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MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд07.12.2018 р. Ns982

l



зм!ст



1. оргАнlзАцlЙнА структурА, кАдровА полlтикА тА опис дlяльностI
ПIДПРИ€МСТВА

ТОВ (М.С.Л.)) (далi - Товариство) зареестровано рiшенням СтарокиТвськоТ районноТ
адмiнiстрацiТ м. Киева 28.09.1998 р. Юридична адреса: м. КиТв, вул. Шовковична, 50А. Код

за €,ЩРПОУ - 30109292.

Товариство здiйснюе господарську дiяльнiсть в ycix регiонах УкраТни. flo складу

Товариства входять 14 представництв, а саме:

о ffонецьке представництво;

о Криворiзьке представництво;

о flнiпровське представництво;
о Прикарпатське представництво;

о Ужгородське представництво;

о 3ахiднепредставництво;
о Китвськепредставництво;
о Лiвобережнепредставництво;
о Пiвденне представництво;
о Подiльськепредставництво;
о Приднiпровське представництво;

о Слобiдське представництво;
о L{ентральне представництво;

. Чорноморське представництво.

Yci лотереТ компанiТ (М.С.Л.) реалiзуються через власну мережу сучасних електронних

термiналiв, замкнуту на llентральну систему, яка в режимi он-лайн контролюеться

державними контролюючими органами.

У портфелi компанiТ бiльше 100 державних лотерей. l_{e весь спектр розваг для шукачiв

лотерейноТ удачi - митгевi, числовi, бiнго та спортивнi лотереТ. Серед лотерей компанiТ

кМ.С.Л.> найвiдомiшi лотерейнi бренди: кЛото-3абава), кМЕГАЛОТ>, кТlП> та <<ТОП>>,

кСпортпрогноз), <<Гонка на Грошi> та численнi миттевi лотереТ.

Товариство ма€ функцiональну корпоративну та органiзацiйну струкryру управлiння з

чiтким розподiлом повноважень та обов'язкiв управлiнського персоналу, яка забезпечуе

реал iза цi ю стратегiч н их п рiоритетi в розвитку компа н iT.



Основний принцип, яким мае керуватися будь-який працiвник кМ.С.Л.> незалежно вiд

посади, мiсця рOботи i службових функцiй - це повага до особи працiвника та клiента

пiдприемства.

3адля здiйснення мрiй учасникiв лотерей та задоволення ix потреб, в компанiТ

дотримуються власних правил та принципiв:

о Учасник лотерет - найважливiша людина, яка коли-небудь приходила до
точки продажу лотерей <М.С.Л.>;

. 3адоволений Учасник лотерет подiлиться досвiдом з трьома, а незадоволений

- з десятьмя знайомими;
о Учасник лотерет- людина, яка дiлиться з нами свотми бажаннями;
о Наша робота полягае втому, щоб задовольнити потреби Учасника лотереil
. 3адоволений Учасник лотерет- запорука благополуччя кожного з нас.

Товариство поважа€ i цiнуе Bcix cBoix Клiентiв та Учасникiв лотерей, забезпечуючи високу

якiсть послуг. Спiвробiтники зобов'язанi надавати Клiентам та Учасникам лотерей повну i

достовiрну iнформацiю про Bci переваги, ризики i можливi результати взаемодiТ з

Товариством.

Розподiл за статгю, %

жlнок
зз%

чоловlкlв
67%

Розподiл за освiтою, %

Середня

Середня -

спецiальна
7%

Виtца
8t,56%

Сmаном на 31.12.2020 р. заzально

чuсельнiсmь працюючuх склаOае

141 особу,

По zенdерному склаёу:

жiнок - зз,3%,

чоловiкiв - 66,7%.

Жiнок на KepiBHux посаdах - 21,4%.

Сереd працюючuх 87,56%

персоналу Товарчсmво маюmь
вчшу ocBimy.

Ще 7% працiвнuкiв моюmь
се реd н ю- спе цiол ьну ocBi mу.

У ToBapucmBi працюе 2 канOudаmч
ноук mо 1особа з МВД.

4 спiвробimнuко навчаюmься у
вuшuх навчальнuх заклаdох mа
зdобуво ю m ь вч lцу ocBi mу,
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Розподiл за BiKoM, %
CTaptl.1i за

60 р.
6%

Передпенс
iйного BiKy
(51-60 р)

Lбо/о

Молодь до
З5 poKiB

з6%

Середньог
о BiKy (35-

50 р)
42%

РозпоOiл за BiKoM:

36,77% працюючuх - молоOь do 35
poKiB;

76,37 - особч переOпенсiйноzо BiKy;

5,67% - особч сmарше 60 poKiB.

На пiдприсмствi icHye програма навчання працiвникiв. Кожного року склада€ться

BHyTpi шнього (силами працi вни Ki в Товариства) та зовнiшн ього на вчан ня.

У 2020 роцi, згiдно плану, вiдбулось зовнiшне навчання по темам:

1. Управлiння ризиками iнформацiйноТ безпеки ( lSO 27001) - офiсний та польовий

персонал.

2. Розробка i впровадження систем управлiння iнформацiйною безпекою. Внугрiшнiй

аудит, вiдповiдно до вимог стандартiв lSO/lEC 2700L,lSO 19011 - 10 осiб.

3. Автоматизацiя тесryвання з використанням Selenium WebDriver (Java) - 1 особа.

4. Certified Scrum Product Owner - 2 особи.

flo роботи на пiдприемствi силами Управлiння пiдбору та навчання персоналу залучаються

квалiфiкованi працiвники. Прийнятi на робоry особи проходять 5-ти денний курс навчання

за прийнятою програмою, вiдповiдно до обраного напряму дiяльностi. Компанiя

забезпечуе BciM працiвникам однаковi можливостi для самовираження особистостi в

процесi трудовоТ дiяльностi. Керiвництво Товариства створю€ для працiвникiв МСЛ

безпечнi, здоровi, стимулюючi умови працi.

KpiM того, Bci працiвники Товариства проходять обов'язковi iнструктажi з наступних тем:

1. Правила пожежноТ безпеки, технiки безпеки, роботи з конфiденцiйною

iнформацi€ю та персонал ьними даними.
2. Вiдповiдальне ставлення до лотерейних iгор та кодексу поведiнки - 2 рази на piK.

3. Управлiння ризиками iнформацiйноТ безпеки.

У ТОВ (М.С.Л.) з 2016 р, запроваджена та працю€ Система Управлiння lнформацiЙною

Безпекою (далi - СУlБ), яка створена у вiдповiдностi до мiжнародного стандарry lSO/lEC

27OOL:2OL3 кlнформацiйнi технологiТ. Методи забезпечення безпеки. Системи

менеджменry iнформацiйноТ безпеки. Вимоги>.



3BlT пРС УпРАВлlння ТоВ кМ.С.Л.ll 3А 2020 PlK

СУlБ охоплюе Bci cTpyKrypHi пiдроздiли ТОВ кМ.С.Л.> та Bci iнформацiйнi системи, що

використовуються для ведення бiзнесу, Це пiдтверд}куегься Сертифiкатом, виданим

мiжнародним органом з оцiнки вiдповiдностi TUV NORD (Нiмеччина), де зазначено, що
сфера дiТ сертифiкату поширюеться на: K...Bci функцiональнi пiдроздiли,6iзнес-процеси та

активи, що вiдносяться до дiяльностi лотерей (МСЛ) i впровадженi через центральну
комп'ютерну систему, яка легально функцiонуе на лiцензiйному П3 з дотриманням
авторських прав. Поширюеться на органiзацiю безпеки та фiзичноТ безпеки, менеджмент
компанii, корпоративнi справи та виплати виграшiв, функцiонування iгровоТ системи,

технiчну пiдтримку, управлiння мережею розповсюдження, маркетинг, продажi,
iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiil людськi ресурси, службу вiдповiдностi, юридичну
та фiнансову служби в головних та регiональних офiсах>.

Також в лютому 202L р. СУlБ ТОВ кМ.С.Л.> повторно пройшла сертифiкацiю в

УкраТнському органi з оцiнки вiдповiдностi ТОВ (lMS)) (Атестат про акредитацiю вiд

26.06.2020 N9 80].].9, виданий Нацiональним агентством з акредитацiТ УкраТни) на

вiдповiднiсть пЩСТУ lSO/lEC 27O0t:20L5 (lSO/lEC 270OL:2OL3) кlнформацiйнi технологiТ.

Методи забезпечення безпеки. Системи менеджменry iнформацiйноТ безпеки. Вимоги>.

Сертифiкацiя також охоплювала Bci cTpyKrypHi пiдроздiли ТОВ кМ.С.Л.> та Bci iнформацiйнi

системи, що використовуються мя ведення бiзнесу. Сфера дiТ цього сертифiкаry

поширю€ться на:

кУправлiння iнформацiйними активами, що охоплюють Bci функцiональнi пiдроздiли,
бiзнес-процеси та вiдносяться до дiяльностi у сферi лотерей ТОВ кМ.С.Л.> i впровадженi

через електронну систему прийнятгя ставок яка функцiонуе на лiцензiйному П3 та з
дотриманням авторських прав. Область дiТ поширю€ться на: органiзацiю безпеки
(iнформацiйноrl фiнансовоТ та фiзичноТ); менеджмент компанiil корпоративнi права;

процедуру виплати виграшiв; функцiонування центральноТ електронноТ системи та

термiналiв електронноТ системи прийнятгя ставок, пов'язаних мiж собою електронним

зв'язком; технiчну пiдтримку; управлiння мережею розповсюдження; маркетинг; продажi;

iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiТ; управлiння персоналом; службу вiдповiдностi;
юридичну та фiнансову служби в головних та регiональних офiсах ТОВ кМ.С.Л.>.

У ТОВ кМ.С.Л.> створено окремий iнспекцiйний пiдроздiл - flепартамент внутрiшнього

контролiнгу (ДВК), який на плановiй ocHoBi займаеться iнспекryванням Bcix струкryрних
пiдроздiлiв ТОВ кМ.С.Л.>, регiональних представництв, точок продажiв власноТ та

агентськоТ мереж розповсю,{ження на предмет дотримання лiцензiйних умов.

Щорiчно затверджу€ться План внутрiшнiх аудитiв, План тестування безперервностi
бiзнесу. Результати внррiщнiх аудитiв розглядаються та аналiзуються Правлiнням ТОВ
кМ.С.Л.>.

За 2020 piK внррiшнiми аудитами охоплено 100% струкryрних пiдроздiлiв та регiональних
представництв ТОВ ttМ.С.Л.>>, а також переважну частину точок продажiв. Проведенi
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аудити не виявили жодних критичних порушень як у сферi забезпечення СУlБ за
стандартами ДСry lSO/lES' 27001:2015 (lSO/lEC 27001:2013) та WLA-SCS:2020 так i у

дотриманнi лiцензiйних умов.

OKpiM цього в ТОВ кМ.С.Л.> iснують TaKi cTpyKrypHi пiдроздlли, як Служба безпеки
(основне завдання - фiзична охорона об'ектiв компанiТ та забезпечення захисту активiв) та

Вiддiл фiнансового монiторингу (основне завдання - виконання вимог 3акону Украiни
кПро запобiгання та протидiю легалiзацiТ (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним

шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброТ масового
знищення) та iнших нормативних aKTiB центрального органу виконавчоТ влади, lцо

забезпечуе формування та реалiзацiю державноТ полiтики у сферi запобiгання та протидiТ

легалiзацiТ (вiдмиванню) ,доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню
тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброТ масового знищення).


