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Valdes ziņojums par VAS „Latvijas Loto” darbību 2015. gada 12 mēnešos
VAS „Latvijas Loto” 2015. gada 12 mēnešos izvirzītie mērķi ir sasniegti un
darba uzdevumi izpildīti, atbilstoši VAS „Latvijas Loto” darbības attīstības
stratēģijai un 2015.gada saimnieciskās darbības plānam, kas ietver šādus darbības
virzienus:
1) Tirgus pilnveidošana un produktu attīstība;
2) Tirgus attīstība (pārdošanas vietu un izplatīšanas kanālu attīstība);
3) Kvalitāte, drošība un korporatīvā sociālā atbildība;
4) Uzņēmuma darbības vides attīstība un ilgtspēja.
Pārskata perioda provizoriskie dati, kas ir atspoguļoti VAS „Latvijas Loto”
2015.gada 12 mēnešu budžeta izpildes ziņojumā, liecina, ka ir izpildīti kapitālsabiedrības
budžeta pamatposteņi, sasniegti un pārsniegti pārskata periodā izvirzītie finanšu
mērķi.
VAS “Latvijas Loto” finanšu rādītāji par 2014. un 2015.gadu
2015.gada 12
2014.gada 12
mēnešu
Rādītājs
mēnešu auditētais
provizoriskais,
rezultāts
neauditētais
rezultāts
Bilances kopsumma, EUR
11 177 869
11 627 305
Neto apgrozījums, EUR
21 888 416
24 685 943
Neto peļņa, EUR
3 516 342
4 018 418
Neto peļņas rādītājs (rentabilitāte) (%)
16.06
16.28
Pašu kapitāla atdeve ROE (%)
57.71
58.31
Aktīvu atdeve ROA (%)
31.46
34.56
EBITDA
6 827 206
7 702 980
EBITDA rentabilitāte
31.19
31.20
Pašu kapitāls/Aktīvi vid.vērt.
57.39
60.44
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,
vai citi finansēšanas avoti).
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, nodrošinot spēlētāju tiesību aizsardzību un
valsts kontroli pār spēļu atbilstošu norisi, kā arī nodrošinot sabiedrības interešu aizsardzību,
tajā skaitā uzņēmuma darbībā izslēdzot krāpšanās un naudas atmazgāšanas iespējamību.
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Tirgus pilnveidošana un produktu attīstība.
Par Valdes darbu un sēdēs izskatītajiem nozīmīgākajiem jautājumiem un attiecīgi
pieņemtajiem lēmumiem Valde pastāvīgi sniegusi informāciju Finanšu ministrijas (FM)
nozīmētajam kapitālsabiedrības atbildīgajam pārstāvim. Papildus valsts kapitāla daļu
turētāja pārstāvim – FM – sniegta pieprasītā informācija par kapitālsabiedrības pārvaldību.
Pārskata periodā tika turpināta izložu un azartspēļu tirgus analīze, lai izzinātu
jaunas biznesa iespējas. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma prasībām izstrādāta VAS „Latvijas Loto” Darbības attīstības stratēģija
2016.g.-2018.g., un tā iesniegta saskaņošanai Pārresoru koordinācijas centram.
Kapitālsabiedrība pārskata periodā ir pārgājusi uz jaunu momentloterijas biļešu
pārdošanas tehnoloģiju, kas nodrošina augstākās drošības un kvalitātes prasības, kā arī
ievērojami paaugstina klientu apkalpošanas ātrumu. Ieviešot augstākminēto
momentloteriju validācijas sistēmu, tika veikta visu momentloteriju produkta portfeļa
adaptācija un modernizācija.
Pārskata periodā ir veiktas izmaiņas Viking Lotto, mainot loterijas cenu un
paaugstinot uzkrājuma summas.
Klientu apmierinātības paaugstināšanas nolūkā, līdz ar apgrozījuma pieaugumu,
īstenota skaitļu loterijas SuperBingo trīs TV izlozes ciparu skaita palielināšana līdz 4 ciparu
kombinācijai.
Momentloteriju produkta portfeļa attīstības ietvaros izstrādāta un ieviesta jauna
momentloterija Karnevāls ar jaunu cenas punktu 2 euro un atbilstošu lielo laimestu –
50 000 euro. Tāpat uzsākts vēl vienas jaunas momentloterijas izstrādes projekts un
pieņemts lēmums par momentloteriju - Domino, Smaids un Svētku – tirdzniecības
atjaunošanu pārdošanai interneta veikalā.
Esošo klientu intereses uzturēšanai un jaunu spēlētāju piesaistei pārskata periodā
turpināts organizēt un pilnveidot momentloteriju un skaitļu loteriju papildspēles.
Lai nodrošinātu dažādu mērķauditoriju sasniegšanu un veicinātu atpazīstamību
sabiedrībā, īstenota virkne produktu reklāmas kampaņu, izvietotas Loto On-line zīmes
visās tirdzniecības vietās, izveidots izsmeļošs informatīvais buklets spēlētājiem Kā spēlēt?.
Aktuālākie Latvijas Loto jaunumi tiek publicēti mājas lapā www.latloto.lv, kā arī
sociālajos medijos Twitter, Draugiem.lv, Facebook. Sadarbībā ar Viking Lotto aliansi
uzsākta mājas lapas vikinglotto.com darbība. Izveidots Latvijas Loto komunikācijas plāns,
kurā atspoguļota komunikācija ar visām uzņēmuma darbībā ieinteresētajām pusēm.
Tirgus attīstība (pārdošanas vietu un izplatīšanas kanālu attīstība).
Internetā pārdoto loteriju īpatsvars 2015.gadā kopējā VAS “Latvijas Loto”
apgrozījumā sasniedza 44,52% (2,27% pieaugums salīdzinājumā ar 2014.gada rādītāju),
kas ir viens no augstākajiem industrijas rādītājiem Eiropā.
Lai attīstītu uzņēmuma elektroniskos pakalpojumus un tādējādi veicinātu arī tirgus
daļas palielināšanu, pārskata periodā izstrādāta un nodota ekspluatācijā VAS “Latvijas
Loto” mājas lapa ar spēļu kontiem. Jaunā mājas lapa paredz papildu elementus drošības un
sociālās atbildības paaugstināšanai, kā arī sniedz papildu ērtības tās lietotājiem, nodrošinot
pakalpojumu pieejamību mūsdienu prasībām atbilstošā veidā. Veikta mājas lapas
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funkcionālā un neatkarīgā drošības testēšana. Lai veicinātu pircēju apmierinātību un
sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, 2015.gadā tika turpināta mājas lapas
funkcionalitātes pilnveidošana.
Lai pilnveidotu izplatīšanas kanālus un uzlabotu sniegto pakalpojumu pieejamību
dažādu mērķauditoriju klientiem, pārskata gadā tika izvērtēta mājas lapas mobilās versijas
ieviešanas aktualitāte un alternatīvās iespējas mājas lapas responsīvā dizaina piemērošanai,
kas nodrošinātu ērtu lietošanu no mobilajām ierīcēm. Tā rezultātā uzsākts atbilstošs mājas
lapas responsīvā dizaina izstrādes projekts.
Kvalitāte, drošība un korporatīvā sociālā atbildība.
Lai apliecinātu drošu, kvalitatīvu un sociāli atbildīgu izložu un loteriju īstenošanas
procesu organizēšanu un norisi, nepārtrauktu darbības pilnveidošanu atbilstoši normatīvo
aktu un starptautisko standartu noteiktajām prasībām, kapitālsabiedrībā tika nodrošinātas
ārējās sertifikācijas un uzraudzības auditi par atbilstību starptautiskajiem standartiem - ISO
9001:2008 (Kvalitātes vadības sistēmas); ISO 27001:2013 (Informācijas drošības vadības
sistēmas); WLA/SCS:2012 (Loteriju drošības vadības sistēmas). To laikā netika fiksēta
neviena neatbilstība.
Nodrošināts VAS „Latvijas Loto” neatkarīgais ārējais uzraudzības audits par
atbilstību Eiropas Loteriju Atbildīgas spēles standartam, kurā kapitālsabiedrība
saņēmusi 100% atbilstības novērtējumu. Paaugstināts VAS “Latvijas Loto” atbilstības
līmenis World Lottery Association (Pasaules loteriju asociācijas) atbildīgas spēles
ietvaram, saņemot World Lottery Association (Pasaules loteriju asociācijas) sertifikātu
par atbilstību 4. (augstākajam) līmenim.
2015.gada novembrī kapitālsabiedrība finansiāli atbalstīja un dalījās ar atbildīgas
spēles principu īstenošanas praksi Izložu un azartspēļu inspekcijas organizētajā Baltijas
valstu seminārā “Spēlētājus aizsargājošs azartspēļu regulējums – pieredze, problēmas,
risinājumi”.
Ar mērķi aktualizēt un apkopot informāciju par tirgus stāvokli un klientu attieksmi
par Latvijas Loto produktiem 2015.gadā veikti trīs tirgus un klientu apmierinātības
pētījumi.
Kapitālsabiedrības sociālo mērķu sasniegšanai un papildus ieguldījuma sabiedrībā
veikšanai tika īstenota Latvijas Loto Labo mērķu programma. Pārskata periodā Valde
apstiprinājusi ziedojumu piešķiršanu EUR 23 498 apmērā, par prioritāti izvirzot ar bērniem
saistīto projektu atbalstu.
2015.gadā tika organizētas vairākas darbinieku apmācības kvalitātes, drošības,
korporatīvās un sociālās atbildības, kā arī uzņēmuma darbinieku komandas sadarbības un
saliedēšanas jomā. Tāpat veiktas ārējās un iekšējās apmācības par tirdzniecības un izlozes
noteikumiem, nodrošināta nozarei saistošo ārējo konferenču, semināru, darba grupu un
apmācību apmeklējumi.
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Uzņēmuma darbības vides attīstība un ilgtspēja.
Piedaloties projektā Ilgtspējas indekss, VAS “Latvijas Loto” 2015.gadā ir
saņēmusi Ilgtspējas indeksa zelta kategorijas atbilstības novērtējumu un apbalvojumu
Dažādības čempions 2015. Kapitālsabiedrības darbības pašnovērtējums un tā
salīdzināšana ar citiem Latvijas uzņēmumiem tika veikts, lai veicinātu VAS “Latvijas
Loto” korporatīvās pārvaldības ilgtermiņa stratēģisko mērķu sasniegšanu, korporatīvā tēla
un atpazīstamības stiprināšanu.
Uzņēmuma darbības efektivitātes, kapacitātes, drošības un ilgtspējīgas darbības
principu paaugstināšanai ieviesta dublējošā centrālā sistēma. Pabeigta IT infrastruktūras
serveru virtualizācija un rezerves kopiju serveru pārcelšana uz dublējošo datu centru ar
mērķi īstenot uzņēmuma darbības nepārtrauktību centrālā ofisa datu centra nepieejamības
gadījumā.
Lai optimizētu un modernizētu finanšu vadības un grāmatvedības uzskaites
sistēmu, paaugstinātu tās drošību un finanšu dokumentu apriti efektīvākai vadības lēmumu
pieņemšanai, nodrošināta resursu vadības programmas Horizon ieviešana un, Horizon Web
ietvaros, elektroniskā rēķinu saskaņošana. Veikta iesaistīto darbinieku apmācība.
Nepārtrauktas darbības uzlabošanas nolūkā tiek turpināta resursu vadības programmas
funkcionalitātes attīstība.
Pārskata periodā VAS “Latvijas Loto” iesaistījusies FM darba grupā par izložu un
azartspēļu organizēšanas jomas politikas plānošanas dokumentā iekļaujamajām
problēmām un to iespējamiem risinājumiem. Kapitālsabiedrība sniegusi viedokli saistošo
normatīvo aktu izstrādē.
Darbības virzieni 2016.gadam.
VAS „Latvijas Loto” vadība 2016.gadam saskaņā ar izstrādāto stratēģiju ir
noteikusi šādus darbības virzienus:
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;
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3.

Tirgus attīstība (pārdošanas vietas, izplatīšanas kanāli):
3.1. Paplašināt tirdzniecības vietu skaitu Latvijā, turpinot attīstīt sadarbību ar
lieliem tirdzniecības tīkliem;
3.2. Turpināt attīstīt Interneta veikalu;
4.
Produktu attīstība:
4.1. Uzsākt jaunu loteriju projektu ieviešanu;
4.2. Izpētīt jaunas kapitālsabiedrības darbības iespējas;
5.
Uzņēmuma darbības vides attīstība un ilgtspēja:
5.1. Pilnveidot personāla vadības sistēmu, nodrošinot darbinieku kompetenci
darbības rezultātu sasniegšanai;
5.2. Nodrošināt uzņēmuma korporatīvo pārvaldību ilgtermiņa stratēģisko mērķu
sasniegšanai, korporatīvā tēla un atpazīstamības stiprināšanai;
5.3. 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 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.”
Valdes ziņojums par VAS „Latvijas Loto” darbību 2015. gada 12 mēnešos
apstiprināts 2016.gada 24.februāra Valdes sēdē (Valdes sēdes protokols Nr.7, lēmums
Nr.1.1.).
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
31.12.2015.
24 685 943
(15 582 285)
9 103 658

31.12.2014.
21 888 416
(13 724 522)
8 163 894

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

(1 599 860)
(398 256)
138 684
(28 052)
25 497
7 241 671
7 241 671

(1 470 193)
(374 689)
136 286
(28 192)
28 753
6 455 859
6 455 859

11. Aprēķinātais UIN par pārskata periodu
12. Pārējie nodokļi
13. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi

(664 084)
(2 559 169)
4 018 418

(668 644)
(2 270 873)
3 516 342

1. Neto apgrozījums
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
3. Bruto peļņa vai zaudējumi
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

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:
Zemes gabali
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecības objektu izmaksas
Pamatlīdzekļi, kopā:
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:
Citi ilgtermiņa debitori
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:
Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi:
Izejvielas, materiāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Preces laimestiem
Krājumi, kopā:
II. Debitori:
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izdevumi
Uzkrātie ieņēmumi
Debitori, kopā
III. Nauda
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:
Aktīvu kopsumma

Bilances aktīvs

31.12.2015.

31.12.2014.

771 143
802
771 945

603 448
67 630
671 078

540 691
897 938
122 520
787 519
147 103
2 495 771

540 691
954 150
110 144
698 675
136 679
2 440 339

18 385
2 846

13 234
2 846

21 231
3 288 947

16 080
3 127 497

155 971
103 677
20 032
279 680

142 524
86 572
88 191
317 287

367 831
366 010
90 055
11 343
835 239
7 223 439
8 338 358
11 627 305

507 617
124 057
68 165
15 394
715 233
7 017 852
8 050 372
11 177 869
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BILANCE
Pasīvs

31.12.2015.

Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Rezerves:
a) pārējās rezerves

31.12.2014.

284 574
1 386 397

284 574
1 442 011

Rezerves kopā:

1 201 858
1 201 858

850 224
850 224

Pašu kapitāls, kopā:

4 018 418
6 891 247

3 516 342
6 093 151

Uzkrājumi, kopā:

3 840 680
95 980
3 936 660

3 881 412
84 177
3 965 589

Nesadalītā peļņa:
a) pārskata gada nesadalītā peļņa
Uzkrājumi
Uzkrājumi
Citi uzkrājumi
Kreditori
I. Ilgtermiņa kreditori:
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Ilgtermiņa kreditori, kopā:
I. Īstermiņa kreditori:
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pārējie kreditori
Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori, kopā:
Kreditori, kopā:
Pasīvu kopsumma:

Bilances pasīvs

259 343
416 500
75 841
47 714
799 398
799 398
11 627 305

344 858
580 984
72 605
120 682
1 119 129
1 119 129
11 177 869
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VAS "Latvijas Loto"
vienotais reģistrācijas Nr. 40003083998
neauditētais finanšu pārskats
par periodu no
01.01.2015. līdz 31.12.2015.

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)
31.12.2015.
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
Laimestu izmaksas (-)
Izdevumi uzņēmumu ienākumu nodokļa maksājumiem (-)
Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (-)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas (+)
Saņemtās dividendes (+)
Saņemtie procenti (+)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
III. Finanšu darbības naudas plūsma
Izmaksātās dividendes VK -90%
Finanšu darbības neto naudas plūsma
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts
V. Pārskata gada neto naudas plūsma
VI. Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā
VII. Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās

Naudas plūsmas pārskats

31.12.2014.
EUR

22 152 629
(8 199 033)
(23 498)
1 260

19 617 824
(8 394 471)
(22 396)
9 120

13 931 358
(9 177 344)
(951 168)
(10 885)

11 210 077
(6 701 736)
(341 727)
(10 885)

3 791 961

4 155 729

3 791 961

4 155 729

(533 157)
10 370
69 105
32 014

(392 321)
6 314
60 023
23 261

(421 668)

(302 723)

(3 164 706)

(2 976 985)

(3 164 706)

(2 976 985)

205 587
7 017 852
7 223 439

55
876 076
6 141 776
7 017 852

Lappuse 11 no 14

VAS "Latvijas Loto"
vienotais reģistrācijas Nr. 40003083998
neauditētais finanšu pārskats
par periodu no
01.01.2015. līdz 31.12.2015.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2015. gadu
Ilgtermiņa
ieguldījumu
pārvērtēšanas
rezerve
EUR
EUR
284 574
1 442 011
284 574
1 386 397

Akciju vai daļu
kapitāls
(pamatkapitāls)

Atlikums 2014. g. 31. decembrī
Atlikums 2015. g. 31. decembrī

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pārējās
rezerves
EUR
850 224
1 201 858

Iepriekšējo
periodu
nesadalītā
peļņa
EUR

Pārskata
perioda
peļņa

Pašu
kapitāls
kopā

EUR
EUR
- 3 516 342 6 093 151
- 4 018 418 6 891 247
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VAS "Latvijas Loto"
vienotais reģistrācijas Nr. 40003083998
neauditētais finanšu pārskats
par periodu no
01.01.2015. līdz 31.12.2015.

Neauditētā gada 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

Pasta adrese

Meistaru iela 19/21, Rīga, LV-1050

Sabiedrības pamatdarbība

Valsts mēroga izložu organizēšana

Dalībnieki un to daļas īpatsvars %
Valsts kapitāldaļu turētāja pārstāvis

LR Finanšu ministrija
Baiba Bāne

Valdes priekšsēdētāja

M.Kubli

Valdes loceklis
Vecākā grāmatvede

E.Lediņš
J.Pone
M. Dajonova

Ziņas par radniecīgām sabiedrībām:

SIA "LatLoto Nams"

Sabiedrības bankas konti:

AS SEB banka
AS Citadele banka
AS Nordea bank AB Latvijas filiāle
AS Swedbank
AS DNB banka
99

Vidējais nodarbināto skaits

Pārskata periods

Pielikums

no

01.01.2015.

100%

100%

līdz

31.12.2015.
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VAS "Latvijas Loto"
vienotais reģistrācijas Nr. 40003083998
neauditētais finanšu pārskats
par periodu no
01.01.2015. līdz 31.12.2015.

Neauditētā gada pārskata pielikums
2. Vispārīgā informācija
2015

2014

99

98

Gada vidējais nodarbināto skaits
Vidējais nodarbināto skaits
Personāla izmaksas kopā
- darba alga
- VSAOI darba devēja d.
tajā skaitā:
Valdes darba samaksa
- darba alga
- VSAOI darba devēja d.
- kopā

1 846 771
1 496 362
350 409

124 269
29 330
153 599

1 604 825
1 301 755
303 070

55 541
13 001
68 542

Nodokļu un nodevu maksājumi valsts budžetā

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Izložu nodoklis un nodevas
Kopā:

Vispārīgā informācija

2015
Samaksāts
266 879
496 304
951 168
372
3 164 707
4 842
145 350
10 885
53
2 490 193

2014
Samaksāts
239 974
433 349
341 730
374
2 976 985
7 386
123 633
10 885
109
2 201 081

7 530 753

6 335 506
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