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Valdes ziņojums par VAS „Latvijas Loto” darbību 2016. gada 6 mēnešos
VAS „Latvijas Loto” 2016. gada 6 mēnešos izvirzītie mērķi ir sasniegti un
darba uzdevumi izpildīti, atbilstoši VAS “Latvijas Loto” darbības stratēģijai 2016. –
2018.gadam un 2016.gada saimnieciskās darbības plānam, kas ietver šādus darbības
virzienus:
1) Kvalitāte, drošība un korporatīvā sociālā atbildība;
2) Tirgus pilnveidošana (esošie produkti esošajā tirgū);
3) Tirgus attīstība (pārdošanas vietas, izplatīšanas kanāli);
4) Produktu attīstība;
5) Uzņēmuma darbības vides attīstība un ilgtspēja.
Pārskata perioda provizoriskie dati, kas ir atspoguļoti VAS „Latvijas Loto”
2016.gada 6 mēnešu budžeta izpildes ziņojumā, liecina, ka ir izpildīti kapitālsabiedrības
budžeta pamatposteņi, pārsniegti pārskata periodā izvirzītie finanšu mērķi.
VAS “Latvijas Loto” finanšu rādītāji par 2015.gada 6 mēnešiem un 2016.gada 6
mēnešiem1
2015.gada 6 mēnešu 2016.gada 6 mēnešu
Rādītājs
rezultāts
rezultāts
Bilances kopsumma, EUR
13 581 589
10 558 590
Neto apgrozījums, EUR
11 709 988
14 486 180
Neto peļņa, EUR
1 960 489
2 601 301
Neto peļņas rādītājs (rentabilitāte) (%)
16.74
17.96
Pašu kapitāla atdeve ROE (%)
24.34
44.26
Aktīvu atdeve ROA (%)
14.4
24.6
EBITDA
3 696 870
4 831 256
EBITDA rentabilitāte (%)
31.6
33.4
Pašu kapitāls/Aktīvi vid.vērt. (%)
65
53
Visi VAS „Latvijas Loto” saimnieciskās darbības plāna uzdevumi un pasākumi
to īstenošanai tiek finansēti no VAS „Latvijas Loto” saimnieciskās darbības rezultātā
gūtajiem ieņēmumiem (netiek izmantotas valsts dotācijas vai kredītiestāžu aizņēmumi).
VAS „Latvijas Loto” saimnieciskā darbība ir balstīta uz ilgtspējīgu spēļu politiku,
sniedzot pakalpojumus sociāli atbildīgā veidā, mazinot atkarību riskus, virzot
patērētājus spēlei aizsargātā un kontrolētā vidē, kā arī nodrošinot sabiedrības interešu
aizsardzību, tajā skaitā uzņēmuma darbībā izslēdzot krāpšanās un pretlikumīgi iegūtu
līdzekļu legalizēšanas iespējamību.

1

Provizoriskie, neauditētie rezultāti 2015.gada 6 mēnešos un 2016.gada 6 mēnešos.
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Kvalitāte, drošība un korporatīvā sociālā atbildība.
Lai apliecinātu drošu, kvalitatīvu un sociāli atbildīgu izložu un loteriju īstenošanas
procesu organizēšanu un norisi, pārskata periodā kapitālsabiedrībā tika nodrošināti ārējās
uzraudzības auditi par atbilstību starptautiskajiem standartiem - ISO 9001:2008
(Kvalitātes vadības sistēmas standartam) un ISO 27001:2013 (Informācijas drošības
vadības sistēmas standartam). To laikā netika fiksēta neviena neatbilstība.
Pārskata periodā aktualizēti saimnieciskās darbības procesi un dokumentācija,
saskaņā ar ISO 9001:2015 jaunās standarta versijas prasībām un kontrolēm.
Lai turpinātu realizēt 100% atbilstību Eiropas Loteriju Atbildīgas spēles
standartam, kā arī 4. (augstāko) līmeņa World Lottery Association (Pasaules loteriju
asociācijas) atbildīgas spēles ietvaram, apstiprināts Atbildīgas spēles plāns 2016.2017.gadam, 2016.gada 6 mēnešos veicot plānotās darbības pārmērīga azarta pētniecības
jomā, izzinot un izglītojot ieinteresētās puses, atjaunojot informatīvos materiālus,
nodrošinot interneta veikala atbildīgas spēles rīku darbības pilnveidošanu.
2016.gada 6 mēnešos nodrošināta 99,99% pieejamība Latvijas Loto interneta
veikalam.
Kapitālsabiedrības sociālo mērķu sasniegšanai un papildus ieguldījuma sabiedrībā
veikšanai tika īstenota Latvijas Loto Labo mērķu programma. Pārskata periodā piešķirti
ziedojumi EUR 15 500 apmērā, par prioritāti izvirzot ar bērniem saistīto projektu atbalstu.
Atbildīgas spēles programmas ietvaros uzsākts projekts par izglītojošas ekspozīcijas
skolēniem un jauniešiem par procesu atkarībām izvietošanu Rīgas Psihiatrijas un
narkoloģijas centrā (RPNC). Sadarbībā ar RPNC izstrādāts ekspozīcijas koncepts un
informatīvie materiāli, tās norisi popularizējot “Muzeja nakts” ietvaros.
Pārskata periodā kapitālsabiedrība pilnveidoja komunicējamās informācijas
standartu, īstenoja nepārtrauktu klienta atbalstu sociālajos tīklos, uzņēmuma mājas lapā,
izmantojot informatīvo tālruņa līniju un elektronisko pastu.
2016.gadā 6 mēnešos tika organizētas vairākas darbinieku apmācības kvalitātes,
drošības, korporatīvās un sociālās atbildības jomā. Tāpat veiktas ārējās un iekšējās
apmācības par tirdzniecības un izlozes noteikumiem, apmeklētas nozarei saistošās
konferences, semināri, darba grupas un apmācības.
Lai turpinātu apzināt kapitālsabiedrības darbības ietekmi uz vidi, rīkotos sociāli
atbildīgi, ietaupot līdzekļus, neatjaunojamos dabas resursus un aizsargājot vidi, pārskata
periodā turpināts uzturēt vides aizsardzības sistēmu. Realizēti pārskatā periodā noteiktie
vides aizsardzības mērķi, saskaņā ar Vides aizsardzības plānu 2016.gadam.
Tirgus pilnveidošana (esošie produkti esošajā tirgū).
Par Valdes darbu un sēdēs izskatītajiem nozīmīgākajiem jautājumiem un
pieņemtajiem lēmumiem Valde sniegusi informāciju Finanšu ministrijas (FM)
kapitālsabiedrības atbildīgajam pārstāvim. Papildus valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim
sniegta pieprasītā informācija par kapitālsabiedrības pārvaldību.
Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma prasībām nodrošināta komunikācija ar Pārresoru koordinācijas centru (turpmāk –
Vadības ziņojums
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PKC) atzinuma saņemšanai kapitālsabiedrības izstrādātajai VAS „Latvijas Loto” Darbības
attīstības stratēģijai 2016.g.-2018.g., kapitālsabiedrībai un FM pamatojot tās īstenošanas
nepieciešamību esošajā redakcijā. 2016.gada 05.jūlijā no PKC saņemts stratēģijas
saskaņojums un sekojošs VAS “Latvijas Loto” 2015.gada darbības vērtējums: “Ņemot
vērā, ka visi 2015. gada darbības vērtējumā ietvertie finanšu mērķi tika pārpildīti,
PKC novērtē finanšu mērķu izpildi kā ļoti labu”.
Pārskata periodā tika turpināta izložu un azartspēļu tirgus analīze, lai izzinātu
jaunas biznesa iespējas. Valsts kapitāla daļu turētājam pārstāvim iesniegta tā pieprasītā
informācija.
Esošo klientu intereses uzturēšanai un jaunu spēlētāju piesaistei pārskata periodā
turpināts organizēt un pilnveidot momentloteriju un skaitļu loteriju papildspēles.
Īstenota komunikācija ar visām uzņēmuma darbībā ieinteresētajām pusēm,
atbilstoši Latvijas Loto komunikācijas plānam. Aktuālākie Latvijas Loto jaunumi publicēti
mājas lapā www.latloto.lv, ziņu portālos, kā arī sociālajos medijos Twitter, Draugiem.lv,
Facebook.
Lai nodrošinātu dažādu mērķauditoriju sasniegšanu un veicinātu atpazīstamību
sabiedrībā, īstenota virkne produktu reklāmas kampaņu, īpaši uzsverot aktuālās
SuperBingo papildspēles un starptautisko loteriju Viking Lotto un Eurojackpot laimestu
uzkrājumus. Turpināta jaunu un daudzveidīgu reklāmas risinājumu izpēte un testēšana
internetā un mobilajās ierīcēs.
Pārskata periodā veikta skaitļu izlozes Latloto 5 no 35 un papildspēļu – Džokers un
Džokers 7 – filmēšanas studijas video, montāžas un gaismu tehnikas iegāde, kā arī vizuālās
identitātes nomaiņa, izstrādājot un izvietojot modernu, izgaismotu un ar digitāliem
elementiem papildinātu filmēšanas studijas dizainu. Tāpat uzsākts darbs Latloto zīmola
atjaunošanā.
2016.gada 1.pusgadā uzsākti SuperBingo TV auditorijas spēļu studijas vizuālā
izskata modernizācijas pasākumi, kā arī iegādāts un nodots ekspluatācijā jauns izlozes
lototrons un bumbiņas.
Pārskata periodā izstrādāta Keno izlozes pilnveidošanas koncepcija, saskaņota
nepieciešamā programmnodrošinājuma specifikācija. Programmnodrošinājums tika
saņemts kapitālsabiedrībā un tiek testēts.
Tirgus attīstība (pārdošanas vietas, izplatīšanas kanāli).
2016.gada 6 mēnešos kapitālsabiedrības skaitļu loteriju pārdošanas vietu skaits
palielināts līdz 748.
Lai pilnveidotu izplatīšanas kanālus un uzlabotu sniegto pakalpojumu pieejamību
dažādu mērķauditoriju klientiem, pārskata periodā tika izstrādāts, testēts un martā ieviests
risinājums - mājas lapas responsīvais dizains, kas piemērots ērtai lietošanai no
mobilajām ierīcēm.
Pārskata periodā turpināti digitālā mārketinga projekti (meklētājprogrammu
optimizācija, analītika, e-pastu mārketings), izstrādājot digitālā mārketinga risinājumus un
materiālus, aktualizējot interneta mājas lapas saturu un dizainu.
Vadības ziņojums
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Produktu attīstība.
Momentloteriju produkta portfeļa attīstības ietvaros izstrādāta un martā ieviesta
jauna momentloterija Planēta ar cenas punktu 3 euro un atbilstošu lielo laimestu –
75 000 euro.
2016.gada februārī īstenota momentloteriju - Domino, Smaids un Svētku –
tirdzniecības atjaunošana pārdošanai interneta veikalā.
Pārskata periodā veikta izpēte jaunu loteriju produktu ieviešanai, pieņemot lēmumu
un uzsākot darbu jaunas skaitļu loterijas izstrādei.
Uzņēmuma darbības vides attīstība un ilgtspēja.
2016.gada martā kapitālsabiedrība jau sesto gadu pēc kārtas pieteicās projektā
Ilgtspējas indekss, jūnijā iegūstot Zelta kategorijas atbilstības apbalvojumu.
Kapitālsabiedrības darbības pašnovērtējums un tā salīdzināšana ar citiem Latvijas
uzņēmumiem veicina VAS “Latvijas Loto” korporatīvās pārvaldības ilgtermiņa stratēģisko
mērķu sasniegšanu, korporatīvā tēla un atpazīstamības stiprināšanu.
Pārskata periodā saņemta atļauja no Datu valsts inspekcijas par analītikas
programmas Google Analytics izmantošanu Latvijas Loto interneta vietnē. Ar mērķi
uzlabot pakalpojumu kvalitāti mājas lapā, atbilstoši Latvijas Loto Sīkdatņu politikai, veikta
analītikas programmas konfigurācija un uzsākta tās izmantošana.
Nepārtrauktas darbības uzlabošanas nolūkā 2016.gada 6 mēnešos turpināta resursu
vadības programmas Horizon un Horizon Web funkcionalitātes attīstība, pārejot uz jaunāko
programmas versiju.
Pirmajā pusgadā uzsākta Tirdzniecības daļas pārdošanas vadības sistēmas izstrāde,
nodrošinot komunikāciju ar iesaistītajām pusēm.
Pārskata periodā VAS “Latvijas Loto” turpinājusi dalību FM darba grupā par izložu
un azartspēļu organizēšanas jomas politikas plānošanas dokumentā iekļaujamajām
problēmām un to iespējamiem risinājumiem. Kapitālsabiedrība piedalījusies
starpinstitūciju sanāksmēs un sniegusi viedokli saistošo normatīvo aktu izstrādē.
Ar nolūku popularizēt sociālo atbildību darba devēju vidū 2016.gada martā VAS
“Latvijas Loto” pieteikusi dalību konkursā „Izcila Darba Devēja DNS 2016”. Iesniegts
uzņēmuma darbības apraksts projekta nominācijā “Uzņēmuma sociālā atbildība”, kas
prezentēts konferencē.
Nodrošinot kapitālsabiedrības ieguldījumu sabiedrības attīstībā un izglītošanā,
pārskata periodā kapitālsabiedrība piedalījās projektā Ēnu diena, kopā uzņemot 12
ēnotājus. Tāpat veicināta praktikantu apzināšana un studentu piesaiste praksē uzņēmumā,
izveidojot Latvijas Loto profilu portālā prakse.lv un piedaloties Banku augstskolas karjeras
dienās.
Pārskata periodā kapitālsabiedrība nodrošinājusi uzdevumu deleģēšanu un darbības
kontroli saistītajai sabiedrībai SIA “Latloto Nams”.

Vadības ziņojums
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Darbības virzieni 2016.gada nākamajam pārskata periodam.
Latvijas Loto vadība ir pārskatījusi un par aktuāliem atzinusi šādus 2016.gadā
noteiktos darbības prioritāšu virzienus, saskaņā ar izstrādāto stratēģiju:
1.
Kvalitāte, drošība un korporatīvā sociālā atbildība:
1.1. Nodrošināt uzņēmuma darbības atbilstību kvalitātes un drošības
standartiem un LR normatīvo aktu prasībām, apliecinot to ar ISO 9001, ISO
27001, WLA/SCS standartu sertifikātu nepārtrauktības īstenošanu;
1.2. Nodrošināt klientu apmierinātību ar izložu un loteriju procesu organizēšanu
un norisi;
1.3. Turpināt īstenot atbildīgas spēles standarta principus visos uzņēmuma
darbības procesos, nodrošinot atbilstību Eiropas Loteriju Atbildīgas spēles
standartam 100% apmērā un atbilstoši Pasaules loteriju asociācijas
Atbildīgas spēles ietvara 4.līmenim;
2.
Tirgus pilnveidošana (esošie produkti esošajā tirgū):
2.1. Nodrošināt esošo skaitļu loteriju un momentloteriju izložu organizēšanas un
pārdošanas procesu;
2.2. Apgrozījuma pieauguma veicināšanai organizēt un pilnveidot
momentloteriju un skaitļu loteriju papildspēles;
2.3. Nodrošināt esošo spēļu modernizāciju;
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Tirgus attīstība (pārdošanas vietas, izplatīšanas kanāli):
Paplašināt tirdzniecības vietu skaitu Latvijā, turpinot attīstīt sadarbību ar
lieliem tirdzniecības tīkliem;
Turpināt attīstīt Interneta veikalu;
Produktu attīstība:
Uzsākt jaunu loteriju projektu ieviešanu;
Izpētīt jaunas kapitālsabiedrības darbības iespējas;
Uzņēmuma darbības vides attīstība un ilgtspēja:
Pilnveidot personāla vadības sistēmu, nodrošinot darbinieku kompetenci
darbības rezultātu sasniegšanai;
Nodrošināt uzņēmuma korporatīvo pārvaldību ilgtermiņa stratēģisko mērķu
sasniegšanai, korporatīvā tēla un atpazīstamības stiprināšanai;
Ieviest un attīstīt uzņēmuma procesu vadības sistēmas.

Valde ir izpildījusi akcionāra uzdevumus, kas pārskata periodā valdei tika uzdoti
saskaņā ar valsts kapitāla daļu pārstāvja lēmumiem. Laika posmā no neauditētā 2016.gada
6 mēnešu finanšu pārskata sagatavošanas brīža līdz pārskata apstiprināšanas dienai būtiski
notikumi, kas ietekmētu kapitālsabiedrības darbību, nav notikuši.
“VAS „Latvijas Loto” valde ir atbildīga par sabiedrības sekmīgu vadīšanu un
neauditētā saīsinātā finanšu pārskata sagatavošanu, kas sastādīts saskaņā ar spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām un uzskatāmi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli,
saimnieciskās darbības rezultātus, naudas plūsmu un īpašumu stāvokli pārskata periodā.”
Vadības ziņojums
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Valdes ziņojums par VAS „Latvijas Loto” darbību 2016. gada 6 mēnešos
apstiprināts 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē (Valdes sēdes protokols Nr.28, lēmums
Nr.2.1.).
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1
2

Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa
Bruto peļņa
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu
Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Pārskata perioda peļņa

2016.g. 1.pusgads
EUR
14 486 180
(8 835 037)
5 651 143
(2 426 636)
(211 494)
65 823
(21 626)
3 144
3 060 354
(459 053)
2 601 301
2 601 301

2015.g. 1.pusgads
EUR
11 709 988
(7 348 682) 1
4 361 306
(1 990 744) 2
(191 461)
75 250
(15 212)
3 716
2 242 855
(282 366)
1 960 489
1 960 489

Iekļauts nekustamā īpašuma nodoklis saskaņā ar likumdošanas izmaiņām
Iekļauts izložu nodoklis un nodeva saskaņā ar likumdošanas izmaiņām

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
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Bilance
Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi:
Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas utml.tiesības
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem
Nemateriālie ieguldījumi, kopā:
II. Pamatlīdzekļi:
Nekustamie īpašumi:
a) Zemes gabali
b) Ēkas un inženierbūves
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecības objektu izmaksas
Pamatlīdzekļi, kopā:
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā
Citi ilgtermiņa debitori
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:
Ilgtermiņa ieguldījumi, kopā:
Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi:
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Preces laimestiem
Avansa maksājumi par krājumiem
Krājumi, kopā:
II. Debitori:
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Uzkrātie ieņēmumi
Debitori, kopā:
III. Nauda
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:
Aktīvu kopsumma:

Bilances aktīvs

30.06.2016.

31.12.2015.

EUR

EUR

707 852
1 240
709 092

766 014
802
766 816

540 691
869 834
136 371
780 819
147 816
2 475 531

540 691
897 938
122 520
789 277
152 294
2 502 720

2 846
2 846

2 846
18 385
21 231

3 187 469

3 290 767

127 244
91 286
46 384
46 833
311 747

155 971
103 677
20 032
279 680

360 057
246 489
68 893
977
676 415
6 382 959
7 371 121
10 558 590

367 832
382 081
90 055
11 556
851 524
7 223 439
8 354 643
11 645 410
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VAS "Latvijas Loto"
vienotais reģistrācijas Nr. 40003083998
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2016. līdz 30.06.2016.

Bilance
Pasīvs
Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Rezerves:
a) pārējās rezerves
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pārskata perioda peļņa

30.06.2016.

31.12.2015.

EUR

EUR

1 400 000
1 386 397

284 574
1 386 397

Pašu kapitāls, kopā:

489 155
2 601 301
5 876 853

1 201 859
4 027 224
6 900 054

Uzkrājumi, kopā:

3 867 097
117 735
3 984 832

3 840 676
117 735
3 958 411

-

-

148 198
950
453 552
77 583
16 621
696 904
696 904
10 558 590

198 468
413 439
75 840
165
99 033
786 945
786 945
11 645 410

Uzkrājumi
Uzkrājumi
Citi uzkrājumi
Kreditori
Ilgtermiņa kreditori:
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Ilgtermiņa kreditori, kopā:
Īstermiņa kreditori:
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādi radniecīgajām sabiedrībām
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori, kopā:
Kreditori, kopā:
Pasīvu kopsumma:

Bilances pasīvs
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VAS "Latvijas Loto"
vienotais reģistrācijas Nr. 40003083998
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2016. līdz 30.06.2016.

Naudas plūsmas pārskats
(pēc tiešās metodes)
30.06.2016.
EUR

30.06.2015.
EUR

I. Pamatdarbības naudas plūsma
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas
Maksājumi piegādātājiem,darbiniekiem,pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)
Ziedojumi (-)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi
Bruto pamatdarbības naudas plūsma

12 771 123
(4 486 332)
(15 500)
558
8 269 849

10 863 960
(4 172 540)
(13 928)
386
6 677 878

Laimestu izmaksas (-)
Izdevumi uzņēmumu ienākumu nodokļa maksājumiem (-)
Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (-)
Pamatdarbības neto naudas plūsma

(5 078 188)
(301 521)
(6 623)
2 883 518

(4 065 171)
(203 146)
(5 552)
2 404 009

(167 292)
10 031
57 764
(99 497)

(264 574)
1 350
13 532
69 105
(180 587)

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas (+)
Saņemtie procenti (+)
Saņemtās dividendes (+)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
Izmaksātās dividendes (-)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

(3 624 501)
(3 624 501)

2 223 422

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā

(840 480)
7 223 439

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās

6 382 959

9 241 274

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums

Naudas plūsmas pārskats

7 017 852
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VAS "Latvijas Loto"
vienotais reģistrācijas Nr. 40003083998
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2016.līdz 30.06.2016.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016.g. 1. pusgadu
Ilgtermiņa
Akciju vai daļu
ieguldījumu
kapitāls
pārvērtēšanas
(pamatkapitāls)
rezerve
EUR
EUR

Pārējās
rezerves
EUR

Iepriekšējo
periodu
nesadalītā
peļņa
EUR

Pārskata
perioda
peļņa

Pašu
kapitāls
kopā

EUR

EUR

Atlikums 2015. g. 30. jūnijā

284 574

1 442 011

850 224

3 516 342

1 960 489

8 053 640

Atlikums 2016. g. 30. jūnijā

1 400 000

1 386 397

489 155

-

2 601 301

5 876 853

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Lappuse 13 no 15

VAS "Latvijas Loto"
vienotais reģistrācijas Nr. 40003083998
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2016. līdz 30.06.2016.

Neauditētā pusgada pārskata pielikums
1. Informācija par sabiedrību
Sabiedrības nosaukums

Latvijas Loto

Sabiedrības juridiskais statuss

Valsts akciju sabiedrība

Vienotais reģistrācijas numurs,
vieta un datums

40003083998
1992.g. 24.jūlijā Rīgā
Pārreģistrācija 1996.g.28. jūnijā, Rīgā

Sabiedrības Juridiskā adrese

Meistaru iela 19/21, Rīga, LV-1050

Sabiedrības pamatdarbība

Valsts mēroga izložu organizēšana

Dalībnieki un to daļas īpatsvars %

LR Finanšu ministrija

Valsts kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Baiba Bāne

Valdes priekšsēdētāja

M.Kubli

Valdes loceklis

E.Lediņš
J.Pone

Vecāka grāmatvede

M. Dajonova

Ziņas par radniecīgām sabiedrībām

SIA "LatLoto Nams"

Sabiedrības bankas konti

AS SEB banka
AS Citadele banka
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
AS Swedbank
AS DNB banka

Pielikums

100%

95

Vidējais nodarbināto skaits
Pārskata periods

100%

no

01.01.2016.

līdz

30.06.2016.
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VAS "Latvijas Loto"
vienotais reģistrācijas Nr. 40003083998
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2016. līdz 30.06.2016.

Neauditētā pusgada pārskata pielikums
2. Vispārīgā informācija
Vidējais nodarbināto skaits
Personāla izmaksas kopā
- darba alga
- VSAOI darba devēja d.
Ražošanas personāla darba samaksa
- darba alga
- VSAOI darba devēja d.
- kopā
Pārdošanas personāla darba samaksa
- darba alga
- VSAOI darba devēja d.
- kopā
Administrācijas personāla darba samaksa
- darba alga
- VSAOI darba devēja d.
- kopā
- tajā skaitā:
Valdes darba samaksa
- darba alga
- VSAOI darba devēja d.
- kopā

2016.g. 1. pusgads
95

2015.g. 1. pusgads
99

1 011 112
819 181
191 931

900 143
730 144
169 999

370 576
86 879
457 455

357 946
82 683
440 629

329 648
76 990
406 638

273 517
64 037
337 554

118 957
28 062
147 019

98 681
23 279
121 960

72 280
17 051
89 331

57 279
13 512
70 791

2016. g. 1. pusgads
Samaksāts
155 571
284 667
301 521
186
1 495
556
57 037
6 623
44
1 575 959
3 624 501
6 008 160

2015. g. 1. pusgads
Samaksāts
137 318
252 233
203 146
185
1 639
520
64 510
5 552
29
1 258 354
1 923 486

Nodokļu un nodevu maksājumi valsts budžetā

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
VSAOI
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Izložu nodoklis un nodevas
Valsts kapitāla izmantošana
Kopā

Pielikums
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