
2. рЕзультАти дlяльностl

Чистий дохiд вiд реалiзацiТ ToBapiB робiт (послуг) Товариства за 2020 р. склав 380 266 тис.

грн.

ЧистиЙ збиток за 2020 р. склав 19 990 тис. грн.

Товариство вiдноситься до перелiку середнiх платникiв податкiв в м. Киевi.

Усього до бюджету у 2020 роцi сплачено 34 908,3 тис. грн., з них

Податку на прибугок 4877 ,5 тис. грн.

Основними джерелами дiяльностi Товариства е власнi та залученi кошти.

Реструкryризовано заборгованiсть по займах шляхом укладання додаткових угод про

перенiс строку погашення основного боргу та переведення валютних KoHTpaKTiB в гривню.

Основними фiнансовими показниками дiяльностi Товариства за 2020 р. пiдтверджу€ться

стабiл iза цiя фi на нсового ста ну та достатн i й pi вен ь платосп роможностi.

Найменування показни ка Ha3L.L2.2020 р.

BapTicTb чистих активiв, тис. грн. 1 533 396

Нормативний запас платоспроможностi, тис. грн. 414 024

Фактичний запас платоспроможностi, тис. грн t77a L79

Коефiцiент фiна нсовоТ незалежностi 0,73

Перевищення власного капiталу над статугним, млн.

€вро
44,L

Результати фiнансовоТ дiяльностi за 2020 р. вiдображенi у фiнансовiй звiтностi в складi:

форма ]. <Баланс (3BiT про фiнансовий стан)>, форма 2 K3B|T про фiнансовi результати (3BiT

про сукупний дохiд)>, форма З K3BIT про рух грошових коштiв {за прямим методом)>,

форма 4 K3BiT про власний капiтал>, форма 5 кПримiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi>.

3а 2020 р. громадяни УкраТни отримали виграlлiв на загальну суму 128 502 тис. грн.

3агальна сума виграlлiв головних призiв учасниками кМ.С.Л.>l склала 80 720 000 грн.

В тому числi:
о лотерея кЛото-3абава> зробила у 2020 р. мiльйонерами 28 людини, в тому числi ].

мультимiльйонера.
. зiрвано 16 джекпотiв в лотереТ кСпортпрог1.1оз)) на загальну суму б 620 000 грн.

. виграно головних призiв на загальну суму 5 000 000 в митт€вих лотереях
(к Ш видкогрOй D, кСтирачки>)

о у лотереях <ТlП>, кТОП> виграно головних призiв на суму 1 400 000 грн.



. у числовiй лотереТ кМЕГАЛОТ> виграно Мегапризiв та Мега flжекпотiв на загальну

суму 18 500 000 грн.

У найпопулярнi шiй в YKpaTHi лотереI кЛото-3абава )) виграно:
о У <Великiй грi> джекпотiв i головних призiв лотереТ на суму 49 200 000 грн.;

. У KoнKypci <Парочка> - 2 700 000 грн.;

о У iнтерактивному KoHKypci <MaHi на диванi> - 2 365 500 грн.;

о У KoHKypci кБагатi та вiдомi) - 2 100 000 грн. (до призупинення конкурсу через

карантин);

о У додаткових акцiях - 2726 000 грн.

У 2020 р. компанiею кМ.С.Л.> було створено та розпочато продажi 5 нових миттевих

лотерей та вiдновлено проведення ]. митгевоТ лотереТ.

У 2020 роцi Компанiя iнтенсивно

розвивала напрямок iHTepHeT

продажiв. lHTepHeT портал msl.ua €

лiдером за кiлькiстю трафiку на ринку
УкраТни серед лотерейних Ьператорiв

станом на 2О20 piк. Велике

рiзноманiтгя лотерейних продуктiв

дозволяють корисryвачам мережi

отримати максимально задоволення

вiд гри. flотримання европейських

принципiв <ВiдповiдальноТ гри))

забезпечуе прозорiсть i безпеку при

використаннi порталу. Активнi групи в

соцiальних мережах дозволяють
митт€во та ефективно пiдтримувати

комунiкацiю з Учасниками лотерей.
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3. соцlАrlьнl АспЕкти

Товариство кМ.С.Л.> впроваджуе в YKpaTHi мiжнароднi лотерейнi практики щодо
пiдтримки соцiально важливих для суспiльства проектiв i приймае активну участь в

соцiал ьному житгi УкраТни.

Товариство вважа€ важливим будувати соцiально вiдповiдальний бiзнес i приймас на себе

насryпнi зобов'язання:
о здiйснювати iнвестицiйно-фiнансову пiдтримку реального сектора економiки,

кiноiндустрiil спорry;
о брати участь в комплексному розвитку лотерейного ринку в YKpaTHi i професiйного

бiзнес-середовища;
о здiйснювати цiльовiдобродiйнi i гуманiтарнi програми в регiонах присутностi;

о здiйснювати пiдтримку молодiта спорту.

Yci напрямки, н? якi кМ.С.Л.>

спрямовуе КСВ-зусилля, знайщли свое

вiдображення у Щiлях Сталоrо
Розвитку (ЦСР), якi були затвердженi у
BepecHi 2015 року в рамках 70-Т ceciT

ГенеральноТ АсамблеТ ООН у Нью-

Йорку, на CaMiTi ООН зi сталого

розвитку та прийнятгя Порядку

денного розвитку пiсля 2015 року
пiдсумковим документом
кПеретворення нашого cBiT\7: порядок

денний у сферi сталого розвитку до
20З0 року>. УкраТна., iK i iншi краТни-члени ООН, при€дналася до глобального процесу

забезпечення сталого розвитку.

Приймаючи участь в реалiзацiТ
соцiального розвитку УкраТни (згiдно з

Нацiональною доповiддю <Цiлi

Сталого Розвитку: УкраТна>),

Товариство протягом ocTaHHix 13 poKiB

приймае участь на благодiйнiй ocHoBi

в наступних напрямках: будiвництвi та

рриманнi УНТЦ <Льодограй>,

фiнансовiй пiдтримцi ФСТ кflин?мо))l

фiнансовiй пiдтримцi Нацiонального

Олiмпiйського KoMiTery УкраТни,

l
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фiнансовiй пiдтримцi проведення змагань ФедерацiТ футболу м. КиТв, фiнансовiй пiдтримцi

ФедерацiТ спортивного туризму УкраТни, фiнансовiй пiдтримцi Товариства BeTepaHiB

спорту, фiнансовiй пiдтримцi ФедерацiТ гандболу УкраТни, ДЮСШ <3MiHa>, ДЮСШ
кВосход>, ДЮСШ з хокею на TpaBi у Чернiвецькiй областi, фiнансовiй пiдтримцi

ВсеукраТнськоТ благодiйноТ органiзацiТ KflayH синдром)) та iнших.

Наприкiнцi травня 2016 року компанiя пройшла повторний незалежний закордонний

аудит, та залиши лася единим украТнським лотерейним оператором, який змiг пiдтверлити

свою вiдданiсть принципам европейських стандартiв та вдруге отримати кСертифiкат

вiдповiдностi стандартам вiдповiдальноТ гри> вiд €вропейськоТ ЛотерейноТ АсоцiацiТ (EL).

Ще через 3 роки, пiд кiнець травня 2019 року, представники оператора державних
лотерей (М.С.Л.)) уже втрете отримали вiд EL чергову вiдзнаку та визнання у виглядi

нового к Сертифi каry вiдповiдностi ста нда ртам вiдповiдал ьн оТ гри >.

Компанiя кМ.С.Л.> - единий представник лотерейного ринку УкраТни, який у 2013 роцi змiг

отримати цей сертифiкат та пiсля цього ще двiчi пiдтверджувати стабiльно високий piBeHb

вiдповiдностi европейським ста нда ртам вiдповiдал ьноТ гр и.

OKpiM сертифiкацiТ за стандартами EL, компанiя кМ.С.Л.> пiщла ще далi й у 2016 роцi
при€дналася до CBiToBoT ЛотерейноТ АсоцiацiТ (The World Lottery Association, WЦ). Того ж

року компанiя отримала кСертифiкат вiдповiдностi стандартам вiдповiдальноТ гри))

найвищого, 4-го, рiвня вiд WLA, а через три роки пiдтвердила вiдповiднiсть стандартам

вiдповiдальноТ гри WЦ та отримала другий сертифiкат найвищого рiвня.

Одним iз основних аспектiв в дiяльностi оператора € питання забезпечення соцiального
захисту громадян i контроль за досryпом до гри дiтей та пiддtiткiв. Серед працiвникiв

компанii, на постiйнiй ocHoBi, проводяться навчання та тренiнги щодо питань iгровоТ

залежностi (лудоманiТ). Продаж лотерей здiйснюеться тiльки особам, що досягли 18 poKiB.

На кожнiй з точок продажiв оператора можна отримати iнформацiю (адреса, KoHTaKTHi

телефони) про центри реабiлiтацiТ для осiб, що зазнали iгровоТ залежностi.

Так само пильно компанiя вiдноситься й до питань вiдповiдностi стандартам безпеки

lSO/l ЕС 27 ОО7: 20LЗ, lSO/l ЕС 27 OOt: 2015 та WLA-SCS :2020.

Тим самим кМ.С.Л.> залишАеться своерiдним флагманом, який зада€ високу планку мя
всього вiтчизняного ринку лотерей, та не словом, а дiлом демонструе, якими мають бри
сучаснi соцiально-вiдповiдальнi лотерейнi оператори, адже для кМ.С.Л.> сертифiкацiя за

стандартами EL - це частина соцiальноТ вiдповiдальностi компанiТ.
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4. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Компанiя кМ.С.Л.> е оператором державних лотерей на ринку УкраТни з найширшим

портфелем лотерей i найбiльш розгалуженою мережею. Основними iндикаторами

успiшноТ дiяльностi лотерейноТ компанiТ е:

о Розмiр роздрiбнот мережi оператора - кiлькiсть точок продажiв;

о обсяг продажiв оператора;
о 3бiльшення кiлькостi населення, яке бере участь в лотереях;

о 3бiльшення долi ринцу оператора на лотерейному ринкуукратни.

В перспективних планах компанiТ розвиток нових напрямiв каналiв дистрибуцiТ в iHTepHeTi

та офлайн. flo основних з них вiдносяться як мережевi партнери (А3С, мережи

продуктових магазинiв, поштовi оператори), так i роздрiбнi, що дасть значний прирiст

дистрибуцiТ лотерей i Тх досryпнiсть для учасникiв лотерей i Bcix зацiкавлених.

3 урахуванням зазначених вище iндикаторiв розвитку, оператор державних лотерей ТОВ

кМ.С.Л.> ставить перед собою насryпнi цiлi на 2021 piK:

1. 3бiльшити репутацiйний капiтал ТОВ (М.С.Л.>l, через ocHoBHi показники дiяльностi:
о збiльшення мережi продажiв (кiлькостi точок) в порiвняннi з аналогiчним

показником 2020 рок\7;

о збiльшення обсягу продажiв класичних лотерей в порiвняннi з аналогiчним

показником 2020 року;
о збiльшення кiлькiстьтранзакцiй в розрiзi продуктiв на2о% до кiнця 2021 року;
3абезпечити безпеку iнформацiйних активiв ТОВ кМ.С.Л>;

3абезпечити безперервнiсть надання послуг клiентам.;

3бiльшити долю ринку Оператора на лотерейному ринкуУкраТни на5Yо в порiвняннi з

аналогiчним показником 2020 року.

2.

3.

4.
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5. ризики

У результатi своеТ дiяльностi Компанiя пiддаеться впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме

ризику лiквiдностi, кредитнdму ризику, валютному ризику, ендогеннi та екзогеннi ризики.
3агальна програма КомпанiТ з управлiння ризиками сконцентрована i нацiлена на

мiнiмiза цiю потен цi йних негати вних наслiдкi в.

OcHoBHi фiнансовi зобов'язання КомпанiТ включають кредити, торговельну та iншу

кредиторську заборгованiqть. Основною метою даних фiнансових зобов'язань €

фiнансування операцiй КомпанiТ для пiдтримки iT дiяльностi. Фiнансовими активами,

якими володiе Компанiя, € торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти

та поточнi фiнансовi iнвестицiТ.

Кредитний ризик - це ризик виникнення фiнансового збитку внаслiдок невиконання

контрагентом зобов'язань за договором. L{ей ризик виникае, головним чином, у зв'язку з

дебiторською заборгованiсiю розповсюджувачiв. flля мiнiмiзацiТ кредитного ризику в

центральнiй системi КомпанiТ створена система блокiровки термiналiв в при виникненнi

критичноТ заборгованостi розповсюджувача, що унеможливлю€ подальшу реалiзацiю
бiлетiв лотерей. Монiторинг та аналiз кредитного ризику КомпанiТ проводиться на кожну

звiтну даry.

Мета КомпанiТ полягае в пiдтримцi безперервностiта гнучкостi фiнансування iT операцiйноТ

дiяльностi шляхом використання права вiдстрочки платежу поЬтачальникам. Компанiя

аналiзуе строк cBo'ii активiв i строки платежiв за своТми зобов'язаннями i плану€ свою

лiквiднiсть в залежностi вiд очiкуваних надходжень вiд погашення фiнансових
iHcTpyMeHTiB. У разi недостатньоТ або надмiрноТ лiквiдностi Компанiя перерозподiляе

ресурси для досягнення оптимального фiнансування своеТ дiяльностi.

Ризик лiквiдностi, представлений неможливiстю залучити достатнi фiнансовi ресурси для
ведення та розвитку своеТ поточноТ комерцiйноТ дiяльностi.

Потреби КомпанiТ здебiльшого забезпечуються за рахунок грошових коштiв вiд

операцiйноТ дiяльностi. Компанiя вважае, що наявних в даний час коштiв достатньо мя
задоволення потреб у оборотному капiталi та погашення боргiв у встановленi строки.

Мiнiмiзацiя валютного ризику реалiзуеться за paxyl-loк переведення валютноТ

заборгованостi в гривневу.

Ендоrеннi та екзогеннi ризи'ки.

Пандемiя KopoHaBipycy за лiченi мiсяцi змiнила установлений свiтовий устрiй, вплинувши

на абсолютну бiльшiсть сфер життедiяльностi. УкраТна, звичайно ж, не стала винятком:

падiння економiки, виклики у внррiшнiй i зовнiшнiй полiтицi, оборонному та

енергетичному ceкTopi найближчим часом вiдчуватимугься все гострiше. Сфера економiки

найбiльш критично постраждала внаслiдок пандемiТ COV|D-19, адже бiзнес практично був
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зупинений. Та й зараз, незважаючи на ослаблення карантину, чимало сфер дiловоТ

дiяльностi знаходяться в анабiозi.

Урядом УкраТни з 12 березня 2020 року було впроваджено карантиннi та обмежувальнi
заходи викликанi BipycoM, COV|D 19, що включа€ в себе, зокрема, обмеження
транспортних сполучень, обмеження господарськоТ дiяльностi деяких пiдприемств на

перiод карантину та iншi заходи. Лотерейний бiзнес внаслiдок карантинних обмежень
також зазнав значних втрат. Загальний обсяг доходiв ТОВ кМ.С.Л.> впав на 15,85% у
порiвняннi з 2019 р., lцо призвело до отримання збиткiв.

Виходячи з наведеного, управлiнський персонал ТОВ кМ.С.Л.> припуска€, що карантиннi

та обмежувальнi заходи, викликанi пандемiею COV|D-19, впровадженi i в 2021 роцi
можуть мати вплив на погiршення показникiв дiяльностi Товариства у 2O2L роцi. Однак

управлiнський персонал оцiнюе, що карантиннi та обмежувальнi заходи, викликанi

пандемiею COVID-19, не вплинуть на здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть
на безперервнiй ocHoBi.

Генеральний директор 3алiзняк l.M.
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