не поседува мнозинско учество 
во одредени друштва и поради тоа не изготвува консолидирани 
финансиски извештаи. 
 
 
1.8.Ревидирани финасиски извештаи за 2011 и 2012 година 
 
 
Финансиските извештаи на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје за 
2011 и 2012 година се ревидирани од страна на друштвото за Ревизија, 
Проценка и Финансиски Консалтинг Б и Љ,Боро и  Љупчо Доо Скопје, со 
адреса на ул. Дрезденска бр.52, Скопје. 
 
Во продолжение следи приказ на Билансот на состојба и Билансот на 
успех на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД  Скопје за 2011 и 2012 година. 
 
 
 
 
 



 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
 
во илјади денари 

2012 2011 
                                                                                       _________    _________   
Приходи од продажба                                                      101.433         117.531 
Остварени оперативни приходи                                         3.047           26.590 
 
 
Потрошени материјали и ситен инвентар                           -365              -211 
Трошоци за вработените                                                 -12.041         -10.784 
Амортизација                                                                    -12.276         -19.047 
Набавна вредност на трговски стоки                              -23.600         -28.615        
Останати оперативни расходи                                        -53.872       -119.196 
                                                                                      _________     _________ 
 
Добивка /загуба од работење                                         2.326        -33.732  
 
Финансиски приходи                                                              384              213 
Финансиски расходи                                                                17              587 
                                                                                      _________     _________ 
Финансиски приходи/расходи                                               367             -374 
 
Добивка/загуба пред оданочување                               2.693        -34.106    
 
Данок на непризнаени расходи                                           -193              -997 
___________________________________________________________________ 
Добивка/загуба по оданочување                                   2.500         -35.103              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БИЛАНС НА СОСТОЈБА 

во илјади денари 
                                                                                                2012               2011 
                                                                                          __________    __________ 
СРЕДСТВА 
Долгорочни средства   
Недвижности,постројки и опрема                                       271.735         277.153 
Нематеријални средства                                                      24.867           33.414 
Вложувања расположливи за продажба                              3.214              4.507    
Останати долгорочни средства                                             6.430             4.776 
                                                                                          _________    _________ 
Вкупно                                                                                306.246          319.850 
 
Тековни средства 
Залихи                                                                                   22.053            23.331      
Побарувања од купувачи                                                     28.493            24.810 
Останати краткорочни побарувања                                      3.642             2.264    
Краткорочни финансиски средства                                      8.970              -   
Парични средства                                                                  7.784             6.940       
                                                                                        _________      _________ 
Вкупно                                                                                  70.942           57.345 
___________________________________________________________________ 
ВКУПНО СРЕДСТВА                                                         377.188         377.195 

 
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ 
Капитал и резерви 
Акционерски капитал                                                              470.990    470.990            
Откупени сопствени акции                                                          -                - 
Законски резерви                                                                         -                - 
Ревалоризациони и останати резерви                                    -1.293          -  
Акумулирана загуба                                                              -109.994    -112.494     
                                                                                              ________     ________ 
Вкупно                                                                                    359.703     358.496 
 
Долгорочни обврски                                                        
Обврски по долгорочни кредити                                                  -               -     
Останати долгорочни обврски                                                  2.404         4.025    
                                                                                              ________    ________ 
Вкупно                                                                                       2.404          4.025 
 
Тековни обврски 
Обврски спрема добавувачи                                                     6.212         9.373 
Останати тековни обврски                                                         8.549         5.301 
Обврски по краткорочни кредити                                                 320               - 
                                                                                                ________     _______ 
Вкупно                                                                                      15.081       14.674 
 
Вкупно обврски                                                                      17.485       18.699 

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ                                         377.188     377.195 
___________________________________________________________________                                 
 
 
 



 
1.9. Квалификации на ревидираните финансиски извештаи 
 
Не постојат било какви квалификации на ревидираните годишни 
финансиски извештаи,одбивање на ревизорот да даде мислење  или 
давање на негативно мислење на извештаите на ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2011 и за 2012 година. 
 
 
 
 
2.   ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ 
 
2.1.Опис на основната дејност 
  
 
 Основна дејност на друштвото е дејност на коцкање и 
обложување.  Согласно Законот за игрите на среќа и за забавните игри, 
друштвото приредува посебни игри на среќа-игри на среќа во автомат 
клуб, врз основа на издадени Лиценци. Во моментов друштвото 
посебните игри на среќа-игри на среќа во автомат клуб, ги приредува во 
3(три) автомат клубови за кои има Лиценци. 
Друштвото е еден од главните дистрибутери на ONE( Друштво за услуги 
на електронски комуникации, кое има посебна дозвола да инсталира, 
одржува и оперира електронска комуникациска мрежа со национална 
покриеност и за обезбедување на електронски комуникациски услуги низ 
таа мрежа во државата), и во рамките на тоа, како дополнителна дејност, 
нашето друштво ја промовира комерцијалната активност и услугите на 
ONE, и склучува претплатнички договори.  
Во дополнителните дејности на друштвото спаѓа и издавање на деловни 
простории под закуп. 
 
 
2.2.Информации за значајни нови производи 
  
 
 ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, како мастер дилер на 
ОНЕ, работи согласно комерцијалната политика на мобилниот оператор. 
Во рамките на Договорот ја продава целата палета на производи и 
услуги кои ги нуди ОНЕ, и тоа мобилна телефонија, фиксна телефонија, 
интернет и телевизија. Новите производи и услуги, зависат од 
комерцијалната политика на ОНЕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.Приказ на приходите од продажба во 2011 и 2012 година 
 
Остварените приходи од продажба во изминатите две години е како што 
следи: 
 
 
 
во илјади денари 
                                                                                    2012                   2011 
                                                                                ___________________ 
 
Приходи од автомати                                                 50.286           61.982 
Приходи од продажба на ОНЕ производи                25.017           30.011 
Приходи од закупнини                                                25.940           25.538 
Останато                                                                           190                   - 
                                                                                ___________________ 
Вкупно                                                                       101.433        117.531 
                                                                            
 
2.4.Краток приказ на степенот на зависност од патенти,  
      лиценци,индустриски,комерцијални или финансиски договори  
      или нови производни постапки 
  
 
 Согласно Законот за игрите на среќа и за забавните игри 
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, има 3(три) Лиценци за 
приредување посебни игри на среќа во Автомат клуб. Лиценците ги 
издава Владата на Република Македонија и се со важност од 6(шест) 
години. 
 Две од издадените лиценци се со важност до Јануари 2014 година, 
а една со важност до Февруари    2014 година. 
 ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје има 8(осум) исправи за 
Трговска марка, 1(едно) Решение за трговска марка, кои се со важност 
до 2017 година, и едно барање за продолжување на важење на трговска 
марка. 
  
 
 
2.5.Информација за политиката на развојот и истражување на нови  
      призводи и постапки  
 
  
 
 Во однос на дејноста поврзана со Договорот со мобилниот 
оператор ОНЕ, политиката на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е 
да ја проширува и да ја негува постоечката база на корисници (грижа за 
големи компании и ВИП клиенти) 
 
 
 



2.6.Информации за сите судски и арбитражни постапки кои се во тек  
       или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на  
       финансиската состојба 
 
  
 
 Од судските постапки кои се во тек, а во кои ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА АД Скопје е тужена, нема да произлезат некои 
материјално значајни обврски за друштвото, иако исходот на судските 
постапки не може да се утврди со сигурност. 
 Во судските постапки во кои ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД 
Скопје се јавува како тужител, само во една постапка вредноста на 
спорот изнесува над 5% од вредноста на капиталот на друштвото 
определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски 
извештаи.  
 
 
2.7.Број на вработени и квалификациона структура 
 
 
Бројната состојба, квалификационата структура и распоредот на 
вработените по сектори во изминатиот тригодишен период е како што 
следи: 
 
31.12.2012 
Организациони единици                 Магистер   ВСП     ВШП     ССС     Вкупно 
 _____________________________________________________________ 
        
Сектор за финансиски работи                  /         1         /         1                 2       
Под директор                                             /         1         /          /                 1 
Сектор за општи и правни работи           1        2          /         1                 4   
Сектор за продажба                                  /         5         1       16               22 
                        

Вкупно                                                        1        9         1       18               29                                           
 
 
 
31.12.2011 
Организациони единици                 Магистер   ВСП     ВШП     ССС      Вкупно 

           
Сектор за финансиски работи                  /         1          /         1                2       
Под директор                                             /         1          /          /                 1 
Сектор за општи и правни работи           1        2           /         1                4   
 Сектор за продажба                                 /        5          1         2                8 
                        

Вкупно                                                        1        9          1        4               15                                           
 
` 
 
 



31.12.2010 
Организациони единици                 Магистер   ВСП     ВШП     ССС      Вкупно 

            
Сектор за финансиски работи                  /         1         /          3                4       
Под директор                                             /         1         /           /                 1 
Сектор за општи и правни работи           /         3          /          1                4   
 Сектор за продажба                                 /         5         1         3                 9 
                        

Вкупно                                                        /       10         1         7               18                                           
 
 
 
 
 
2.8.Опис и вредност на значителни инвестиции во основни средства  
      и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва  
      во 2011 и 2012 година 
  

 
Инвестиции во 2011 година 
 
Во текот на 2011 година направени се инвестиции во материјалните 

средства. Набавени се основни средства во износ од 680.249,00 денари и 
извршено зголемувањето на вредноста на постојните средства во износ од 
1.351.092,00 денари. 

Вкупната вредност на направените инвестиции е 2.031.341,00 денари 
или 32.764 евра. 

Инвестициите кај земјиштето во износ од 55.372,00 денари се 
однесуваат на регулирање на имотно-правните односи во општините Охрид и 
Велес. 
 

ИНВЕСТИЦИЈА Износ 

Земјиште 55.372,00 

Градежни објекти 1.351.092,00 

Опрема  515.969,00 

Транспортни средства 164.280,00 

Вкупно 2.086.713,00 

 
 
 

Инвестиции во 2012 година 
 
Во текот на 2012 година направени се инвестиции во материјалните 

средства. Набавени се основни средства во износ од 207.681,00 денари и 
извршено зголемувањето на вредноста на постојните средства во износ од 
328.208,00 денари. 



Вкупната вредност на направените инвестиции е 535.889,00 денари или 
8.643 евра. 

Инвестициите кај земјиштето во износ од 24.152,00 денари се 
однесуваат на регулирање на имотно-правните односи во општините Кратово и 
Центар. 

 

ИНВЕСТИЦИЈА Износ 

Земјиште 24.152,00 

Градежни објекти 328.208,00 

Опрема  207.681,00 

Вкупно 560.041,00 

 
  

 
Во текот на 2011 и 2012 година не се остварени вложувања во хартии од 
вредност на други трговски друштва. 
 
 
 
2.9.Место и позиција на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје во 
гранката 
 
 ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА, согласно приоритетната дејност 
92.00-Дејности на коцкање и обложување, припаѓа во нефинансиски 
сектор во група и во гранка 92.00. 
 ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје,  приредува само посебни 
игри на среќа- игри на среќа во автомат клуб, и тоа во 3(три) автомат 
клуба за кои има Лиценци. Во Република Македонија има повеќе 
приредувачи на посебните игри на среќа, и тоа приредувачи кои 
приредуваат посебни игри на среќа во казино, во обложувалници и во 
Автомат клубови. 
  
 
3.   ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ 
 
3.1.Финансиски податоци за период 2011 и 2012 година 

 

    2012                  2011 
                                                                                    _____________    _____________ 
 

Вкупни средства  (во илјади денари)                       377.188            377.195  
  
Вкупни обврски   (во илјади денари)                          17.485              18.699                    
 
Вкупен капитал (во илјади денари)                          359.703            358.496                          
          
Добивка /загуба пред оданочување 



 (во илјади денари)                                                        2.693             -34.106   
 
Добивка/загуба по оданочување 
 (во илјади денари)                                                        2.500              -35.103               
 
Нето добивка по акција                                                 15,48    -217,30   
 
Коефициент цена/добивка по акција                            25,19                  - 
 
Коефициент цена/книговодствена вредност 
на една акција                                                                  0,18                  -   
 
Износ на исплатена дивиденда                                          -                     -               
 
Дивиденден принос                                                             -                     -                                                  
 
 
 
 
4.   ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА 
 
 
4.1.Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето,бројот  
      на  акции и нивната номинална вредност 
 
Барањето за котација на Официјалниот пазар на Македонската берза на 
хартии од вредност АД Скопје на подсегментот Задолжителна котација 
се поднесува за 161.540 акции со вкупна номинална вредност од 
8.241.837 евра.  
 
Номиналната вредност на една акција на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
АД Скопје изнесува 51,03 евра. 
Барањето за котација се однесува на следните родови на акции: 
- 139.752   обични акциии со право на глас со вкупна номинална 
вредност од 7.130.204 евра. 
 -  21.788   приоритетни партиципативни акции со вкупна номинална 
вредност од 1.111.633 евра. 
Приоритетните партиципативни акции се без право на глас, а се наоѓаат 
во сопственост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 
Република Македонија. Овие приоритетни акции со продажба се 
трансформираат во обични акции.  
  
 
4.2.Опис на правата кои им припаѓаат на акциите 
 
Согласно Статутот на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје  обичните 
акции им ги даваат на нивните сопственици следните права: 
-  право на глас во Собранието на акционерското друштво; 
- право на исплата на дел од добивката(дивиденда) на акционерското 
друштво; 



- право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата,односно на 
стечајната маса на акционерското друштво; 
 
Секоја акција со право на глас, дава право на еден глас во Собранието 
на друштвото. 
 
Приоритетните партиципативни акции издадени на Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување на Република Македонија ги имаат следните 
права: 
-даваат право на дивиденда од најмалку 2% годишно и сразмерно 
учество во остатокот од добивката ако на обичните акции им се 
исплатува дивиденда над овој износ; 
-не даваат право на глас во Собранието на акционери и 
Во случај на стечај или ликвидација на акционерското друштво даваат 
право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на 
стечајната,одноно ликвидационата маса. 
Приоритетните акции Фондот може да ги продава,при што со продажбата 
тие се претвораат во обични акции. 
 
Акциите се слободно преносливи. Како акционери се сметаат сите лица 
запишани во акционерската книга која согласно законската регулатива се 
води во Централниот депозитар за хартии од врдност АД Скопје. 
 
 
 
4.3.Позначајни одредби од Статутот на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
АД Скопје кои ги регулираат правата на акционерите 
 
 
Собрание на акционери 
 
Собранието на акционери на Друштвото го сочинуваат сопствениците на 
акции што даваат право на глас. Годишното собрание го свикува 
Одборот на директори најдоцна три месеци по составување на 
годишната сметка, финансиските извештаи и на годишниот извештај за 
работа на акционерското друштво во претходната деловна година, а не 
подоцна од шест месеци од завршувањето на календарската година или 
14 месеци од одржувањето на последното годишно собрание. Ако  
Одборот на директори не го свика годишното собрание навреме, 
собранието без одлагање го свикуваат неизвршните членови на Одборот 
на директори. Ако годишното собрание не го свикаат неизвршните  
членови на Одборот на директори или ако од било кои други причини не 
се одржи во роковите определени со закон, тогаш одлука за свикување 
на годишното собрание може да донесе судот по предлог на било кој 
акционер. 
 
Кога тоа го бара интересот на друштвото и на акционерите, во времето 
меѓу две годишни собранија, може да се свика собрание. 
Одборот на директори, односно неизвршните членови на Одборот на 
директори со мнозинство на гласови од своите членови, кога тоа е 



предвидено со закон, можат по своја иницијатива или по барање на 
акционер да донесат одлука за свикување собрание. 
Барање за свикување собрание можат да поднест акционери кои имаат 
најмалку една десетина од сите акции со право на глас. Во барањето 
што го поднесуваат по писмен пат акционерите кои бараат свикување  
собрание мораат да ги наведат целта и причините за свикувањето на 
собранието, своето име и презиме и местото на живеење и ЕМБГ, 
односно фирмата седиштето и МБС ако акционерот е правно лице. Кон 
барањето акционерите доставуваат и извод од акционерската книга 
издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е 
наведен бројот на акциите со право на глас кои што ги поседуваат во 
друштвото. Барањето се доставува до Одборот на директори во 
седиштето на друштвото. Барањето може да биде содржано во еден 
документ или во два или повеќе документа потпишани од акционерите 
кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број на акциите со право 
на глас. Одборот на директори во рок од осум дена од денот на приемот 
на барањето на акционерите за свикување собрание донесува одлука за 
прифаќање или за одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на 
барањето мора да се наведат причините поради кои што е така 
одлучено. 
Ако по барањето на акционерите кои имаат мнозинство од сите акции со 
право на глас Одборот на директори не свика собрание во рок од 24 часа 
од денот на поднесување на барањето, акционерите можат да поднесат 
предлог за свикување собрание до судот. 
 
Собранието на друштвото одлучува особено за: 
- донесување на Статутот и измени и дополнувања на Статутот; 
- зголемување и намалување на основната главнина на акционерското 
друштво; 
 -промена на права врзани за одделни родови на акции; 
- избор и отповикување на членовите на Одборот на директори; 
- одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото 
на членовите на Одборот на директори; 
- одобрување годишната сметка, на финансиските извештаи и на 
годишниот извештај за работењето на друштвото во претходната 
деловна година и одлучување за распределба на добивката; 
- назначува овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на 
финансиските извештаи; 
- преобразба на акционерското друштво во друга форма на друштво како 
и за статусните промени на друштвото; 
- издавање акции и други хартии од вредност; 
- престанување на друштвото; 
 и други прашања утврдени со Закон. 
 
Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата 
присуствуваат верификувани учесници на Соранието кои поседуваат 
најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас. Ако 
на Собранието не се обезбеди кворум Собранието не може да почне со 
работа. За време не подолго од 15 дена од денот за кој што е закажано 
одржувањето на Собранието кое што немало кворум за работа се 



закажува нов термин за одржување на Собрание (презакажано 
Собрание) кое што и се одржува и во овој рок. Новиот термин за 
одржување на презакажаното Собрание се објавува на начинот на кој 
што е објавено свикувањето на Собранието кое што немало кворум за 
работа. Постапката за учеството и одлучувањето на презакажаното 
Собрание се утврдува согласно законот. 
 
Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со 
право на глас претставени на собранието,освен ако со закон или Статут 
не е определено поголемо мнозинство. 
Одлуките на Собранието влегуваат во сила со денот на 
донесувањето,освен ако во одлуката не е утврден друг датум на 
влегување во сила. 
За работата на Собранието на акционерското друштво се води 
записник.Секој акционер може да бара од Одборот на директори 
издавање на препис од записникот или копија од записникот на 
Собранието. 
 
 
Соопштенија за акционерите 
 
Собранието се свикува со објавување јавен повик до акционерите. 
Јавниот повик се објавува најмалку во еден дневен весник. Рокот кој што 
тече од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на одржување 
на Собранието не може да биде подолг од 50 дена ниту пократок од 21 
ден до денот на одржувањето на Собранието. 
Материјалите мораат да бидат достапни до акционерите од денот на 
објавувањето на јавниот повик. 
 
Право на глас 
 
Секоја акција со право на глас дава право на еден глас во Собранието 
на друштвото. Бројот на гласовите во Собранието изнесува 139.752 
гласови. 
 
 
Исплата на дивиденда 
 
Акционерите во согласност со деловниот резултат имаат право на дел 
од годишната добивка на акционерското друштво што Собранието ќе ја 
утврди за распределбата. 
Висината на дивидендата Собранието ја утврдува врз основа на 
остварените резултати. 
Акционерите имаат право на добивка во согласност со бројот на акциите 
кои ги поседуваат. 
Исплатата на дивидендата се врши на име на последниот сопственик на 
акција кој е запишан и регистриран во акционерската книга, и во 
Централниот депозитар на хартии од вредност, во пари или во акции. 
Дивидендата се исплатува најдоцна во рок од 9 месеци по завршување 
на деловната година. 



 
 
Престанување на друштвото 
 
Акционерското друштво престанува кога ќе настапи било која причина 
утврдена со закон како и кога Собранието на друштвото ќе донесе 
одлука за престанок на акционерското Друштво.  
Одлука за престанување на друштвото донесува Собранието на 
друштвото со двотретинско мнозинство од акциите со право на глас 
претставени на Собранието. 
 
Откуп на сопствени акции 
Друштвото може да стекне сопствени акции согласно закон. 
 
 
 
 
4.4.Статистички податоци за тргувањето со акциите на ЛОТАРИЈА 
НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје за  2010, 2011 и 2012 година 
 
Во периодот од 01.01-2010 до 31.12.2012 година со акциите на 
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е тргувано на Редовниот пазар 
на Македонската берза АД Скопје , на подсегментот  Пазар на 
акционерски друштва со посебни обврски за известување. Вкупно се 
иструвани  3.261 обични акции на АД ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
Скопје, што претставува 2,02% од вкупно издадените хартии од 
вредност. Максималната цена е постигната на 31.08.2011 година и 
изнесува 845,00 денари, а минималната цена по акција изнесува 386,00 
денари и е постигната на 27.12.2010 година. 
 
Во продолжение следи графичкиот приказ за тргувањето со акциите на 
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје на Редовниот пазар на 
Македонската берза АД Скопје. 

 
  



 
 
 
5.   ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ 
 
5.1.Податоци за членовите на органите на управување 
 
Управувањето со ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е 
организирано според едностепен систем со Одбор на директори. 
Одборот на директори има 3 члена, од кои 2 неизвршни членови на 
Одборот на директори и  1 извршен член на Одборот на директори.Еден 
од неизвршните членови на Одборот на директори е независен член. 
Членовите на Одборот на директори ги избира собранието со јавно 
гласање, за период од шест години.  
Одлуката за избор на членовите на Одборот на директори се донесува 
со мнозинство од акциите со право на глас претставени на собранието. 
 
Сегашните членови на Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА АД Скопје се именувани на 06.04.2011 година и тоа се: 
 
 
 
Име и презиме                          функција                         број на акции во  
                                                                                         во основна главнина 

                                               
 
Виолета Татабитовска         Претседател                      нема 
 
Митко Димов                         Извршен член                   17.311 
 
Драган Наков                          Неизвршен  
                                            и Независен член                  нема 

 
 
Во продолжение следи приказ за податоци за пооделни членови на 
Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје: 
 
 

1. 

 

Име и презиме и датум на раѓање 

 
1.Митко Димов - 24.10.1959 

 

1.1 Деловна адреса Ул.Македонија бр.11-А,Скопје 

1.2 Функција што ја врши кај издавачот 
и датум од  кога ја врши функцијата  

Генерален Извршен директор и извршен 
член на Одборот на директори  од 
06.04.2011г. 

 

1.3 

 

 

Податок за значајните активности 
на ови лица надвор од работењето 
кај издавачот(доколку тие 
активности се значајни за 
издавачот) 
 

 
Не врши значајни активности надвор од 
работењето кај издавачот 



1.4 Податок за природата на било 
каква поврзаност на лицето со 
другите членови на Одборот на 
директори 

 
Нема било каква поврзаност со другите 
членови на одборот на директори  

 Детални податоци  

1.5 Податоци за релевантното  
менаџерско и експертско работно 
искуство 

-1984-1986 РО Слобода Штип 
-1986-1992 ЖТП ООЗТ Фершпед-
Раководител на царинска испостава Штип 
-1992-1996 Раководител на финансов сектор 
во Фершпед АД 
-1996-1999 Директор на Штедилница 
Фершпед ДОО 
-1999-2001 Финансов директор Фершпед АД 
-2001-2005 Генерален директор Лотарија на 
Македонија АД  
-2005- Генерален извршен директор во 
Лотарија на Македонија АД 
 

 

1.6 

 

 

 

 

 

Имиња на друштва во кои лицето е 
член на Одборот на директори, 
односно управниот и надзорниот 
одбор или содружник, односно 
акционер во било кое време во 
последните пет години и податок 
дали лицето сеуште е или не е веќе 
член или содружник, односно 
акционер 

Член на Надзорен одбор на Фершпед АД 
Скопје од 14.05.2010  
Член на Надзорен одбор на Европа АД 
Скопје  од 08.04.2010   
Член на Надзорен одбор на Огледало Доо 
Скопје  2004-2012 
Акционер е во Фершпед АД Скопје и 
Лотарија на Македонија АД Скопје. 
 

 
 

1.7 Податок дали лицето било член на 
одборот на директори, односно 
управниот и надзорниот одбор на 
правно лице против кое е поведена 
стечајна , предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години 

 
Лицето не било член на одборот на 
директори ,односно УО и  НО на правно лице 
против кое е поведено стечајна , 
предстечајна или ликвидациона постапка во 
последните пет години 

1.8 Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое делумно 
или во целост е опфатено во 
предметот на работење на 
издавачот во последните пет 
години (со податок кога била 
изречена мерката  и до кога траела 
забраната) 

 
 
Не му е изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на професија, дејност 
или должност од определено занимање кое 
деловно или во целост е опфатено во 
предметот на работење на издавачот во 
последните пет години. 

1.9 Податок дали лицето има 
сопствено учество во основната 
главнина на издавачот и во 
гласачката структура на издавачот, 
со податок за износот за тоа 
учество 

 
17.311 обични акции, што претставува 
12,39% од акциите со право на глас,односно 
10,72 % во основната главнина 

 

 

 

 



2 

 

Име и презиме и датум на раѓање 

 
2.Виолета Татабитовска -15.06.1953 

 

2.1 Деловна адреса Ул.Македонија бр.11-А,Скопје 

2.2 Функција што ја врши кај издавачот 
и датум од  кога ја врши функцијата  

Претседател на Одбор на директори и 
неизвршен член на Одбор на директори од 
06.04.2011г. 

 

2.3 

 

 

Податок за значајните активности 
на ови лица надвор од работењето 
кај издавачот(доколку тие 
активности се значајни за 
издавачот) 
 

 
Не врши значајни активности надвор од 
работењето кај издавачот 

2.4 Податок за природата на било 
каква поврзаност на лицето со 
другите членови на Одборот на 
директори 

 
Нема било каква поврзаност со другите 
членови на одборот на директори  

 Детални податоци  

2.5 Податоци за релевантното  
менаџерско и експертско работно 
искуство 

-1977 ЖТО ООЗТ Фершпед Скопје.  
-1987 во рамки на ЖТО ООЗТ Фершпед 
Раководител на самостоен тарифски оддел 
во Комерцијален сектор 
-1991 во рамки на Фершпед АД Раководител 
на Сектор за тарифско-коњуктурни работи 
-2008 Помошник на Генерален директор на 
Фершпед АД 

 

 

2.6 

 

 

 

 

Имиња на друштва во кои лицето е 
член на Одборот на директори, 
односно управниот и надзорниот 
одбор или содружник, односно 
акционер во било кое време во 
последните пет години и податок 
дали лицето сеуште е или не е веќе 
член или содружник, односно 
акционер 

 
 
Член на Управен Одбор на Фершпед АД 
Скопје од 23.08.2010 година 
Акционер во Фершпед АД  Скопје 
 
 
 

2.7 Податок дали лицето било член на 
одборот на директори, односно 
управниот и надзорниот одбор на 
правно лице против кое е поведена 
стечајна , предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години 

 
Лицето не било член на одборот на 
директори ,односно УО и  НО на правно лице 
против кое е поведено стечајна , 
предстечајна или ликвидациона постапка во 
последните пет години 

2.8 Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое делумно 
или во целост е опфатено во 
предметот на работење на 
издавачот во последните пет 
години (со податок кога била 
изречена мерката  и до кога траела 
забраната) 

 
 
Не му е изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на професија, дејност 
или должност од определено занимање кое 
деловно или во целост е опфатено во 
предметот на работење на издавачот во 
последните пет години. 

2.9 Податок дали лицето има 
сопствено учество во основната 
главнина на издавачот и во 
гласачката структура на издавачот, 
со податок за износот за тоа 
учество 

 
Не поседува акции во друштвото 



 

3 

 

Име и презиме и датум на раѓање 

 
3.Драган Наков – 10.08.1977   

 

3.1 Деловна адреса Ул.Македонија бр.11-А,Скопје 

3.2 Функција што ја врши кај издавачот 
и датум од  кога ја врши функцијата  

Неизвршен и независен член на Одборот на 
директори  од 06.04.2011 година 

 

3.3 

 

 

Податок за значајните активности 
на ови лица надвор од работењето 
кај издавачот(доколку тие 
активности се значајни за 
издавачот) 
 

 
Не врши значајни активности надвор од 
работењето кај издавачот 

3.4 Податок за природата на било 
каква поврзаност на лицето со 
другите членови на Одборот на 
директори 

 
Нема било каква поврзаност со другите 
членови на одборот на директори  

 Детални податоци  

3.5 Податоци за релевантното  
менаџерско и експертско работно 
искуство 

-2000 до денес во Фершпед АД 
-2006-2008 Пом.директор на Сектор трговија  
и маркетинг во Фершпед АД 
-2008 врши функција Заменик Оперативен 
директор во Фершпед АД 

 

 

3.6 

 

 

 

 

Имиња на друштва во кои лицето е 
член на Одборот на директори, 
односно управниот и надзорниот 
одбор или содружник, односно 
акционер во било кое време во 
последните пет години и податок 
дали лицето сеуште е или не е веќе 
член или содружник, односно 
акционер 

Претседател на Одборот на директори и 
Неизвршен член на Хотели Метропол АД 
Охрид од 07.04.2011 и  Неизвршен член на 
Одборот на директори на Сковин АД Скопје 
од 14.05.2009  
Акционер е во Фершпед АД Скопје и Хотели 
Метропол АД Охрид 

 
 
 

3.7 Податок дали лицето било член на 
одборот на директори, односно 
управниот и надзорниот одбор на 
правно лице против кое е поведена 
стечајна , предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години 

 
Лицето не било член на одборот на 
директори ,односно УО и  НО на правно лице 
против кое е поведено стечајна , 
предстечајна или ликвидациона постапка во 
последните пет години 

3.8 Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое делумно 
или во целост е опфатено во 
предметот на работење на 
издавачот во последните пет 
години (со податок кога била 
изречена мерката  и до кога траела 
забраната) 

 
 
Не му е изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на професија, дејност 
или должност од определено занимање кое 
деловно или во целост е опфатено во 
предметот на работење на издавачот во 
последните пет години. 

3.9 Податок дали лицето има 
сопствено учество во основната 
главнина на издавачот и во 
гласачката структура на издавачот, 
со податок за износот за тоа 
учество 

 
Не поседува акции во друштвото 



 
 
 
5.2.Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот 
 
5.2.1.Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните 
приватни интереси или други одговорности 
 
Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои 
лицата,членови на Одборот на директори ги имаат кај ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА АД Скопје и нивните приватни интереси или други 
одговорности. 
 
5.2.2.Податок за постоење на договор или соработка помеѓу овие 
лица и големите акционери,клиенти,добавувачи и други лица врз 
основа на што било кое од овие лица било избрано за член на 
Одбор на директори на издавачот 
 
Не постои договор или соработка помеѓу лицата,членови на Одборот на 
директори и големите акционери,клиенти,добавувачи и други лица врз 
основа на што било кое од овие лица било избрано за член на Одборот 
на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД  Скопје. 
 
5.2.3.Детални податоци за постоењето на било какво ограничување 
на располагањето со акциите кои членовите на Одборот на 
директори на издавачот ги поседуваат кај издавачот,во определен 
временски период за што овие лица се согласиле 
 
Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои 
членовите на Одборот на директори ги поседуваат кај ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА АД Скопје во определен временски период. 
 
 

 
 
6.   РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ 
 
6.1.Информација за развојните перспективи во деловното работење  
      во периодот 2013-2015 година 
  

Проекциите за деловното работење на ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА АД Скопје во периодот 2013-2015 година, во однос на 
приредување на посебните игри на среќа-игри на среќа во автомат клуб, 
зависат од добивање на лиценци за приредување на игрите. 
 ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, ќе се стреми да ја 
прошири продажната мрежа во која се даваат услугите на ОНЕ, да ја 
задржи постоечката база на корисници, како и да ја зголеми истата. 



 Сепак развојните политики во деловното работење во однос на 
работењето со ОНЕ, во најголема мера зависат од комерцијалната 
политика на ОНЕ, во начинот на нивно ширење и прегрупирање. 
 ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје планира да ги издаде под 
закуп сите деловни простории, кои во моментов се празни, а во кои не ја 
обавува својата дејност, и по тој основ да оствари дополнителни 
приходи. 
 
 
6.2.Основни претпоставки и проценка за движење на добивката во  
      период 2013-2015 година 
 

  
 

Лотарија на Македонија АД за тековната 2013 година планира 
приходите да ги остварува од: приредување игри на среќа во автомат 
клубови, продажба на Оне производи, издавање на деловни простории 
под закуп. 

Во 2013 година со оглед на општата состојба во стопанството која 
се одразува како на игрите на среќа така и на останатите дејности, во 
Лотарија на Македонија АД не се предвидуваат покрупни инвестициони и 
други бизнис зафати. 
 
 
 
ПЛАН НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО 2013  

 
Р.Б. 

 
Елементи 

Остварено  
во 2012 

План  
за 2013 

 
Индекс 

 Приходи 

1 Автомати 50.286.451,00 49.720.191,00 98,87 

2 ОНЕ 25.016.091,00 22.440.565,00 89,70 

3 Останата дејност 29.561.450,00 40.886.726,00 138,31 

4 Вкупни приходи 104.863.992,00 113.047.482,00 107,80 

 

 Расходи 

1 Набавна вредност на стоки 23.600.125,00 20.277.856,00 85,92 

2 Амортизација 12.275.748,00 8.325.696,00 67,82 

3 Бруто плата за вработени 11.783.352,50 15.134.802,00 128,44 

4 Останати трошоци  54.511.038,50 64.448.405,00 118,23 

5 Вкупни расходи 102.170.264,00 108.186.759,00 105,89 

 

 Приходи – Расходи 

1 Добивка пред одданочување 2.693.728,00 4.860.723,00 180,45 

2 Данок на добивка 193.330,00 204.715,00 105,89 

3 Добивка по одданочување 2.500.398,00 4.656.008,00 186,21 

 

Во 2013 година се планира вкупните приходи да се зголемат за 
7,80%, аналогно на тоа се планира да се зголемат со помал процент и 
вкупните расходи за 5,89%. 

Планот на зголемувањето на приходите за 7,80% е резултат на: 
1. Предвидувањето на намалувањето на приходите од автомати за 
1,13% заради намалениот број на локации во кој се приредуваат овие 
игри, 



2. Предвидувањето на намалувањето на приходите од продажбата на 
Оне производите за 10,30% што е резултат на општата состојба во 
стопанството како и делот во стопанството што ја опфаќа оваа 
проблематика, 
3. Предвидувањето на зголемувањето на приходите од останатата 
дејност за 38,31%. Во овие приходи, приходите од издавањето на 
деловните простории под закуп се предвидуваат да учествуваат со околу 
72,50%. 

Планот на зголемувањето на расходите за 5,89% е резултат на: 
1. Предвидувањето на намалувањето на набавната вредност на стоките 
за продажба за 14,08% што е резултат со корелацијата  на 
намалувањето на приходите по тој основ, 
2. Предвидувањето на намалувањето на амортизацијата за 32,18%, 
3. Предвидувањето на зголемувањето на бруто платата на вработените 
за 28,44% како резултат на зголемувањето на бројот на вработените, 
4. Предвидувањето на зголемувањето на останатите трошоци од 
работењето за 18,23%, што е во корелација со зголемувањето на 
приходите од останатата дејност. 
 Лотарија на Македонија АД планира 2013 година да ја заврши со 
зголемување на добивката по одданочување за 86,21% во однос на 2012 
година. 
 
 

 За 2014 и 2015 година со оглед на општата состојба во 
стопанството која се одразува како на игрите на среќа така и на 
останатите дејности, во Лотарија на Македонија АД не се предвидуваат 
покрупни инвестициони и други бизнис зафати. 
 

Во 2014 и 2015 година се планира вкупните приходи да се 
зголемат за 5,00% во однос 2012 година, аналогно на тоа се планира да 
се зголемат со помал процент и вкупните расходи за 3,00% во однос на 
2012 година. 
 
 

 
 
7.   РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2011 И 2012 ГОДИНА 
  
Составен дел на Проспектот се Ревидираните финансиски извештаи со 
мислењето на независниот ревизор за 2011 и 2012 година, изготвени во 
согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување 
што се прифатени и  објавени во Република Македонија .                                                                   
  

 
 
                                  


















































































































