
 

AS Eesti Loto ainuaktsionärile 

AS Eesti Loto Nõukogu aruanne 2020. aasta kohta 

AS Eesti Loto nõukogu on korraldanud aktsiaseltsi juhtimist koosolekute  kaudu. Nõukogu on 2020. aasta 

jooksul viinud läbi kuus nõukogu koosolekut, mille käigus hinnati jooksvaid majandustulemusi, anti 

tagasisidet ettevõtte tegevusplaanidele ning saadi regulaarselt ülevaateid ettevõtte siseaudiitori poolt 

läbiviidud audititest. Nõukogu liikmed osalesid aktiivselt ettevõtte arengu jaoks oluliste strateegiliste 

otsuste langetamisel. Koosolekutevahelisel ajal on nõukogu olnud ettevõtte tegevusest jooksvalt 

informeeritud juhatuse poolt regulaarselt antavate ülevaadete kaudu. Nõukogu on vajadusel tema 

pädevusse kuuluvaid otsuseid langetanud ka koosolekut kokku kutsumata e-maili teel. 

Nõukogu ja juhatuse liikmetele 2020. aasta jooksul makstud tasude ülevaade on käesolevale aruandele 

lisatud. 

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse laialdasest levikust tulenevalt ei olnud üldine 

tegevuskeskkond 2020. aastal positiivne. Eesti majandus kahanes, vähenes tööga hõivatud inimeste arv 

ja oluliselt suurenes töötuse määr. 

 

2020. aasta olulisimad tegevuseesmärgid olid: 

• mängijate haldusmooduli ja mängijatele suunatud uue veebiportaali tootestamise 

ettevalmistamine; 

• hanke ettevalmistamine leidmaks partnerit veebimängude pakkumiseks; 

• uute toodete turuletoomise ettevalmistamine. 

Mängijate haldusmooduli ja mängijatele suunatud uue veebiportaali projektis tehti ära vajalikud 

tarkavara arenduse ja kohandamise tööd ning jõuti aasta lõpuks lõppkasutajate testimise faasi.  

Olemasoleva kesksüsteemi arendustöödes keskenduti eeskätt uue mängijate haldusmooduli ja 

kesksüsteemi integratsioonile.  

 

Tooteuuendustest realiseeriti 2020. aasta lõpus Vikinglotto nn kohaliku mängu muudatus, eesmärgiga 

muuta mäng kohaliku turu jaoks atraktiivsemaks. Koos mängijate haldusmooduli ja mängijatele 

suunatud uue veebiportaaliga on ette valmistatud ka uue klassikalise loterii Jokker turule toomine. 

 

Ettevõtte sisekontrollisüsteemi piisavuse, asjakohasuse ja mõjususe sõltumatut hindamist teostab AS 

Eesti Loto siseaudiitor, kes tegutseb vastavalt AS Eesti Loto nõukogu poolt kinnitatud siseauditi 

põhimäärusele ja tööplaanile. Siseaudiitor koostab auditite tulemustest ja nende alusel tehtud 

ettepanekute rakendamisest koondaruanded, mida esitleb kord kvartalis AS Eesti Loto nõukogule.  

2020. aastal läbi viidud siseauditite käigus olulisi puudusi ettevõtte sisekontrollisüsteemis ei tuvastatud. 

Siseauditi tähelepanekute alusel algatatud tegevused sisekontrollisüsteemi täiustamiseks on rakendatud 

vastavalt kokkulepitud tähtaegadele.  

2020. aasta jooksul läbis AS Eesti Loto vaheauditi ISO/IEC 27001:2013 ja WLA (2016) standardite 

alusel ning tunnistati auditite läbiviija Det Norske Veritas poolt jätkuvalt nimetatud standarditele 

vastavaks. 

Turvalise loteriikorralduse ja -müügi tagamiseks keskendutakse jätkuvalt edasimüüjate võrgustiku 

töötajate teadlikkuse tõstmisele. 2020. aastal alustati vastutustundliku mängimise põhimõtete 



veebikoolituse ja enesekontrolli küsimustiku levitamist edasimüüjate seas ning 2021. aasta jooksul 

veebikoolituse läbiviimine lotomüüjate seas jätkub. 

 

AS Eesti Loto loteriide müügikäive 2020. aastal oli 77 533 471 eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 

27,5 % võrra. Klassikaliste loteriide osakaal oli 86,79% ning kiirloteriide osakaal 13,21%.  

2020. aastat mõjutasid enim: 

• COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levik ja sellest tulenevad piirangud; 

• 2019. aasta augustis toimunud muudatus Bingo loto mängus; 

• Suured jackpot’id nii Bingo lotos kui rahvusvahelistes mängudes; 

• 2019. aasta juulis uuenenud Eesti Loto veebikeskkond, mis muutus seadmetundlikuks. 

Kui mitmete tegevusvaldkondade jaoks oli tervisekriisi mõju ülimalt negatiivne, siis Eesti Loto 

müügitulemustele see negatiivset mõju ei avaldunud. Tervisekriisiga seotud piirangud ja muutused 

inimeste tarbimisharjumustes tõid endaga kaasa nii mängijate kui ka müüdud piletite arvu languse nn. 

füüsilises kanalis ehk edasimüüjate juures. Paljud klassikalise loterii mängijad, kes seni kasutasid vaid 

füüsilist kanalit, hakkasid kriisi mõjul e-kanali kasutajateks. Mängijate arv võrreldes 2019. aastaga 

suurenes 23 572 inimese võrra, so 5,6%. E-kanalis suurenes mängijate arv 59 222 inimese võrra 

(+27,7%), füüsilises kanalis mängijate arv kahanes 21 033 inimese võrra (-7,0%). Kokkuvõttes kasvas 

klassikalise loterii müük 32,9% võrra. Kiirloterii müük, mis toimub 100% füüsilises kanalis, jäi tänu 

pileti keskmise hinna tõusule sisuliselt 2019. aasta tasemele. Mõningal määral mõjutasid Covid-19st 

tulenevad liikumispiirangud arendusprojektide elluviimise kiirust ja töökorralduse efektiivsust. 

2020. aasta puhaskasum oli 12 191 920 eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 53,9% võrra. 2020. 

aastal tasus AS Eesti Loto riigieelarvesse dividendidena 10 000 000 eurot, millele lisaks tasus AS Eesti 

Loto 2020. aastal muid makse summas 16 972 544 eurot. Mängijatele maksis AS Eesti Loto 2020. aastal 

võitudena välja 42 320 677 eurot. 

Oma tegevustes on Eesti Loto lähtunud omaniku ootustes kirjeldatud strateegilistest eesmärkidest ja on 

saavutanud seatud finantseesmärgid. 

Nõukogu ja juhatuse liikmetele maksti 2020. aastal tasu järgmiselt: 

Ametiisiku andmed Töötasu liik 
Palga (tasu) 

kogusumma  
Periood  

Teenistus- või 

töösuhte vorm  

Ametikoht  
Ametiisiku 

nimi 
1. Põhipalk   

2. Lisatasud 

ja hüvitised  

3. Muud 

tasud  

(teenistusse 

nimetamine, 

valimine, 

teenistus-, 

tööleping, 

töövõtuleping)  

KOKKU  
KOKKU 

1.+2.+3.  

(perioodi alg- 

ja lõppkuupäev)  

Rain Laane 
Nõukogu 

esimees 
12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 

01.01.2020-

31.12.2020 

teenistusse 

nimetamine 

Valev Tõnisson 
Nõukogu 

liige 
6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 

01.01.2020-

31.12.2020 

teenistusse 

nimetamine 

Pille-Riin 

Indermitte 

Nõukogu 

liige 
6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 

01.01.2020-

31.12.2020 

teenistusse 

nimetamine 

Kaie Koskaru- 

Nelk 

Nõukogu 

liige 
2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 

01.01.2020-

31.05.2020 

teenistusse 

nimetamine 

Sven Kirsipuu 
Nõukogu 

liige 
3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 

01.06.2020-

31.12.2020 

teenistusse 

nimetamine 

Riina Roosipuu 
Juhatuse 

liige 
69 900,00 20 048,00 0,00 89 948,00 

01.01.2020-

31.12.2020 

juhatuse 

liikme leping 



 

Kokkuvõtteks hindab nõukogu AS Eesti Loto 2020.a. majandusaastat, mis lõpetati kaheteist miljoni eurose 

kasumiga, väga heaks. 

AS Eesti Loto nõukogu on läbi vaadanud juhatuse poolt nõukogule esitatud AS Eesti Loto 2020. aasta 

majandusaasta aruande. Nõukogu leiab, et aruanne kajastab õigesti aktsiaseltsi majandustulemusi ning 

kiidab juhatuse poolt koostatud aruande heaks. Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku selle 

kinnitamiseks. 

Nõukogu toetab juhatuse ettepanekut dividendide maksmiseks summas 13 586 428 eurot.  

 

Tallinnas, 06.04.2021 

Nõukogu liikmed: 

 

Rain Laane     Pille-Riin Indermitte    

       

Valev Tõnisson     Sven Kirsipuu 

 


