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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонерам Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна»:
Звіт щодо аудиту окремої фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит окремої фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна»
(надалі– «Компанія»), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019
року, та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту
про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток
до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, окрема фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати і грошові
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності («МСФЗ») та відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності («Закон про бухгалтерський облік та
фінансову звітність»).
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність
згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит окремої
фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом
етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс
РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту окремої фінансової
звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими
під час нашого аудиту окремої фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у
контексті нашого аудиту окремої фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні
думки щодо цієї окремої фінансової звітності. Ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ключове питання аудиту

Як відповідне ключове питання
було розглянуто під час нашого аудиту

Точність та своєчасність визнання доходів
від реалізації

Наші аудиторські процедури по тестуванню
доходів від реалізації та перевірці ІТ систем
включали:

Доходи Компанії є суттєвою сумою, яка
складається із великої кількості індивідуально
несуттєвих операцій. Компанія використовує
складні інформаційні системи для визнання
доходів, включаючи автоматичні білінгові
системи та інтегровані системи обліку.

1. аналіз середовища інформаційних
технологій, які забезпечують проведення
належних операцій автоматизованою
білінговою системою та іншими системами
IT, пов’язаними із обліком доходів;
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Ключове питання аудиту

Як відповідне ключове питання
було розглянуто під час нашого аудиту

Ми вважаємо це питання ключовим питанням
аудиту у зв’язку зі складністю систем
інформаційних технологій, залучених до
процесу визнання доходів, та надзвичайної
важливості проведення належних операцій цими
системами для точного та своєчасного визнання
доходів. Це вимагало докладання підвищеного
рівня зусиль з боку аудиторів, включно із
залученням до виконання аудиту фахівців з
інформаційних технологій.

2. детальний аналіз систем IT та бізнес
процесів, які стосуються визнання доходів,
для виявлення ризиків суттєвого
викривлення окремої фінансової звітності,
пов’язаних з ІТ системами та ключовими
бізнес процесами, а також належних
процедур контролю, спрямованих на ці
ризики;
3. тестування дизайну, імплементації та
операційної ефективності контрольних
процедур (ручних та автоматизованих) за
процесом відображення доходів, у тому
числі в наступних сферах: фіксація та
реєстрація дзвінків та їх видів і тривалості,
надання послуг передачі даних та
додаткових послуг; авторизація змін у
тарифних планах та внесення цієї інформації
до автоматизованих систем розрахунків;

Дивись Примітку 4 «Доходи від реалізації».

4. тестування звірок інформації щодо
тривалості, обсягу операцій та грошових сум
від наданих телекомунікаційних послуг із
моменту первинної реєстрації платних
операцій комутаційним обладнанням до
автоматизованих систем розрахунків та
інших систем ІТ і далі до облікових записів та
сум, відображених в окремій фінансовій
звітності;
5. здійснення тестових дзвінків для перевірки
правильності інформації про дзвінки
(реєстрацію дзвінків, їх тривалість та
коректність тарифікації), відображеної у
системах ІТ;
6. вибіркову звірку чинних тарифів на послуги
зв’язку, відображених в автоматизованих
системах розрахунку, до тарифів і планів
публічної оферти, затверджених Компанією.
Ми також розглянули належність та послідовне
застосування облікової політики Компанії
стосовно визнання доходів від надання послуг
абонентам, а також оцінили належність
розкриття інформації про доходи в окремій
фінансовій звітності.
Строки корисного використання основних
засобів

Наші аудиторські процедури із цього питання
включали:

Станом на 31 грудня 2019 року Компанія мала
основні засоби у сумі 11,868,352 тисячі гривень,
які, в основному, були представлені
телекомунікаційним обладнанням мережі. Як
зазначено у Примітці 16 до окремої фінансової
звітності, основні засоби Компанії
амортизуються на прямолінійній основі протягом
їх очікуваних строків корисного використання.

1. отримання розуміння та оцінку доречності
облікової політики та процесів Компанії щодо
розробки, моніторингу та перегляду строків
корисного використання основних засобів;
2. отримання розуміння внутрішніх контрольних
процедур Компанії за процесами визначення
очікуваних строків корисного використання
обладнання мережі та оцінку їх дизайну та
імплементації;
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Ключове питання аудиту

Як відповідне ключове питання
було розглянуто під час нашого аудиту

Керівництво використовує професійні судження
для оцінки строків корисного використання
основних засобів Компанії на основі технічних
даних, наданих компаніями-постачальниками,
технічних характеристик, які стосуються
експлуатації та показників діяльності мережі, а
також довгострокової стратегії Компанії щодо
використання відповідних активів.

3. отримання та оцінку аудиторських доказів
(як у підтримку, так і заперечних), які
стосуються аналізу оцінок керівництва,
включно з аналізом обладнання, яке
використовується, за строками надходження,
строку служби виведеного з експлуатації
обладнання, технічних специфікацій активів,
програм заміни обладнання компаніямипостачальниками та прогнозу керівництва
щодо розгортання нових телекомунікаційних
технологій;

Аудит оцінок Компанії щодо строків корисного
використання обладнання мережі є істотним і
передбачав використання високого рівня
аудиторських суджень стосовно доречності
оцінок, розроблених керівництвом, і вплив
цих оцінок на суми, відображені в окремій
фінансовій звітності.

4. підтвердження, на вибірковій основі,
інформації, використаної в аналізі
керівництва, включно зі звіркою реєстрів
обладнання, яке знаходиться в експлуатації,
до даних мережевого трафіку.

Дивись Примітку 3 «Істотні облікові судження,
оцінки та припущення» та Примітку 16 «Основні
засоби».

Ми також здійснили оцінку повноти та точності
інформації, яка розкривається в окремій
фінансовій звітності.

Інша інформація
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі
звіту про управління (але не є окремою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї),
який ми отримали до дати цього звіту аудитора, і річної інформації емітента цінних паперів (що
включає звіт про корпоративне управління), яку ми очікуємо отримати після цієї дати.
Наша думка щодо окремої фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо
висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом окремої фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з
іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між
іншою інформацією і окремою фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час
аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі
проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо
висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей
факт. Ми не виявили таких фактів у звіті про управління, які б необхідно було включити до звіту.
Коли ми ознайомимося з річною інформацією емітента цінних паперів (що включає звіт про
корпоративне управління), якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам
потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими
повноваженнями.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за окрему фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання окремої фінансової
звітності відповідно до МСФЗ та Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність та за таку
систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання окремої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні окремої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський
персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Компанії.
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Відповідальність аудитора за аудит окремої фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що окрема фінансова звітність у цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що
містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що
аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо
окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення
користувачів, що приймаються на основі цієї окремої фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:


Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення окремої фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство
може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування
заходами внутрішнього контролю.



Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю.



Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом.



Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих
аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов,
що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на
безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності,
ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у
окремій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати
свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого
звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою
діяльність на безперервній основі.



Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст окремої фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує окрема фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями
інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які
могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту окремої фінансової
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в
нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено
публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке
питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть
очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
27 лютого 2020 року на засіданні Наглядової Ради нас призначили аудиторами Компанії. З
урахуванням продовження та поновлення призначень, ми виконували аудиторське завдання з
15 квітня 2003 року по дату цього звіту.
Ми підтверджуємо, що звіт незалежного аудитора узгоджено з додатковим звітом для аудиторського
комітету.
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Ми підтверджуємо, що ми не надавали послуг, що заборонені МСА чи статтею 6, пунктом 4 Закону
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та що ключовий партнер з
аудиту та аудиторська фірма були незалежними по відношенню до Компанії при проведенні аудиту.
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ
ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ».
Місцезнаходження та фактичне місце розташування аудиторської фірми: Україна, 01033, м. Київ,
вул. Жилянська, 48,50а.
«Товариство з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» внесене
до розділів «Суб’єкти аудиторської діяльності», «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають
право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, що становлять суспільний
інтерес» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності АПУ за №1973».

21 травня 2020 року

Сертифікований аудитор

Ольга Шамрицька

Сертифікат аудитора № 007662
Аудиторської палати України, виданий 22 лютого 2018 року
згідно з рішенням Аудиторської палати України № 355/2
номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності 102257
ТОВ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані»
Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а
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ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
В тисячах українських гривень
1.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна» або «Компанія») є
компанією, створеною за законодавством України, і зареєстрована за адресою:
вул. Лейпцизька, 15, Київ, 01601, Україна. Компанія створена у 1992 році.
Компанія надає цілу низку телекомунікаційних послуг, включно з послугами передачі голосу і
даних, доступу до Інтернету, різноманітними додатковими послугами за допомогою
бездротового зв’язку, платного телебачення, а також операціями продажу обладнання для
використання в мережі. Компанія провадить свою операційну діяльність в Україні.
15 жовтня 2015 року ПрАТ «ВФ Україна» було підписано стратегічну угоду із компанією
Vodafone Sales and Services Limited про співпрацю та використання бренду Vodafone в Україні.
Після підписання Меморандуму про розуміння 22 листопада 2019 року і подальшого поновлення
угоди про використання бренду 3 березня 2020 року ПрАТ «ВФ Україна» продовжило угоду на
період 2020–2025 років, із правом за договором подовжити її іще на один рік. За новою
подовженою партнерською угодою Компанія планує працювати разом над тиражуванням
цифрових послуг та продуктів 5G та IoT (Інтернету речей) в Україні, отримувати доступ до
послуг централізованих закупівель Групи компаній Vodafone і впроваджувати світову найкращу
практику в функціонування ІТ мережі.
ПрАТ «ВФ Україна» є материнською компанією, яка здійснює контроль над дочірніми
підприємствами, такими як ТОВ «ВФ Ритейл» та ТОВ «ІТ СмартФлекс», і до 31 березня 2019
року здійснювала контроль над компанією Capital Valentine B.V., створеною у Нідерландах, як
консолідована структурована компанія (без прямої інвестиції) для залучення коштів на користь
ПрАТ «ВФ Україна» (випуск облігацій для пов’язаної сторони на загальну суму 90 мільйонів євро
і надання кредиту для ПрАТ «ВФ Україна» на загальну суму 90 мільйонів євро на період
35 місяців). Кредит та відповідні облігації (основна сума та купони) були погашені у повному
обсязі у березні 2019 року (Примітка 24).
ПрАТ «ВФ Україна» стало єдиним засновником ТОВ «ВФ Ритейл», що зареєстроване 12 липня
2017 року. Частина статутного фонду, який знаходиться у власності ПрАТ «ВФ Україна»,
складає 100%. Метою діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ВФ Ритейл»
(«ВФ Ритейл») є заохочення продажів телефонів і смартфонів для смартфонізації населення
України.
ПрАТ «ВФ Україна» є співзасновником ТОВ «IT СмартФлекс», що зареєстроване 28 грудня
2017 року. Частина статутного фонду, який знаходиться у власності ПрАТ «ВФ Україна»,
складає 99%, 1% належить ТОВ «ВФ Ритейл». Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІТ СмартФлекс» («ІТ СмартФлекс»), розробник програмного забезпечення, провайдер послуг
підтримки та інтеграції, розпочало свою операційну діяльність у лютому 2019 року і протягом
року зосереджувало свою діяльність на наданні послуг для Компанії.
Основним акціонером ПрАТ «ВФ Україна» є компанія Preludium B.V. (надалі – Preludium),
зареєстрована згідно із законодавством Нідерландів. З 2015 року компанія Preludium
безпосередньо володіє 99% акцій ПрАТ «ВФ Україна» і 100% акцій у Підприємстві зі 100%
іноземною інвестицією «ПТТ Телеком Київ» (надалі – «ПТТ Телеком Київ»), яке володіє часткою
в 1% у капіталі ПрАТ «ВФ Україна». Станом на 31 грудня 2018 року і до 3 грудня 2019 року
компанія Preludium була опосередкованим дочірнім підприємством Публічного акціонерного
товариства «Мобільні ТелеСистеми» або «МТС». 3 грудня 2019 року компанію Preludium було
продано ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс»/Telco Solutions and Investments, чиїм кінцевим
бенефіціаром є Насиб Хасанов (Азербайджан).
На кінець 2019 та 2018 років кількість штатних працівників Компанії складала 2,646 та 2,550
осіб, відповідно.
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2.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Заява про відповідність
Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю Компанії, яка підготовлена у
відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та відповідно до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо підготовки та подання
окремої фінансової звітності підприємств як того вимагає законодавство. Як наслідок, ця окрема
фінансова звітність відрізняється від консолідованої фінансової звітності, яку також готує
Компанія, та в якій фінансова звітність Компанії та її дочірніх підприємств подається як
фінансова звітність єдиного суб’єкта господарювання шляхом об’єднання подібних статей
активів, зобов’язань, доходів та витрат та грошових потоків Компанії з аналогічними статтями її
дочірніх підприємств. У цій окремій фінансовій звітності інвестиції у дочірні підприємства
обліковуються за методом участі у капіталі.
Відповідно до законодавства України, Компанія має представляти фінансову звітність у формі,
яка встановлена Міністерством Фінансів України, яка включає статті, що є незастосовними до
Компанії. Додатково, звіт про фінансові результати (інший сукупний дохід) включає звіт про
елементи операційних витрат, представлення якого в фінансовій звітності не є вимогою МСФЗ.
Керівництво Компанії вважає, що включення інформації, яка не є вимогою МСФЗ, не заважає
представленню інформації, що є суттєвою для користувачів фінансової звітності.
Компанія прийняла до застосування МСФЗ як концептуальну основу підготовки своєї звітності
станом на 1 січня 2016 року. Початковий звіт згідно з МСФЗ про фінансовий стан Компанії на
1 січня 2016 року («дату переходу до МСФЗ») було підготовлено згідно з вимогами
МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» («МСФЗ 1»). До
2016 року Компанія не готувала свою фінансову звітність згідно з МСФЗ.
Узгодження статей власного капіталу у звітності, підготовленій згідно з П(с)БО та МСФЗ, станом
на 31 грудня 2016 року і 1 січня 2016 року і чистого прибутку за рік, що закінчився 31 грудня
2016 року, представлено у консолідованій звітності Компанії, підготовленій у відповідності до
МСФЗ, за 2017 та 2016 роки.
Наведена фінансова звітність була підготовлена станом на 31 грудня 2019 року й охоплює
період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року.
Основа підготовки фінансової звітності
Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, якщо не
розкривається інша інформація. Історична вартість зазвичай визначається на основі
справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на товари та послуги.
Суми у фінансовій звітності подаються у тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Компанія здатна продовжувати
свою діяльність на безперервній основі, і продовжуватиме свою діяльність у найближчому
майбутньому.
Функціональна валюта
Функціональною валютою Компанії є українська гривня. Операції у валютах, які відрізняються
від функціональної валюти Компанії, вважаються операціями в іноземних валютах.
Операції з іноземною валютою
Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті перераховані в гривню за курсом обміну
валют Національного банку України, який діяв на кінець звітного періоду. Доходи та витрати в
іноземній валюті перераховуються за курсом обміну валют Національного банку України, який
діяв на дату проведення операції. Усі реалізовані та нереалізовані прибутки та збитки, які
виникають при перерахуванні, включаються до звіту про фінансові результати.
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Курси обміну валют, використані під час підготовки цієї фінансової звітності, представлені таким
чином:
Станом на
31 грудня
2019 року

Валюта
Гривня/долар США
Гривня/євро
Гривня/російський рубль
Гривня/швейцарський франк
Гривня/англійський фунт
стерлінгів

Середній курс
обміну валют
за 2019 рік

Станом на
31 грудня
2018 року

Середній курс
обміну валют
за 2018 рік

23.6862
26.4220
0.3816
24.2711

25.8373
28.9406
0.3990
25.9961

27.6883
31.7141
0.3983
28.2481

27.2016
32.1341
0.4355
27.8217

31.0206

32.9829

35.1314

36.3310

Стандарти, тлумачення і поправки до стандартів, прийняті до застосування із 1 січня
2019 року
Компанія прийняла до застосування тлумачення КТ МСФЗ 23 «Невизначеність стосовно порядку
стягнення податків на прибуток» («КТ МСФЗ 23») вперше у поточному році. У тлумаченні
КТ МСФЗ 23 викладено, яким чином визначати облікову податкову позицію у випадку, коли
існує невизначеність стосовно порядку стягнення податку на прибуток. Згідно з вимогами
тлумачення, Компанія повинна:


визначати чи нараховуються невизначені податкові позиції окремо або у групі; та



оцінювати чи існує вірогідність, що податкові органи погодяться з підходом, що є
неоднозначним та використовується підприємством щодо обліку податків, або є
запропонованим до використання підприємством у своїх документах з обліку податку на
прибуток:
−

якщо так, то Компанія має визначати свою облікову податкову позицію у відповідності
до порядку стягнення податків, який було використано, або заплановано до
використання, у своїх документах з обліку податку на прибуток;

−

якщо ні, то Компанія повинна відобразити вплив цієї невизначеності під час визначення
своєї облікової податкової позиції із використанням найвірогіднішої суми, або методу
очікуваної вартості.

Жодне з тлумачень та поправок до стандартів, прийнятих до застосування Компанією із 1 січня
2019 року, не завдали істотного впливу на окрему фінансову звітність Компанії.
Стандарти і тлумачення випущені, але які іще не набули чинності
На дату затвердження цієї окремої фінансової звітності до випуску такі стандарти та тлумачення,
а також поправки до стандартів були випущені, але іще не набули чинності:
Набувають чинності
стосовно річних
періодів, які
починаються на або
після

Стандарти та тлумачення
Поправки до посилань на Концептуальні основи в стандартах МСФЗ
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання підприємств» – Визначення господарської
діяльності
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБУ 39 «Фінансові
інструменти: визнання та оцінка» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти:
розкриття інформації» – Реформа порівняльної відсоткової ставки
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікова
політика, зміни в облікових оцінках та помилки» – Визначення
матеріальності
МСФЗ 17 «Договори страхування»
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» – Класифікація
зобов’язань як короткострокових або довгострокових
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В тисячах українських гривень
Наразі керівництво оцінює вплив від прийняття до застосування цих стандартів та тлумачень, а
також поправок до стандартів.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації та втрат від зменшення корисності. Первісна вартість придбаного нематеріального
активу складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають
відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням
до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.
Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із
удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та терміну
використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигід.
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та
одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигід від його використання,
включено до складу операційних витрат звітного періоду.
Нематеріальні активи амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом
очікуваного терміну корисного використання активів, який складає:
Ліцензії
Білінг та інше програмне забезпечення
Право користування товарним знаком (Примітка 17)
Номерна ємність

згідно з умовами договору
від 1 до 15 років
8 років
Від 1 до 15 років

Термін корисного використання нематеріальних активів та метод їх амортизації може бути
переглянутим, якщо в майбутньому очікується зміна строку корисного використання активу або
зміни умов отримання майбутніх економічних вигід.
Компанія продовжує оцінювати період амортизації для нематеріальних активів із обмеженими
строками використання для визначення того, чи обумовлюють конкретні події або обставини
перегляд амортизаційних періодів. Зміна очікуваних строків корисного використання є зміною
облікових оцінок, і суми нарахування зносу та амортизації перераховуються перспективно.
Фактичні економічні строки корисного використання нематеріальних активів можуть відрізнятися
від строків корисного використання, визначених керівництвом, що у результаті може призвести
до визначення іншої балансової вартості нематеріальних активів із обмеженими строками
використання.
Основні засоби
Основні засоби Компанії, включно із покращенням об’єктів основних засобів, відображені за
первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та витрат від зменшення корисності.
Первісна вартість основних засобів включає ціну придбання, непрямі податки, які пов’язані з
придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню, витрати на установку і
налагодження основних засобів, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням
основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання із запланованою метою.
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Основні засоби зі строками корисного використання більше одного року капіталізуються за
історичною вартістю та амортизуються на прямолінійній основі протягом строків корисного
використання:
Обладнання мережі та базових станцій:
Інфраструктура мережі
Інше

3–20 років
3–15 років

Земля і будівлі:
Будівлі

20–50 років
Менший із двох періодів:
очікуваного строку корисного
використання або строку дії оренди

Покращення орендованого майна
Офісне обладнання, транспортні засоби та інші основні засоби:
Офісне обладнання
Транспортні засоби
Інші основні засоби

3–20 років
3–7 років
3–20 років

Очікувані строки корисного використання та методи амортизації переглядаються Компанією,
причому вплив будь-яких змін в оцінках визнається перспективно.
Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням
об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що
призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання
об’єкта. Вартість поліпшення основних засобів, що капіталізується, амортизується з
використанням прямолінійного методу протягом строків корисного використання, що й у
відповідних основних засобів.
Витрати на ремонт та обслуговування, а також для підтримання об’єкта в робочому стані,
включаються у звіт про фінансові результати за період, до якого вони відносяться.
Доходи чи витрати від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння надходжень
від реалізації та залишкової вартості і включаються до складу інших доходів або витрат від
операційної діяльності.
Витрати на заробітну плату співробітникам Компанії, чия діяльність пов’язана із встановленням,
монтажем, налагодженням основних засобів, а також пов’язаних з ними нематеріальних активів,
капіталізуються в міру їх виникнення. Амортизація на ці суми нараховується аналогічно до
основних засобів та нематеріальних активів, щодо яких відбувається капіталізація.
Первісна вартість об’єктів основних засобів Компанії включає також суму забезпечення на
демонтаж та приведення земельної ділянки, на якій вони розташовані, у стан, придатний для
подальшого використання після закінчення строку оренди або використання об’єкту. До таких
основних засобів належать переважно антено-щоглові споруди, демонтаж яких вимагає
суттєвих витрат.
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну дату балансу Компанія переглядає балансову вартість своїх основних засобів та
нематеріальних активів на предмет зменшення корисності тоді, коли обставини вказують на
існування потенційного зменшення корисності.
Суми очікуваного відшкодування активів та одиниць, які генерують грошові потоки, базуються
на оцінках, включно з визначенням відповідних одиниць, які генерують грошові потоки, ставок
дисконтування, оцінок майбутніх показників діяльності, дохідності активів, строків та сум
майбутніх операцій придбання основних засобів, припущень щодо майбутніх ринкових умов та
довгострокового рівня зростання (термінальної вартості). ПрАТ «ВФ Україна» разом зі своїми
дочірніми компаніями складає єдину одиницю, що генерує грошові потоки, та включає
мобільний бізнес, роздрібні продажі та інші послуги. Зміна припущень, особливо стосовно
ставки дисконтування та рівня зростання, використаних для оцінки суми відшкодування активів,
може істотно вплинути на результати оцінки Компанії щодо зменшення корисності.
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Втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів включаються до складу інших
операційних витрат звітного періоду із зменшенням у балансі суми остаточної вартості основних
засобів.
Непрацюючі активи, розташовані на тимчасово окупованій території відповідно до Закону
України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018
№ 2268-VIII та на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження,
відповідно до розпорядження КМУ від 07.11.14 № 1085-р «Про затвердження переліку
населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення», були
знецінені.
Активи з права користування та орендні зобов’язання
Договори оренди Компанії значною мірою мають відношення до оренди місць під мережеве
обладнання (тобто земля, місця на вежах або дахах для зовнішнього розміщення обладнання),
мережевої інфраструктури, а також будівель, які використовуються задля адміністративних або
технічних цілей.
Компанія визнає права користування активом і відповідні зобов’язання по оренді відносно усіх
договорів оренди, які передають контроль за використанням ідентифікованих активів впродовж
певного періоду часу в обмін на винагороду, за винятком короткострокової оренди (з терміном
оренди 12 місяців або менше). В разі такої оренди, Компанія визнає орендні платежі як
експлуатаційні витрати впродовж терміну дії оренди. При визначенні умов оренди Компанія
використовує практичну доцільність застосування МСФЗ 16, що дозволяє орендарю не
розмежовувати компоненти, що не пов’язані з орендою, а натомість обліковувати кожний
компонент оренди та будь-які пов’язані з ним компоненти, що не пов’язані з орендою, як єдиний
компонент оренди.
Орендні зобов’язання спочатку оцінюються за поточною вартістю орендних платежів, які не
були сплачені на дату початку оренди. Орендні платежі дисконтуються з використанням ставки
додаткових запозичень Компанії. Ставка додаткових запозичень Компанії визначається на
основі кредитних спредів кредитних пропозицій від банків для Компанії у порівнянні з кривою
дохідності із нульовим купоном для державних цінних паперів.
Середньозважена ставка позики, застосована до зобов’язань з оренди, визнаних у звіті про
фінансовий стан на дату первинного застосування (станом на 1 січня 2018 року), становила
17.46%. Орендні платежі включають фіксовані платежі, змінні платежі, які залежать від індексу
або ставки, суми, очікувані до сплати по гарантії залишкової вартості, ціну виконання опціону
купівлі, яку Компанія з достатньою мірою упевненості може здійснити, а також платіж за
дострокове припинення договору, за винятком випадків, коли є обґрунтована упевненість в
тому, що він не буде розірваний достроково. Змінні платежі, залежні від зовнішніх чинників,
відносяться на витрати в тому періоді, коли вони були понесені.
Орендні зобов’язання переоцінюються, коли відбувається зміна в майбутніх орендних платежах,
що виникає внаслідок зміни індексу або ставки, якщо відбувається зміна в оцінці Компанією
суми, що очікується до сплати по гарантії, або якщо Компанія міняє свою оцінку того, чи буде
вона здійснювати купівлю, продовжувати або припиняти дію договору. Відповідне коригування
робиться відносно балансової вартості активів, наданих у рамках права користування, або
відображається в звіті про фінансові результати, якщо балансова вартість активів, наданих у
рамках права користування, була зменшена до нуля.
Активи з права користування, спочатку оцінюються за первинною вартістю, яка є первинною
сумою зобов’язань по оренді, скоригованою на будь-які орендні платежі, здійснені на дату або
до дати початку оренди, плюс будь-які понесені прямі витрати за вирахуванням будь-яких
отриманих пільг по оренді. Чиста вартість активів у вигляді прав користування, які відносяться
до основних засобів, подаються в звіті про фінансовий стан як основні засоби (Примітка 16).
Чиста вартість активів у вигляді прав користування, які відносяться до нематеріальних активів,
подаються в звіті про фінансовий стан як нематеріальні активи (Примітка 19).
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Активи з права користування згодом амортизуються прямолінійним методом впродовж
очікуваного терміну оренди. Термін оренди відповідає періоду дії кожного контракту, який не
можна скасувати, проте у більшості випадків Компанія має достатню упевненість в тому, що
вона скористається правом на продовження терміну дії оренди, і тому умови оренди
подовжуються на терміни, описані нижче. При оцінці терміну оренди Компанія бере до уваги усі
факти і обставини, що створюють економічний стимул для реалізації Компанією можливості
продовження оренди, такі як термін корисного використання активу, розташованого на
орендованому майданчику, статистика зміни майданчиків, послідовність технологічних змін, а
також витрати на розірвання або укладення договорів оренди.
Активи з права користування перевіряються на предмет зменшення корисності згідно з
вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Це замінює попередню вимогу визнавати
резерв на покриття збитків від обтяжливих договорів оренди.
Незавершені капітальні інвестиції
Незавершене будівництво представлено об’єктами, що знаходяться в процесі будівництва, і
відображено в обліку за вартістю фактичних витрат. Витрати на утримання об’єкту, що
будується, включаються в первинну вартість основного засобу у тому випадку, якщо вони
можуть бути співвіднесені безпосередньо з об'єктом, що будується, або устаткуванням, яке було
придбано.
Витрати на відновлення будівель Компанії капіталізуються в міру їх виникнення і вважаються
незавершеним будівництвом до моменту завершення будівництва. Об'єкти незавершеного
будівництва не амортизуються до моменту, коли будівництво буде завершене і актив буде
готовий до використання.
Актив враховується у складі незавершеного будівництва до тих пір, поки не припиниться
формування його первинної вартості. Капіталізація витрат в первинну вартість об'єкту основних
засобів припиняється в мить, коли цей об’єкт доставлений в місце і приведений в стан,
використання, що забезпечує його, відповідно до намірів керівництва.
Компанія включає до складу незавершеного будівництва фактичні витрати з придбання
будматеріалів, призначених для цілей будівництва, реконструкції або модернізації основних
засобів.
Інші необоротні активи
Компанія включає до складу інших необоротних активів суми виданих авансів з придбання
основних засобів і під капітальне будівництво, витрати на заключення договорів, а також
основні засоби, якi було вилучено з використання.
Компанія капіталізує витрати, понесені на укладання договору з абонентом, якщо керівництво
очікує відшкодування цих витрат.
Витрати на зключення договору включають комісійні винагороди, що виплачуються стороннім
дистриб’юторам, а також пов’язану з цим винагороду комерційним працівникам Компанії за
укладення договору з абонентом. Ці витрати амортизуються на прямолінійній основі протягом
середнього терміну життя абонентів в мережі Компанії (28 місяців).
Компанія використовує практичну доцільність МСФЗ 15, яка дозволяє визнавати кошти, понесені
на заключення договорів в складі витрат, коли очікувана тривалість контракту становить один
рік або менше.
Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції в інші компанії первісно оцінюються та відображаються у
бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість довгострокової фінансової інвестиції
складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових
платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням довгострокової фінансової
інвестиції.
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Якщо придбання довгострокової фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші
активи, то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів.
Після первісного визнання довгострокові фінансові інвестиції обліковуються за методом участі у
капіталі. Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на
дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної
величини власного капіталу об’єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між
інвестором і об’єктом інвестування.
Балансова вартість довгострокових фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму,
що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період, із
включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова
вартість довгострокових фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від
об’єкта інвестування.
Загальна балансова вартість інвестицій перевіряється на зменшення корисності згідно МСБО 36
шляхом порівняння суми їх очікуваного відшкодування та балансової вартості у випадках, коли
є свідчення, що корисність інвестицій може зменшитися.
Запаси
При первісному визнанні запаси оцінюються за фактичною собівартістю придбання чи
виготовлення, яка складається з усіх понесених витрат у зв'язку з приведенням запасів в їх
поточний стан і місце розташування.
Станом на кінець кожного звітного місяця, запаси оцінюються і відображаються за найменшою з
двох величин: фактичної собівартості і чистої вартості реалізації. При відпуску запасів у
виробництво, продаж та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за методом середньозваженої
величини. Товари списуються у витрати при їх продажу. Такі запаси регулярно перевіряються
на предмет зменшення корисності, та наявності застарілих запасів.
Дебіторська заборгованість
Торгова та інша дебіторська заборгованість відображається за ціною відповідної операції.
Балансова вартість усієї торгової дебіторської заборгованості зменшується на суму відповідних
резервів на покриття очікуваних кредитних збитків.
Для торгової дебіторської заборгованості Компанія застосовує спрощений підхід і розраховує
очікувані кредитні збитки на основі очікуваних кредитних збитків на увесь строк дії фінансових
інструментів. Для дебіторської заборгованості від абонентів резерв на покриття очікуваних
кредитних збитків розраховується із використанням матриці резервів. Ставки резерву базуються
на кількості прострочених днів для груп різноманітних сегментів клієнтів з аналогічними
характеристиками збитків. Розрахунок відображає зважений на вірогідність результат та усю
обґрунтовану і підтверджувану інформацію, доступну на звітну дату, щодо минулих подій,
поточних умов та прогнозів стосовно майбутніх економічних умов. Загалом дебіторська
заборгованість від абонентів знецінюється, коли вона прострочена на більше ніж 180 днів, та
списується, коли відповідає критеріям безнадійної заборгованості.
Очікувані кредитні збитки за дебіторською заборгованістю, окрім дебіторської заборгованості від
абонентів, оцінюються на індивідуальній основі на підставі минулої інформації (історичних
збитків) та прогнозної інформації, коли така є доступною. Дебіторська заборгованість, окрім
дебіторської заборгованості від абонентів, списується після закінчення строку позовної давності
або до нього за результатами внутрішніх розслідувань.
Компанія отримує знижки за обсяг за угодами роумінгу з міжнародними мобільними операторами
та обліковує отримані знижки як зменшення витрат на роумінг. Отримана у результаті
дебіторська заборгованість визнається у складі торгової та іншої дебіторської заборгованості у
наведеному звіті про фінансовий стан. Така дебіторська заборгованість погашається раз на рік.
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Гроші та їх еквіваленти
Гроші та їх еквіваленти включають готівку, кошти на рахунках у банках, депозити до запитання
і строкові депозити терміном до 92 днів.
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами включає переважно аванси,
отримані від контрактних абонентів. Компанія вимагає від більшості абонентів попередню оплату
за телекомунікаційні послуги. Суми попередньої оплати, отримані від абонентів, відображаються
як зобов’язання з одержаних авансів і не визнаються доходами до моменту фактичного надання
послуг абоненту.
Доходи майбутніх періодів
Компанія відображає доходи майбутніх періодів в момент використання абонентом
передплаченого сервісу будь-якого із засобів поповнення його рахунку, на суму номіналу
засобу поповнення. Дохід визнається Компанією в тому періоді, коли абонент отримав відповідні
послуги зв’язку.
Забезпечення
Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанія має юридичні чи договірні
зобов’язання в результаті минулих подій, якщо існує ймовірність виникнення зобов’язань,
погашення яких ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні
вигоди, та їх оцінка може бути достовірно визначена. Забезпечення оцінюються згідно
найкращої оцінки, зробленої керівництвом, щодо витрат, необхідних для погашення
зобов’язання на звітну дату, і дисконтуються до теперішньої вартості, коли вплив дисконтування
є суттєвим.
Основні види забезпечень, які формує Компанія, стосуються виплат працівникам за відпустки,
виплат працівникам премій за результатами діяльності, погашення зобов’язань щодо демонтажу
основних засобів та відновлення земельних ділянок, податкових зобов’язань, а також витрат за
судовими позовами.
Нарахування зобов’язань відображається як витрати звітного періоду.
Зареєстрований (пайовий) капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал визнається за вартістю внесених власниками активів, що
зафіксована в установчих документах Компанії.
Дивіденди
Дивіденди оголошені протягом звітного періоду визнаються як розподіл частини чистого
прибутку між власниками відповідно до частки їх участі у статутному капіталі Компанії. Сума
оголошених, але не сплачених, дивідендів включається до поточних зобов’язань. Дивіденди за
звітний період, які оголошені після дати балансу, але до затвердження керівництвом фінансової
звітності до випуску, не визнаються зобов’язаннями на дату балансу, але розкриваються у
примітках до фінансової звітності.
Згідно з українським законодавством прибуток, доступний для розподілу дивідендів,
обмежується деномінованою в українських гривнях сумою нерозподіленого прибутку,
визначеною згідно з міжнародними стандартами бухгалтерської звітності, офіційно
оприлюдненими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері бухгалтерського обліку, після певних вирахувань.
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Фінансові інструменти
Фінансовий інструмент являє собою будь-який договір, який створює фінансовий актив для
одного підприємства і фінансове зобов’язання або інструмент власного капіталу для іншого
підприємства. До фінансових активів належать, зокрема, грошові кошти та їх еквіваленти,
торгова дебіторська заборгованість, поточні інвестиції (головним чином, депозити із первісним
терміном погашення більше трьох місяців). Фінансові зобов’язання загалом представляють
собою вимоги щодо погашення грошових коштів або іншого фінансового активу. Зокрема, до
них належать торгова та інша кредиторська заборгованість, орендні зобов’язання. Фінансові
інструменти визнаються одразу, які тільки Компанія стає стороною щодо договірних положень
відповідного інструмента.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю,
плюс витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання фінансового
активу або випуску фінансового зобов’язання, за виключенням фінансових активів або
зобов’язань, які обліковуються за справедливою вартістю, із відображенням перерахунку у
складі звіту про фінансові результати. У такому випадку витрати на здійснення операції
відносяться на витрати. У подальшому вони оцінюються або за амортизованою вартістю, або за
справедливою вартістю у залежності від класифікації цих активів та зобов’язань.
Фінансові активи можуть класифікуватись як 1) фінансові активи, які оцінюються за
амортизованою вартістю; 2) фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю, із
відображенням перерахунку у складі інших сукупних доходів; 3) фінансові активи, які
оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням перерахунку у складі звіту про
фінансові результати. Якщо фінансові активи утримуються для збирання потоків грошових
коштів за договорами у вигляді основної суми та відсотків на визначені дати, вони
класифікуються як такі, що оцінюються за амортизованою вартістю. Якщо фінансові активи
утримуються не тільки для збирання потоків грошових коштів за договорами у вигляді основної
суми та відсотків на визначені дати, а й також для потенційного продажу, вони класифікуються
як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням перерахунку у складі інших
сукупних доходів. Усі інші фінансові активи класифікуються як такі, що оцінюються за
справедливою вартістю, із відображенням перерахунку у складі звіту про фінансові результати.
Фінансові зобов’язання можуть бути класифіковані як такі, що оцінюються за справедливою
вартістю або амортизованою вартістю.
Визнання доходів
Доходи від реалізації визнаються у тій мірі, в якій Компанія поставила товари або надала
послуги за договором, суму доходів можна визначити достовірно, та існує вірогідність, що
Компанія отримає економічні вигоди, пов’язані з операцією. Доходи від реалізації оцінюються за
справедливою вартістю компенсації до отримання, за вирахуванням податку на додану вартість,
7.5% податку до сплати у Державний пенсійний фонд та дисконтів.
Компанія отримує доходи від реалізації від надання мобільних телекомунікаційних послуг (плати
за доступ, передачі СМС-повідомлень, плати за взаємні підключення, телевізійного та музичного
контенту і плати за з’єднання), а також продажу обладнання, аксесуарів. Продукти та послуги
можуть продаватися окремо або у комбінованих пакетах. Найістотніша частина доходів
стосується передплачених договорів.
Доходи від плати за доступ, передачі СМС-повідомлень, плати за взаємні підключення
визнаються за методом нарахування тоді, коли послуги надаються, незалежно від моменту
виникнення пов’язаного з ними руху грошових коштів. Вони базуються або на використанні
(хвилинах обробленого трафіку, обсягу переданих даних) або плині часу (місячної абонентської
плати).
Доходи від надання телевізійного та музичного контенту визнаються тоді, коли Компанія надає
послуги, і відображаються у сумі комісій до отримання Компанією (діє як агент) згідно з
вимогами МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами», оскільки Компанія не
контролює такі послуги до передачі їх клієнту.
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Компанія визнає первісну плату за підключення абонентів за своїми передплаченими тарифними
планами з моменту активації абонентів протягом строку дії договору, під час якого сторони
мають чинні права та зобов’язання, забезпечені правовим захистом, а саме один місяць за
українським законодавством.
Доходи від реалізації товарів визнаються тоді, коли істотні ризики та винагороди від володіння
товаром переходять до клієнта.
Для комбінованих пакетів Компанія обліковує індивідуальні продукти та послуги окремо, якщо
вони є чітко вираженими, тобто продукт або послугу, а також вигоду клієнта, можна
ідентифікувати окремо від інших об’єктів у комбінованому пакеті, і клієнт може отримати вигоду
від них. Компенсація за угодою розподіляється на кожний окремий продукт та послугу на основі
їх відповідної справедливої вартості. Визначена справедлива вартість індивідуальних елементів
загалом базується на цінах, за якими товар\послуга регулярно продається самостійно після
врахування будь-яких відповідних знижок за обсяг. Заохочування, які надаються клієнтам,
зазвичай пропонуються на момент підписання нового договору або у рамках рекламних
пропозицій. Заохочення, які являють собою зменшення ціни продажу послуги (дисконти),
визнаються у тому періоді, якого вони стосуються, коли визнаються відповідні доходи від
реалізації, та відображаються як зменшення як торгової дебіторської заборгованості, так і
доходів від надання послуг.
Компанія визнає доходи від надання телекомунікаційних послуг із плином часу, а доходи від
реалізації товарів на певний момент часу.
Плата за роумінг нараховується на основі чинних тарифів Компанії та відображається як дохід
від послуг роумінгу, що надаються Компанією абонентам ПрАТ «ВФ Україна».
Компанія отримує похвилинну плату за роумінг від інших операторів бездротового зв’язку за
використання мережі Компанії абонентами інших мереж.
Компанія надає ретроспективні знижки за обсяг за угодами роумінгу з міжнародними
мобільними операторами. Для оцінки змінної суми компенсації цих знижок Компанія
використовує первісні дані трафіку, які коригуються щомісяця для відображення нової доступної
інформації. Зобов’язання щодо очікуваних майбутніх знижок до сплати визнається як зменшення
доходів від реалізації у складі торгової та іншої кредиторської заборгованості у наведеному звіті
про фінансовий стан.
Визнання витрат
Основні витрати, які несе ПрАТ «ВФ Україна» у зв’язку з наданням послуг мобільного та
фіксованого зв’язку, включають витрати на послуги інших операторів, плату за послуги
роумінгу, собівартість товарів, амортизацію та витрати на технічне обслуговування мережі.
За дзвінки абонентів, зроблених в зонах, які знаходяться за межами територій, що
покриваються ліцензіями Компанії, ПрАТ «ВФ Україна» сплачує вартість послуг роумінгу
операторам мобільного зв’язку відповідних регіонів. Плата за роумінг, яка перераховується
іншим операторам, розраховується за тарифами цих операторів та відображається в у складі
собівартості Компанії. Витрати на роумінг зменшуються на надані операторами знижки, якщо між
компаніями існує відповідний двосторонній договір про надання знижок.
Нараховані, але не отримані знижки відображаються як дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги у випадку, якщо знижки будуть отримані грошовими коштами. В іншому
випадку вони зменшують суму кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони були здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду,
відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
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Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток базуються на сумі прибутку за рік, приймаючи до уваги
відстрочене оподаткування.
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи та зобов’язання визнаються стосовно тимчасових різниць, які
виникають між балансовою вартістю активів та зобов’язань у фінансовій звітності та
відповідними податковими базами активів та зобов’язань, які призведуть до виникнення
майбутніх оподатковуваних сум або сум, які підлягають вирахуванню. Відстрочені податкові
активи та зобов’язання оцінюються із використанням чинних податкових законів та ставок, які
застосовуються до періодів, у яких, як передбачається, різниці будуть завдавати впливу на
оподатковувані доходи.
Активи з відстроченого оподаткування визнаються лише настільки, наскільки є вірогідною
реалізація цих активів за рахунок майбутніх прибутків, що підлягають оподаткуванню. На кожну
річну звітну дату Компанія переоцінює невизнані відстрочені податкові активи та балансову
вартість визнаних відстрочених податкових активів. Компанія визнає раніше невизнаний актив
лише в тій сумі, яка є вірогідною до реалізації у майбутніх прибутках, що підлягають
оподаткуванню. Відповідно, Компанія зменшує балансову вартість відстроченого податкового
активу лише у випадку, коли зникає вірогідність повної або часткової реалізації такого активу у
майбутніх прибутках.
3.

ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ
Суттєві облікові оцінки
Суттєва облікова оцінка є оцінкою, яка не тільки є важливою для подання фінансового стану
Компанії, а й вимагає від керівництва прийняття найскладніших, суб’єктивних або комплексних
суджень, часто у результаті потреби здійснити оцінку та розробити припущення стосовно
кінцевого результату питань, які за своєю природою є непевними.
Керівництво здійснює такі оцінки регулярно на основі історичних результатів, історичного
досвіду, тенденцій, консультацій з експертами, прогнозів щодо майбутнього та інших методів,
які керівництво вважає обґрунтованими за відповідних обставин. Керівництво вважає облікові
оцінки, про які йде мова нижче, суттєвими обліковими оцінками для себе і, відповідно, надає
пояснення щодо кожної з них.
Знос та амортизація необоротних активів
Витрати на знос та амортизацію базуються на оцінках керівництва щодо строків корисного
використання, ліквідаційної вартості та методу розрахунку амортизації основних засобів та
нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися у результаті технологічних змін,
конкуренції, змін у ринкових умовах та інших факторів і можуть призвести до змін в очікуваних
строках корисного використання та сумах нарахування зносу або амортизації. Технологічні
зміни важко передбачити, і погляди керівництва щодо тенденцій та темпів розвитку можуть
змінитися із плином часу. Деякі активи та технології, у які Компанія інвестувала декілька років
тому, все ще продовжують використовуватись і формують основу для нових технологій. Суттєві
оцінки щодо оцінок строків корисного використання враховують очікувані середні строки
відносин із клієнтами, які базуються на відключенні абонентів, залишкові періоди дії ліцензій та
очікувані зміни у технологіях і на ринку, але не обмежуються ними.
Строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів переглядаються,
які мінімум, раз на рік з урахуванням перелічених вгорі факторів та всіх інших важливих
відповідних факторів. Фактичні строки корисного використання нематеріальних активів можуть
відрізнятися від строків корисного використання, визначених керівництвом, що у результаті
може призвести до визначення іншої балансової вартості нематеріальних активів із обмеженими
строками використання.
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Компанія продовжує оцінювати період амортизації для нематеріальних активів із обмеженими
строками використання для визначення того, чи обумовлюють конкретні події або обставини
перегляд амортизаційних періодів. Зміна очікуваних строків корисного використання є зміною
облікових оцінок, і суми нарахування зносу та амортизації коригуються перспективно.
Активи з права користування та орендні зобов’язання
Вартість активів з права користування та орендних зобов’язань базується на оцінках
керівництва щодо строків дії оренди, а також ставках додаткових запозичень, які
використовуються для дисконтування орендних виплат. Строк дії оренди відповідає
безвідкличному строку дії кожного договору, однак, у більшості випадків Компанія обґрунтовано
впевнена, що зможе реалізувати опціони на подовження строків і, відповідно, строки дії оренди
продовжуються до 10–20 років для місць розміщення обладнання мережі та базових станцій і до
6 років для магазинів роздрібного продажу (Примітка 17). Під час оцінки строків дії оренди
керівництво враховує усі факти та обставини, які створюють економічне заохочення для
Компанії щодо реалізації опціону на подовження строку оренду, такий як строк корисного
використання активу, розташованого на орендованій ділянці, статистику щодо заміни
майданчика, послідовність технологічних змін, інформацію щодо прибутковості магазинів
роздрібного продажу, а також витрати на припинення дії або укладення договорів оренди.
Ставки додаткових запозичень Компанії визначаються на основі кредитних спредів пропозицій
для Компанії щодо банківських кредитів у порівнянні з кривою дохідності із нульовим купоном
для державних цінних паперів.
Зміни цих факторів можуть вплинути на очікувані строки дії договорів оренди та відображену
вартість активів з прав користування та орендних зобов’язань.
Повернення виданих Компанією позик пов'язаними сторонами
Компанія визнає очікувані кредитні збитки за всіма фінансовими активами, що обліковуються за
амортизованою вартістю, включаючи позики, надані компаніям Групи ВФ Україна. Судження про
ймовірність виникнення збитків на активі приймаються Компанією, виходячи з досвіду збитків
на сьогодні та очікувань майбутніх збитків. Компанія розглядає прогнозну інформацію для
розрахунку очікуваних кредитних збитків, незалежно від того, чи були ідентифіковані фактори
зменшення корисності, аналізує, чи має боржник достатньо високоліквідних активів в наявності
для повернення позики, якщо Компанія буде вимагати повернення на звітну дату, та визначає
очікуваний спосіб відшкодування позик для вимірювання очікуваних кредитних збитків. У
випадках, коли Компанія не знає, як буде повернено позику, резерв під знецінення позик
визнається у складі прибутку чи збитку та відображається у складі інших операційних витрат.
Суттєві судження
Резерви та умовні зобов’язання
Компанія бере участь у різноманітних судових процесах, спорах та розглядах претензій,
включно з регуляторними дискусіями, які стосуються господарської діяльності, податкових
позицій Компанії, на результати яких впливає істотна невизначеність. Керівництво оцінює, окрім
іншого, ступінь вірогідності настання несприятливих результатів та здатність здійснити
обґрунтовану оцінку суми збитку або відповідних витрат. Неочікувані події або зміни цих
факторів можуть вимагати від Компанії збільшення або зменшення суми, яка була або має бути
відображена стосовно питання, яке раніше не було відображене, оскільки його настання не
вважалось вірогідним. Додаткова інформація із цього питання розкривається у Примітці 32.
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4.

ДОХОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
Доходи від реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з:
2019
Доходи від послуг мобільного зв’язку абонентам
Доходи від плати за взаємні підключення
Доходи від реалізації товарів
Інші доходи мобільного бізнесу
Всього

2018

12,004,944
2,517,931
131,483
381,660

9,691,791
2,479,462
97,225
367,992

15,036,018

12,636,470

Інші доходи мобільного бізнесу, зокрема, включають доходи від оренди каналів,
широкосмугового інтернету, фіксованого телефонного зв’язку, гостьового роумінгу, оренди та
суборенди.
5.

СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня,
складаються з:

Витрати на амортизацію
Витрати від взаємні підключення
Витрати на електроенергію та інші виробничі витрати
Витрати на радіочастоти
Витрати на роумінг
Витрати на заробітну плату, соціальні внески, інші витрати на персонал
Собівартість реалізованих товарів
Витрати на додаткові послуги та інші прямі витрати
Всього

6.

2019

2018

3,350,029
1,667,274
953,132
823,901
294,872
211,975
106,437
50,999

3,089,722
1,494,116
862,981
793,943
363,119
198,780
78,403
29,323

7,458,619

6,910,387

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з:
2019
Витрати на амортизацію
Витрати на заробітну плату, соціальні внески та інші витрати на
персонал
Загальні витрати на адміністрування та утримання офісу
Білінг та обробка даних
Податки, окрім податку на прибуток
Консультаційні послуги
Витрати на оренду
Інші адміністративні витрати
Всього

2018

699,430

511,378

525,886
235,537
172,807
93,570
35,926
4,059
4,764

365,020
214,319
171,681
97,916
36,052
5,133
4,108

1,771,979

1,405,607

До складу консультаційних послуг за 2019 рік включено витрати з обов’язкового аудиту
фінансової звітності. У звітному періоді аудитором Компанії надавалися інші незаборонені
законодавством професійні послуги у загальній сумі 10,338 тисяч гривень.
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7.

ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з:
2019
Витрати на комісійні дилерам
Витрати на амортизацію
Витрати на рекламу та маркетинг
Витрати на заробітну плату, соціальні внески та інші витрати на
персонал
Інші витрати на збут
Всього

8.

2018

444,904
493,607
393,181

299,722
469,208
333,369

364,535
49,873

313,686
50,119

1,746,100

1,466,104

ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ
Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з:
2019
Доходи від розформування резервів щодо справи Антимонопольного
комітету України та на демонтаж основних засобів та відновлення
земельних ділянок
Доходи від реалізації необоротних активів
Інші операційні доходи
Всього

9.

2018

58,671
57,936
13,562

16,501
58,363
1,349

130,169

76,213

ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
Інші операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з:
2019
Резерв знецінення займу (Примітка 11)
Витрати від реалізації оборотних активів
Витрати на створення резерву сумнівних боргів
Витрати від штрафів, пені
Інші операційні витрати
Всього

2018

1,020,000
11,248
2,042
20
4,280

1,760
18,187
1,315

1,037,590

21,262

10. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Фінансові доходи та витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з:
2019
–
–
–
–

Витрати на проценти по правам користування
Витрати з відсотків по кредитах та вендорному фінансуванню
Резерви: амортизація дисконту
Амортизація витрат на випуск боргових інструментів

Всього фінансові витрати
Доходи від процентів:
– Доходи з відсотків за банківськими депозитами
Фінансові доходи
Чисті фінансові витрати
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2018

487,122
61,671
35,356
2,027

484,186
205,412
30,180
7,182

586,176

726,960

181,736

163,962

181,736

163,962

(404,440)

(562,998)
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11. ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Станом на 31 грудня 2019 року строкові депозити були деноміновані у євро і мали відсоткову
ставку у розмірі 0.1%, та їх сума становила 435,963 тисяч гривень. Станом на 31 грудня
2018 року строкові депозити були деноміновані у євро і мали відсоткову ставку у розмірі 0.25%,
та їх сума становила 323,484 тисячі гривень.
Станом на 31 грудня 2018 року розмір безвідсоткової поворотної позики для ТОВ «ВФ Ритейл»,
дочірній компанії із 100% власністю, дорівнював 331,000 тисяч гривень із датою погашення в
грудні 2019 року. Сума вказана з урахуванням повернення суми позики в сумі 46,000 тисяч
гривень у 2018 році згідно умов Договору грошової позики №1 від 31 жовтня 2017 року.
В листопаді 2019 року Компанія підписала додаткову угоду на пролонгацію та підвищення до
1,260,000 тисяч гривень суми безвідсоткової поворотної позики для ТОВ «ВФ Ритейл», з датою
погашення 30 червня 2020 року та з можливістю пролонгації. За станом на 31 грудня 2019 року
сума позики, наданої ТОВ «ВФ Ритейл», становила 1,020,000 тисяч гривень. Станом на
31 грудня 2019 року, зважаючи на наявні кредитні ризики, був нарахований резерв в розмірі
100%.
17 квітня 2020 року Наглядовою радою було прийняте рішення про збільшення частки участі
Компанії в статутному капіталі ТОВ «ВФ Ритейл» шляхом додаткового вкладу у розмірі
кредиторської заборгованості ТОВ «ВФ Ритейл» перед Компанією за Договором позики в розмірі
1,260,000 тисяч гривень (Примітка 35).
31 грудня
2019 року
Безвідсоткова позика
Короткострокові депозити у банках
Резерв під знецінення безвідсоткової позики

1,020,000
435,963
(1,020,000)

Всього поточних фінансових інвестицій

435,963

31 грудня
2018 року
331,000
323,484
654,484

Вищезгадані операції щодо короткострокових депозитів у банках та безвідсоткової позики,
наданій ТОВ «ВФ Ритейл», розкриті у звіті про рух грошових коштів рядок 3290, 3275 і 3230
відповідно.
12. ГРОШІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Грошові кошти та їх еквіваленти представлені готівкою в касі та на банківських рахунках, а
також короткостроковими банківськими депозитами, які мають первісний строк погашення
менше трьох місяців.
Станом на 31 грудня 2019 року готівкові кошти на поточних банківських рахунках
обліковуються у чотирьох авторитетних банках – АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Креді
Агріколь Банк», АТ «Укрсиббанк», АТ «ІНГ Банк Україна» (станом на 31 грудня 2018 року: у
п'яти авторитетних банках, розташованих в Україні).
До еквівалентів грошових коштів належать транзитні грошові кошти на суму 125,910 тисяч
гривень (станом на 31 грудня 2018 року: 65,321 тисяч гривень) - це грошові кошти, сплачені
абонентами, але ще не отримані від фінансових установ.
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Грошові кошти та їх еквіваленти складають:
Депозитна
ставка
Поточні рахунки в банку
Євро
Українська гривня
Долар США

Депозитні рахунки на вимогу
Інші рахунки в банку
Українська гривня
Євро

31 грудня
2019 року

Депозитна
ставка

31 грудня
2018 року

125,086
56,819
23,730

466,493
295,953
4,081

205,635

766,527

10.5%

280,550

14%

139,550

8.5%-13.3%

673,012
-

18.5%
0.25%

1,233,045
364,713

Загальна сума грошових коштів на
рахунках в банку
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Загальна сума грошових коштів та їх
еквівалентів

1,159,197

2,503,835

820

1,072

125,910

65,321

1,285,927

2,570,228

У зв’язку із придбанням компанії Preludium B.V. компанією ТОВ «Телко Солюшнз енд
Інвестментс» у грудні 2019 року, ПрАТ «ВФ Україна» уклало угоду застави із банком Raiffeisen
Bank International AG для забезпечення зобов’язань ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» за
синдикованим кредитом від J.P. Morgan Securities plc та Raiffeisen Bank International AG.
Зобов’язання ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» були забезпечені грошовими коштами та
депозитними рахунками ПрАТ «ВФ Україна» у банках, включно з короткостроковими
інвестиціями (на загальну суму 1,595,000 тисяч гривень станом на 31 грудня 2019 року). Після
погашення синдикованого кредиту 2 березня 2020 року дію договору застави на грошові кошти
та депозитні рахунки було припинено.
13. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА ІНША ПОТОЧНА
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Торгова та інша дебіторська заборгованість відображається за ціною угоди. Балансова вартість
дебіторської заборгованості зменшується за рахунок відповідних резервів на очікувані кредитні
збитки (ОКЗ).
Для обліку дебіторської заборгованості Компанія застосовує спрощений підхід та розраховує
ОКЗ на основі очікуваних кредитних втрат. Для дебіторської заборгованості абонентів резерв за
ОКЗ обчислюється за допомогою матриці забезпечення. Ставки резервів базуються на минулих
даних для різних сегментів клієнтів з подібними схемами збитків. Розрахунок відображає
підсумований за зваженою ймовірністю результат та всю обґрунтовану та корисну інформацію,
яка доступна на звітну дату про минулі події, поточні умови та прогнози майбутніх економічних
умов. Зазвичай, дебіторська заборгованість абонентів списується після закінчення терміну
позовної давності.
ОКЗ за дебіторською заборгованістю, окрім абонентів, оцінюється індивідуально, виходячи з
минулої інформації (історичні збитки) та перспективних даних, коли вони є. Дебіторська
заборгованість, окрім абонентів передплати, списується після закінчення строку позовної
давності або раніше за результатами внутрішніх розслідувань.
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Компанія отримує знижки на голосовий трафік за роумінговими угодами з міжнародними
мобільними операторами та обліковує отримані знижки як зменшення роумінгових витрат.
Отримана дебіторська заборгованість відображається в складі торгової дебіторської
заборгованості у звіті про фінансовий стан. Така дебіторська заборгованість погашається один
раз на рік.
Станом на 31 грудня поточна торгова та інша дебіторська заборгованість складала:
31 грудня
2019 року
Торгова дебіторська заборгованість за роумінг
Торгова дебіторська заборгованість за послуги взаємних підключень
Торгова дебіторська заборгованість абонентів
Торгова дебіторська заборгованість дилерів
Резерв очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю
абонентів
Резерв очікуваних кредитних збитків за іншою дебіторською
заборгованістю
Всього торгова дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість фактора з продажу інвестицій в проблемні
банки ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Банк «Київська Русь»
Залишок готівки в проблемному банку ПАТ «Платинум Банк»
Знецінення дебіторської заборгованості за інвестиціями в проблемних
банках ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Банк «Київська Русь»
Інша поточна дебіторська заборгованість
Резерв очікуваних кредитних збитків за іншою поточною дебіторською
заборгованістю
Всього іншої поточної дебіторської заборгованості
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Резерв очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю з
виданих авансів
Всього дебіторської заборгованості за виданими авансами
Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Всього поточна дебіторська заборгованість

31 грудня
2018 року

360,883
135,250
85,636
37,690

184,441
142,113
158,017
49,454

(38,293)

(46,462)

(10,918)

(19,563)

570,248

468,000

4,623

13,031

961,403
250,000

961,403
250,000

(1,211,403)
13,097

(1,211,403)
7,783

(265)

(265)

12,832

7,518

82,640

99,495

(740)

(740)

81,900

98,755

1,879
16,422

44,222
78,129

687,904

709,655

Аналіз торгової дебіторської заборгованості абонентів за строками погашення та резерви
очікуваних кредитних збитків на 31 грудня 2019 року:

Дебіторська заборгованість
абонентів

Середньозважений
рівень
втрат

Валова
балансова
вартість

Резерв
кредитних
збитків

Поточна

2.4%

40,589

(985)

1 - 30 днів прострочення
31 - 60 днів прострочення
60 - 90 днів прострочення
90 - 120 днів прострочення
120 - 150 днів прострочення
150 - 180 днів прострочення
Більш ніж 180 днів прострочення

14%
29%
53%
67%
73%
85%
100%

5,358
2,782
908
741
1,477
572
33,209

(750)
(807)
(481)
(496)
(1,078)
(487)
(33,209)

Всього

30%

85,636

(38,293)
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Зазнали
зменшення
корисності у
результаті дії
кредитного
ризику
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Так
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Дебіторська заборгованість, відмінна від
абонентської за індивідуальною оцінкою
на ОКЗ

Валова
балансова
вартість

Поточна

Резерв збитків
за індивідуальною
оцінкою

619,163

1 - 30 днів прострочення
31 - 60 днів прострочення
60 - 90 днів прострочення
Більш ніж 90 днів прострочення
Всього

-

8,460
6,312
5,008
1,224,944

(1,223,326)

1,863,887

(1,223,326)

Зазнали
зменшення
корисності у
результаті дії
кредитного
ризику
Ні
Ні
Ні
Ні
Так

Аналіз торгової дебіторської заборгованості абонентів за строками погашення та резерви
очікуваних кредитних збитків на 31 грудня 2018 року:

Дебіторська заборгованість
абонентів

Середньозважений
рівень
втрат

Поточна

Валова
балансова
вартість

Зазнали
зменшення
корисності у
результаті дії
кредитного
ризику

Резерв
кредитних
збитків

1%

104,141

(948)

1 - 30 днів прострочки
31 - 60 днів прострочки
60 - 90 днів прострочки
90 - 120 днів прострочки
120 - 150 днів прострочки
150 - 180 днів прострочки
Більш ніж 180 днів прострочки

19%
35%
60%
75%
85%
90%
100%

7,952
3,075
1,192
732
1,161
972
39,797

(1,511)
(1,076)
(715)
(550)
(988)
(877)
(39,797)

Всього

30%

159,022

(46,462)

Дебіторська заборгованість, відмінна від
абонентської за індивідуальною оцінкою
на ОКЗ

Валова
балансова
вартість

Поточна

591,998

1 - 30 днів прострочення
31 - 60 днів прострочення
60 - 90 днів прострочення
Більш ніж 90 днів прострочення
Всього

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Так

Зазнали
зменшення
корисності у
результаті дії
кредитного
ризику

Резерв
збитків за
індивідуальною
оцінкою
-

4,944
1,099
59
1,231,971

(1,231,971)

1,830,071

(1,231,971)

Ні
Ні
Ні
Ні
Так

Наступна таблиця підсумовує зміни в резерві на очікуваний кредитний ризик за роки, що
закінчилися 31 грудня:
2018
Баланс на початок року, розрахований за МСФЗ 9
Резерв очікуваного кредитного ризику
Списання дебіторської заборгованості

(1,277,960)
(18,187)
17,714

Баланс на кінець року, розрахований за МСФЗ 9
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2019
Резерв очікуваного кредитного ризику
Списання дебіторської заборгованості

(2,042)
18,856

Баланс на кінець року, розрахований за МСФЗ 9

(1,261,619)

14. ЗАПАСИ
Станом на 31 грудня, вартість та склад запасів складали:
31 грудня
2019 року
SIM-карти та передплачені телефонні картки
Товари (телефони та аксесуари)
Малоцінні і швидкозношувані предмети
Сировина та матеріали
Паливо
Всього

31 грудня
2018 року

13,415
8,903
5,116
3,229
1,344

8,453
30,859
9,754
2,846
1,390

32,007

53,302

До складу «Сировина та матеріали» входять, в основному, маркетингові матеріали, канцтовари,
витратні матеріали для транспорту та ІТ-компоненти, інші допоміжні матеріали.
Якщо фактична собівартість запасів перевищує їх чисту ціну продажу, створюється резерв під
зниження вартості таких запасів. Резерв включено до складу вартості товарів.
15. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ
Станом на 31 грудня 2019 року iнші оборотні активи складаються з ПДВ, відносно якого на дату
звітності не настали умови для включення до складу податкового кредиту, у сумі 176,696 тисяч
гривень (станом на 31 грудня 2018 року: 170,360 тисяч гривень).
16. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
До статті балансу Основні засоби увійшли групи основних засобів та активи у вигляді прав
користування, що були визначені базуючись на вимогах МСФЗ 16.
Загальна вартість таких активів станом на 31 грудня 2019 року:
Первісна
вартість

Групи
Основні засоби
Активи з прав користування (Примітка 17)
Усього
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Накопичена
амортизація

Чиста
балансова
вартість

20,975,595
3,073,218

(11,643,398)
(537,063)

9,332,197
2,536,155

24,048,813

(12,180,461)

11,868,352
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Загальна вартість таких активів станом на 31 грудня 2018 року:
Первісна
вартість

Групи
Основні засоби
Активи з прав користування (Примітка 17)
Усього

Накопичена
амортизація

Чиста
балансова
вартість

23,409,120
2,825,438

(14,663,424)
(265,911)

8,745,696
2,559,527

26,234,558

(14,929,335)

11,305,223

Чиста балансова вартість основних засобів станом на 31 грудня була представлена таким чином:

Обладнання
мережі та
базових
станцій

Земля та
будівлі

Офісне
обладнання,
транспортні
засоби та
інші основні
засоби

Усього

Первісна вартість
31 грудня 2017 року
Введено в експлуатацію
Надходження з
незавершеного капітального
будівництва
Вибуття

18,117,404
840,921

31 грудня 2018 року

20,412,764

666,815

2,329,541

23,409,120

1,187,836

6,560

17,172

1,211,568

1,321,597

16,114

216,815

1,554,526

(831,677)

(5,199,619)

Введено в експлуатацію
Надходження з
незавершеного капітального
будівництва
Вибуття та виведення з
експлуатації
31 грудня 2019 року

619,863
6,462

2,036,004
(581,565)

42,092
(1,602)

(4,205,146)

(162,796)

2,147,182
44,462
160,633
(22,736)

20,884,449
891,845
2,238,729
(605,903)

18,717,051

526,693

1,731,851

20,975,595

(11,405,162)

(246,649)

(1,656,019)

(13,307,830)

(1,697,199)
578,389

(67,872)
1,595

(191,851)
21,344

(1,956,922)
601,328

(12,523,972)

(312,926)

(1,826,526)

(14,663,424)

(1,942,086)

(22,783)

(209,048)

(2,173,917)

4,200,527

162,024

831,392

5,193,943

Накопичена амортизація та
зменшення корисності
31 грудня 2017 року
Нарахування за рік
Вибуття
31 грудня 2018 року
Нарахування за рік
Вибуття та виведення з
експлуатації
31 грудня 2019 року

(10,265,531)

(173,685)

(1,204,182)

(11,643,398)

Чиста балансова вартість
31 грудня 2018 року

7,888,792

353,889

503,015

8,745,696

31 грудня 2019 року

8,451,520

353,008

527,669

9,332,197

У кінці 2019 року Група переглянула свої повністю замортизовані основні засоби для виявлення
і списання активів, які більше не використовуються (загальна первісна вартість таких активів
становила 4,335,730 тисяч гривень). Первісна вартість повністю замортизованих основних
засобів станом на 31 грудня 2019 року становила 5,040,815 тисяч гривень (31 грудня
2018 року: 9,299,761 тисяч гривень).
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Причиною виводу з експлуатації обладнання є масштабне оновлення мережевих елементів через
зміну технології, отримання нових типів ліцензій та необхідність забезпечення підвищеного
попиту на послуги передачі даних. Внаслідок зміни технології на ринку телекомунікаційних
послуг, Компанія постійно потребує значного оновлення мережевих елементів. Наприклад, у
2015 році було здійснено перехід на технологію 3G, у 2018-2019 роках – 4G у діапазоні
1800МГц, у 2020 році планується перейти на 4G у діапазоні 900МГц.
17. АКТИВИ З ПРАВ КОРИСТУВАННЯ ТА ОРЕНДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Договори оренди Компанії здебільшого укладені з метою оренди місць під мережеве обладнання
(тобто земля, місця на вежах або дахах для зовнішнього розміщення обладнання), мережевої
інфраструктури, а також будівель які використовуються задля адміністративних або технічних
цілей.
У результаті підписання Меморандуму про розуміння 22 листопада 2019 року і подальшого
поновлення угоди про використання торгового знаку від 3 березня 2020 року Компанія внесла
зміни до активів з права користування щодо ексклюзивних прав користування товарним знаком
та відповідні орендні зобов’язання, враховуючи додатковий період у шість років. Строк дії
договору становить п’ять років, але Компанія має опціон на його подовження іще на один
додатковий рік. Компанія обґрунтовано упевнена, що зможе реалізувати опціон на один рік для
подовження оренди.
У таблиці нижче подано зведену інформацію щодо очікуваних термінів, протягом яких будуть
амортизовані активи у вигляді права на використання:
Оренда:
Майданчики для розміщення мережевого обладнання
та базових станцій на дахах або всередині будівель
Майданчики для розміщення мережевого обладнання
та базових станцій на землi
Канали
Адміністративні офіси, склади, гаражі
Транспортні засоби
Ексклюзивні права на використання товарного знаку

10 років
20
до 2
Не менш 3
5
8

років
років
років
років
років

Середня ставка додаткових запозичень на 2019 рік приблизно дорівнює 20.7% для зобов’язань
у гривнях (2018: 18.6%), 7.37% для зобов’язань у доларах США (2018: 7.14%) і 5.7% річних у
євро для модифікації зобов’язання для ексклюзивних прав користування товарним знаком.
У таблиці внизу подано зведену інформацію щодо чистої балансової вартості активів у вигляді
права на використання:
31 грудня
2019 року

Оренда:

31 грудня
2018 року

Майданчики для розміщення мережевого обладнання
Товарний знак
Адміністративні будівлі
Транспортні засоби
Офіси продажу
Канали

2,368,793
1,480,424
150,842
9,738
6,782
-

2,404,654
599,891
59,576
12,734
79,490
3,073

Активи у вигляді права на використання, нетто

4,016,579

3,159,418

2,536,155
1,480,424

2,559,527
599,891

В тому числі:
Основні засоби (Примітка 16)
Нематеріальні активи (Примітка 19)
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Амортизаційні нарахування за активами у вигляді права на використання за роки, які
закінчилися 31 грудня, були представлені таким чином:
2019
Товарний знак
Майданчики для розміщення мережевого обладнання
Адміністративні будівлі
Офіси продажу
Транспортні засоби
Канали
Усього амортизаційних нарахувань

2018

299,946
265,252
39,222
14,437
2,996
1,321

299,946
230,843
26,442
16,210
2,247
11,689

623,174

587,377

Надходження активів з прав користування за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 і 2018 років,
склали, відповідно, 275,052 тисяч гривень і 566,019 тисяч гривень.
Витрати по відсоткам, нараховані по орендним зобов’язанням за роки, що закінчилися 31 грудня
2019 і 2018 років, склали 487,122 тисяч гривень і 484,186 тисяч гривень, відповідно.
У таблиці внизу подано інформацію про майбутні мінімальні орендні виплати за договорами
оренди разом із теперішньою вартістю чистих мінімальних орендних виплат станом на 31 грудня
2019 року:
31 грудня
2019 року
Мінімальні орендні виплати, у тому числі:
Короткострокова частина (до одного року)
Від 1 до 5 років
Понад 5 років

952,323
3,576,243
3,207,545

Усього мінімальних орендних виплат

7,736,111

За вирахуванням: Суми, яка являє собою відсотки

(3,441,842)

Поточна вартість чистих мінімальних орендних виплат, у тому числі:
Короткострокова частина (до одного року)
Від 1 до 5 років
Понад 5 років
Усього поточна вартість мінімальних орендних виплат
За вирахуванням: Короткострокова частина орендних зобов’язань
Довгострокова частина орендних зобов’язань

890,621
2,362,708
1,040,940
4,294,269
(890,621)
3,403,648

У таблиці нижче подано інформацію про майбутні мінімальні орендні виплати за договорами
оренди разом із теперішньою вартістю чистих мінімальних орендних виплат станом на 31 грудня
2018 року:
31 грудня
2018 року
Мінімальні орендні виплати, у тому числі:
Короткострокова частина (до одного року)
Від 1 до 5 років
Понад 5 років

860,691
2,315,366
3,308,858

Усього мінімальних орендних виплат

6,484,915

За вирахуванням: Суми, яка являє собою відсотки

(3,124,607)

Поточна вартість чистих мінімальних орендних виплат, у тому числі:
Короткострокова частина (до одного року)
Від 1 до 5 років
Понад 5 років
Усього поточна вартість мінімальних орендних виплат
За вирахуванням: Короткострокова частина орендних зобов’язань
Довгострокова частина орендних зобов’язань
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У наступній таблиці представлені зміни, які сталися в орендних зобов’язаннях Компанії за роки,
що закінчилися на 31 грудня:
Орендні
зобов’язання
1 січня 2018 року

3,142,904

Чисті зобов’язання, які виникають протягом року
Нараховані відсотки
Зміни у чинних договорах оренди
Виплата відсотків
Виплата основної суми
Прибуток від курсових різниць

547,912
484,186
40,334
(484,186)
(327,147)
(43,695)

31 грудня 2018 року

3,360,308

1 січня 2019 року

3,360,308

Зміни у чинних договорах оренди
Нараховані відсотки
Чисті зобов’язання, які виникають протягом року
Виплата відсотків
Виплата основної суми
Розірвання договорів оренди
Прибуток від курсових різниць

1,354,002
487,122
275,052
(487,122)
(433,822)
(183,670)
(77,601)

31 грудня 2019 року

4,294,269

Договори оренди Компанії включають типові обмеження і загальні положення відповідно до
законодавства, такі як відповідальність Компанії за регулярну підтримку і ремонт орендованих
активів і їх страхування, перепроектування і проведення постійних удосконалень тільки із
згодою орендодавця, і використання орендованого активу відповідно до чинного законодавства.
18. НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
До статті балансу незавершені капітальні інвестиції увійшла як вартість незавершеного
капітального будівництва, так і вартість придбаного та розташованого безпосередньо на
об’єктах будівництва обладнання.
Незавершен
е капітальне
будівництво

Обладнання
в монтажі/
на складі

31 грудня 2017 року

114,023

919,249

Придбання
Введено до експлуатації
Вибуття

166,819
(219,038)
(311)

31 грудня 2018 року

61,493

Придбання
Введено до експлуатації
Вибуття

232,251
(184,427)
(3,919)

31 грудня 2019 року

105,398
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1,666,271
(2,040,854)
(7,691)
536,975
1,424,110
(1,406,841)
(15,287)
538,957

Всього
1,033,272
1,833,090
(2,259,892)
(8,002)
598,468
1,656,361
(1,591,268)
(19,206)
644,355
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19. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Станом на 31 грудня до статті балансу нематеріальні активи увійшли:

Ліцензії

Білінг та інше
програмне
забезпечення

Право
користування
товарним
знаком
(Примітка 17)

Номерна
ємність

Усього

Первісна вартість
31 грудня 2017 року
Вплив від прийняття до
застосування МСФЗ 16
Введено в експлуатацію
Надходження з
незавершеного
капітального будівництва
Вибуття
31 грудня 2018 року
Введено в експлуатацію
Надходження з
незавершеного
капітального будівництва
Вибуття
31 грудня 2019 року

4,103,223

5,118,520

-

41,060

9,262,803

2,847,857

1,095,480

899,837
-

36

899,837
3,943,373

(77,775)

21,163
(507,886)

-

(1)

21,163
(585,662)

6,873,305

5,727,277

899,837

41,095

13,541,514

13,917

969,795

1,180,479

18

2,164,209

(407,057)
6,480,165

36,742
(3,445,506)
3,288,308

2,080,316

(373)

36,742
(3,852,936)

40,740

11,889,529

(38,627)

(4,635,400)

Накопичена
амортизація та
зменшення корисності
31 грудня 2017 року

(933,252)

(3,663,521)

(372,370)
77,775

(1,006,309)
507,873

(299,946)
-

(1,345)
1

(1,679,970)
585,649

(1,227,847)

(4,161,957)

(299,946)

(39,971)

(5,729,721)

(473,792)
391,312

(1,102,108)
3,438,790

(299,946)
-

(594)
373

(1,876,440)
3,830,475

(1,310,327)

(1,825,275)

(599,892)

(40,192)

(3,775,686)

31 грудня 2018 року

5,645,458

1,565,320

599,891

1,124

7,811,793

31 грудня 2019 року

5,169,838

1,463,033

1,480,424

548

8,113,843

Нарахування за рік
Вибуття
31 грудня 2018 року
Нарахування за рік
Вибуття
31 грудня 2019 року

-

Чиста балансова вартість

Причинами суттєвих вибуттів є широкомасштабне оновлення елементів мережі та відповідного
програмного забезпечення у результаті зміни технологій, отримання нових видів ліцензій та
потребою задовільнити збільшення попиту на послуги із передачі даних та нових видів послуг
зв’язку. Причинами для істотного вибуття є також поява нових послуг та вимог щодо мережі та
випуск нових версій програмного забезпечення.
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У кінці 2019 року Компанія переглянула свої повністю замортизовані нематеріальні активи для
виявлення і списання активів, які більше не використовуються (загальна первісна вартість таких
нематеріальних активів становила 3,496,528 тисяч гривень). Первісна вартість повністю
замортизованих нематеріальних активів станом на 31 грудня 2019 року становила
907,300 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 3,507,038 тисяч гривень).
У зв’язку з наданням телекомунікаційних послуг Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, видала Компанії низку ліцензій на користування
радіочастотами для мереж GSM, UMTS, LTE. Сума нематеріальних активів, створених власними
силами, не була суттєвою.
У березні 2015 року Компанія отримала загальнодержавну ліцензію на надання
телекомунікаційних послуг для мережі UMTS (3G), взявши участь у відкритому тендері. Згідно з
умовами ліцензії Компанія також уклала угоди на конверсію наданих частот для комерційного
договори з Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України та
Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Для конверсії частот
Компанія сплатила 657,000 тисяч гривень до 1 січня 2018 року і 230,018 тисяч гривень у
2018 році (2019: нуль). Витрати на конверсію були капіталізовані і включені до складу первісної
вартості ліцензій.
У січні та березні 2018 року отримала ліцензії на 4G LTE у діапазонах 2,510–2,520/2,630–2,640
МГц та 1,780–1,785/1,875–1,880 МГц за результатами участі у загальнодержавному аукціоні.
Період дії ліцензій становить 15 років. За умовами ліцензій на LTE ПрАТ «ВФ Україна»
зобов’язана була розпочати надавати послуги LTE для, як мінімум, 90% населення у кожному
регіональному центрі України (за деякими виключеннями) протягом 12 місяців від дати набуття
чинності ліцензій. Від ПрАТ «ВФ Україна» також вимагається розпочати надавати послуги LTE
для, як мінімум, 90% населення у кожному населеному пункті із населенням більше 10,000
жителів (за деякими виключеннями) протягом 42 місяців від дати видачі ліцензій. За конверсію
радіочастотного ресурсу ПрАТ «ВФ Україна» сплатила 146,934 тисяч гривень у 2018 році (2019:
нуль).
На думку керівництва, станом на 31 грудня 2019 року Компанія дотримувалась умов ліцензій,
зазначених вище.
20. ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
До статті балансу інші необоротні активи увійшли аванси з придбання основних засобів, витрати
на заключення договорів та активи, якi було вилучено з використання.
31 грудня
2019 року
Витрати на заключення договорів (Примітка 21)
Аванси за основні засоби
Активи, вилучені з використання
Всього інші необоротні
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31 грудня
2018 року

253,100
32,250
96

205,650
35,132
-

285,446

240,782
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21. ВИТРАТИ НА ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРІВ
Станом на 31 грудня балансова вартість капіталізованих витрат Компанії на заключення
договорів складала:
Строки корисного використання, місяці

28

Первісна вартість
31 грудня 2017 року

-

Ефект від впровадження МСФЗ 15
Надійшло за рік

334,229
171,365

31 грудня 2018 року

505,594

Надійшло за рік
Вибуло за рік

217,136
(264,318)

31 грудня 2019 року

458,412

Накопичена амортизація
31 грудня 2017 року

-

Ефект від впровадження МСФЗ 15
Нараховано за рік

(153,959)
(145,985)

31 грудня 2018 року

(299,944)

Нараховано за рік
Вибуло за рік

(169,481)
264,113

31 грудня 2019 року

(205,312)

Балансова вартість
31 грудня 2018 року

205,650

31 грудня 2019 року

253,100

22. ІНВЕСТИЦІЇ В ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ
Компанія виступає єдиним Учасником ТОВ «ВФ Ритейл», що зареєстроване 12 липня 2017 року,
та учасником ТОВ «IT СмартФлекс», що зареєстроване 28 грудня 2018 року. Частка в
статутному капіталі ТОВ «IT СмартФлекс», що знаходиться у власності Компанії, складає 99%,
1% належить ТОВ «ВФ Ритейл».
Загальна інвестована в дочірні товариства сума склала 10,040 тисяч гривень, з них 140 тисяч
гривень – в ТОВ «ВФ Ритейл», 9,900 тисяч гривень – в ТОВ «ІТ СмартФлекс».
Станом на 31 грудня 2019 року інвестиції в дочірні товариства склали,
тисяч гривень:
- ТОВ «ВФ Ритейл»
- ТОВ «ІТ СмартФлекс»

10,040
140
9,900

Станом на 31 грудня 2018 року інвестиція у ТОВ «ВФ Ритейл» була знецінена повністю у зв’язку
з тим, що збитки ТОВ «ВФ Ритейл» перевищили розмір інвестиції в 140 тисяч гривень. Станом на
31 грудня 2018 року інвестиція у ТОВ «ІТ СмартФлекс» була збільшена на суму прибутку за
2018 рік в розмірі 29 тисяч гривень.
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Станом на 31 грудня 2019 року інвестиції в дочірні компанії були знецінені до нульової вартості
з урахуванням планів розвитку дочірніх компаній на найближчі роки.

Зменшення/
збільшення
вартості

Розмір
інвестиції
станом на
31 грудня
2018 року

Зменшення
вартості

Розмір
інвестиції
станом на
31 грудня
2019 року

9,900
140

29
(140)

9,929
-

(9,929)
-

-

10,040

(111)

9,929

(9,929)

-

Розмір
інвестиції
ТОВ «ІТ
СмартФлекс»
ТОВ «ВФ Ритейл»
Всього інвестиції
в дочірні
товариства

Станом на 31 грудня 2019 року прибутки/(збитки) дочірніх підприємств складали:

Прибуток/
(збиток) за
2019 рік
(аудит не
проводився)
ТОВ «ВФ Ритейл»
ТОВ «ІТ СмартФлекс»

Нерозподілений прибуток/
(непокритий
збиток) на
31 грудня
2019 року
(аудит не
проводився)

(616,867)
131

(722,405)
160

23. ПОТОЧНА ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31 грудня поточна торгова та інша кредиторська заборгованість включала:
31 грудня
2019 року
Торгова кредиторська заборгованість включає:
кредиторська заборгованість за капітальні інвестиції
за послуги роумінгу
за розрахунками з дилерами
за розрахунками з контент провайдерами
за послуги взаємних підключень
інша поточна торгова кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування
Інші поточні зобов’язання
Всього торгова та інша кредиторська заборгованість

31 грудня
2018 року

1,552,352
892,659
169,400
43,269
11,160
10,266
425,598
225,188
28,604
1,112
14,539

1,255,045
738,748
142,961
26,026
10,310
31,859
305,141
34,898
22,597
9,310
125,999

1,821,795

1,447,849

24. ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня інші довгострокові зобов’язання включали:
31 грудня
2019 року
Довгострокові кредити
Довгострокові зобов’язання з прав користування (Примітка 17)
Інші зобов’язання
Всього інших довгострокових зобов’язань
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31 грудня
2018 року

3,403,648
-

2,854,272
2,580,103
2,348

3,403,648

5,436,723
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В тисячах українських гривень
3 квітня 2018 року Компанія отримала кредит від пов’язаної сторони нерезидента – Capital
Valentine B.V. в сумі 90,000 тисяч євро, еквівалент 2,854,272 тисяч гривень на 31 грудня
2018 року. Кредит видано на 3 роки з датою погашення 19 лютого 2021. Мета фінансування –
купівля 4G ліцензії. Відсоткова ставка по цій операції становить 9.2% річних, з виплатою
відсотків 19 лютого та 19 серпня кожного року, починаючи з 19 серпня 2018 року. Кредит був
забезпечений заставою у вигляді основних засобів у сумі 4,600,000 тисяч гривень.
В березні 2019 року Компанія виконала дострокове погашення кредиту в повному обсязі,
90,000 тисяч євро, еквівалент 2,745,244 тисяч гривень. 1 жовтня 2019 року було знято заставу
у вигляді основних засобів у сумі 4,600,000 тисяч гривень.
У таблиці нижче подано інформацію про зміни по довгостроковим кредитам:
Довгострокові
кредити
31 грудня 2017 року

-

Основна сума отримана
Нараховані відсотки
Виплата основної суми
Виплата відсотків
Прибуток від курсових різниць основної суми кредиту
Прибуток від курсових різниць процентів

2,916,579
194,961
(97,063)
(62,307)
(774)

31 грудня 2018 року

2,951,396

Основна сума отримана
Нараховані відсотки
Виплата основної суми
Виплата відсотків
Прибуток від курсових різниць

57,147
(2,745,244)
(150,304)
(112,995)

31 грудня 2019 року

-

25. ПОТОЧНІ ТА ДОВГОСТРОКОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Поточні та довгострокові забезпечення складали:
31 грудня
2019 року
Довгострокові забезпечення
Резерв на демонтаж основних засобів та відновлення земельних
ділянок
Резерв на виплати премій працівникам

31 грудня
2018 року

286,746
-

228,308
3,203

286,746

231,511

179,831
64,101
50,638
23,672
4,784
1,981

136,243
51,204
36,335
13,083
3,742
40,000
-

325,007

280,607

611,753

512,118

Поточні забезпечення
Резерв на виплати премій працівникам
Резерв на виплату відпускних працівникам
Резерв на виплати дилерам за маркетингові послуги
Резерв на виплати абонентам за програмою лояльності
Резерв ПДВ
Резерв під незавершені судові процеси
Інші забезпечення

Всього забезпечень
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В тисячах українських гривень
Резерв на
демонтаж
основних
засобів та
відновлення
земельних
ділянок

Резерв на
виплати
премій
працівникам

На 31 грудня 2017 року

61,210

118,069

Нараховано протягом року
Використано
Умовні відсотки
Коригування (зміни в
оцінках)
Розформовано

140,098
30,180

179,409
(155,211)
-

На 31 грудня 2018 року

228,308

139,446

-

Поточні забезпечення
2018 року
Довгострокові
забезпечення 2018 року
На 1 січня 2019 року
Нараховано протягом року
Використано
Умовні відсотки
Коригування (зміни в
оцінках)
Розформовано
На 31 грудня 2019 року
Поточні забезпечення
2019 року
Довгострокові
забезпечення 2019 року

(3,180)

(2,821)

Резерв під
незавершені
судові
процеси
53,321
-

Резерв на
виплати
дилерам за
маркетингові послуги
36,806
305,007
(305,478)
-

(94)
14,213
(1,036)
-

Резерв на
виплату
відпускних
працівникам

Резерв
ПДВ

Інші
забезпечення

Всього

1,771

48,265

-

319,348

3,742
(1,662)
-

79,366
(76,427)
-

-

721,835
(539,814)
30,180

-

-

(19,431)

-

-

40,000

36,335

13,083

3,742

51,204

-

512,118

136,243

40,000

36,335

13,083

3,742

51,204

-

280,607

228,308

3,203

-

-

-

-

-

-

231,511

228,308

139,446

40,000

36,335

13,083

3,742

51,204

-

512,118

4,519
(3,473)
-

96,894
(83,997)
-

26,106
(5,255)
38,921

314,535
(260,483)
-

17,337
(18,671)

(13,667)

(13,321)

Резерв на
виплати
абонентам
за
програмою
лояльності

-

394,137
(379,834)
-

(40,000)

12,382
(1,793)
-

-

-

(109)

(4)

7,497
(5,516)
-

-

-

856,070
(740,351)
38,921
17,337
(72,342)

286,746

179,831

-

50,638

23,672

4,784

64,101

1,981

611,753

-

179,831

-

50,638

23,672

4,784

64,101

1,981

325,007

286,746

-

-

-

-

-

-

-

286,746
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Згідно із законодавством Компанія зобов’язана щорічно перераховувати ставку ПДВ, що не
підлягає відшкодуванню, в порівнянні з минулим роком. Компанія створює резерв, який підлягає
щорічній переоцінці.
Резерв під незавершені судові процеси в сумі 40,000 тисяч гривень був нарахований у зв’язку із
відповідальністю за позовом щодо захисту від недобросовісної конкуренції, ініційований
Антимонопольним комітетом України. Резерв розформовано в результаті відміни вимог без
негативних наслідків для Компанії.
Починаючи з 3 грудня 2019 року, резерв на виплати винагород провідному управлінському
персоналу (довгострокова програма) не визнається у зв’язку із закриттям програми мотивації та
повним виконанням зобов’язань перед її учасниками.
Компанія визнає резерв для забезпечення майбутніх виплат дилерам за змінною частиною
винагороди, обумовленої договором, розмір та строк виплати якої залежить від настання певних
обставин.
Зміна ставки дисконтування, яка використовується для розрахунку резерву на демонтаж
основних засобів та відновлення земельних ділянок в 2019 році, обумовлена переходом з WACC
(середньозваженої вартості капіталу) на безризикову ставку з ефектом приблизно 17,000 тисяч
гривень.
26. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
На думку керівництва Компанії, справедлива вартість фінансових інструментів станом на
31 грудня 2019 та 2018 років приблизно дорівнює їх балансовій вартості.
Компанія взаємно зараховує свої фінансові активи та фінансові зобов’язання лише тоді, коли
вона має юридично закріплене право на взаємне зарахування визнаних сум і має намір або
погасити їх на нетто-основі, або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії оцінюються за амортизованою вартістю.
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії
були представлені таким чином:
31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

Фінансові активи
Гроші та їх еквіваленти
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Поточні фінансові інвестиції
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість

1,285,927
570,248
435,963
4,623
16,422
12,832

2,570,228
468,000
654,484
13,031
78,129
7,518

Всього фінансових активів, які оцінюються за амортизованою
вартістю

2,326,015

3,791,390

Усього короткострокових фінансових активів

(2,326,015)

(3,791,390)

Усього довгострокових фінансових активів

-
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31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

Фінансові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками
Інші поточні зобов’язання

3,403,648

5,436,723

890,621
1,825,384
1,552,352
14,539

780,205
191,949
1,255,045
3,102,220
125,999

Всього фінансових зобов’язань, які оцінюються за
амортизованою вартістю

7,686,544

10,892,141

Усього короткострокових фінансових зобов’язань

(4,282,896)

(5,455,418)

(3,403,648)

(5,436,723)

Усього довгострокових фінансових зобов’язань

Аналіз за строками погашення
31 грудня 2019 року
До
погашення
До
від трьох до
погашення
дванадцяти
від 1 до 5
місяців
років

До
погашення
протягом
трьох
місяців
Поточна кредиторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги
Поточні зобов’язання за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська
заборгованість із внутрішніх
розрахунків
Інші поточні зобов’язання
Всього фінансових
зобов’язань

Всього

1,505,245

47,107

-

1,552,352

-

-

-

-

48,542
14,539

1,776,842
-

-

1,825,384
14,539

1,568,326

1,823,949

-

3,392,275

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в сумі 890,621 тисяч
гривень аналізується в Примітці 17. Інші довгострокові зобов’язання в сумі 3,403,648 тисяч
гривень аналізуються в Примітці 24 та Примітці 17.
31 грудня 2018 року
До
погашення
До
від трьох до
погашення
дванадцяти
від 1 до 5
місяців
років

До
погашення
протягом
трьох
місяців
Поточна КЗ за товари, роботи,
послуги
Поточна КЗ із внутрішніх
розрахунків
Поточні зобов’язання за
розрахунками з учасниками
Інші поточні зобов’язання
Всього фінансових
зобов’язань

Всього

1,152,045

103,000

-

1,255,045

191,949

-

-

191,949

125,999

3,102,220
-

-

3,102,220
125,999

1,469,993

3,205,220

-

4,675,213
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Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в сумі 780,205 тисяч
гривень аналізується в Примітці 17. Інші довгострокові зобов’язання в сумі 5,436,723 тисяч
гривень аналізуються в Примітці 24 та Примітці 17.
Не відбулося жодних переміщень між обліковими категоріями фінансових інструментів протягом
років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років.
27. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРАМИ
Торгова дебіторська заборгованість, яка пов’язана з визнанням доходів від реалізації, та
зобов’язання за договорами є балансами Компанії згідно договорів.
Торгова дебіторська заборгованість являє собою безумовне право на отримання компенсації
(головним чином, грошовими коштами).
Зобов’язання за договорами являють собою суми, виплачені клієнтами на користь Компанії до
отримання послуг, передбачених у договорі. Це стосується авансів, отриманих від клієнтів, або
сум, виставлених у рахунках-фактурах і сплачених за товари або послуги, які ще не були
передані. Зазвичай абоненти здійснюють виплати на щомісячній основі, і вони негайно
дебетуються до складу місячної плати. Відповідно, усі зобов’язання за договорами є
короткостроковими. Кредитний період для абонентів становить, в основному, 30 днів,
відповідно, уся дебіторська заборгованість від абонентів є короткостроковою.
Станом на
31 грудня
31 грудня
2019 року
2018 року
Торгова дебіторська заборгованість

570,248

468,000

570,248

468,000

1,254,388
152,733

1,144,689
109,982

1,407,121

1,254,671

1,394,268
12,853

1,242,830
11,841

Усього зобов’язань

1,407,121

1,254,671

За вирахуванням: Короткострокової частини

(1,407,121)

(1,254,671)

Усього активів
Доходи майбутніх періодів
Кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Всього зобов’язань за договорами
У тому числі:
Мобільні телекомунікаційні послуги
Програма лояльності

Усього довгострокових зобов’язань

-
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Зміни у залишках зобов’язань за договорами були представлені наступним чином:
Зобов’язання
за договорами
Залишок станом на 1 січня 2018 року

1,142,170

Визнані доходи, включені до складу залишку зобов’язань за договорами на
початок періоду
Збільшення у результаті отриманих грошових коштів, за виключенням сум,
визнаних як доходи протягом періоду

(1,094,634)
1,207,135

Залишок станом на 31 грудня 2018 року

1,254,671

Визнані доходи, включені до складу залишку зобов’язань за договорами на
початок періоду
Збільшення у результаті отриманих грошових коштів, за виключенням сум,
визнаних як доходи протягом періоду

(1,222,844)
1,375,294

Залишок станом на 31 грудня 2019 року

1,407,121

Компанія очікує визнати доходи, які стосуються зобов’язань з виконання, які не були задоволені
(або частково не задоволені) станом на 31 грудня 2019 року, таким чином:
2020
Мобільні комбіновані пакети та інші послуги
Програма лояльності

1,393,199
12,853

2021
1,069
-

Сума зобов’язань з виконання, які не були задоволені (або частково не задоволені) для клієнтів,
які здійснюють оплату по факту надання мобільних послуг, не є суттєвою. Це виникає тому, що
у більшості випадків договори із клієнтами, які користуються оплатою по факту надання
мобільних послуг, укладаються на невизначений період і можуть розриватися у будь-який час
без накладання штрафів.
28. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ (ПАЙОВИЙ) КАПІТАЛ
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років зареєстрований (пайовий) капітал Компанії складав
7,817 тисяч гривень та складався з 781,662,116 акцій номіналом 0.01 гривня кожна. Всі акції
вважаються рівноцінними з метою розподілу прибутку і розподілу майна при ліквідації
товариства.
Капітал розподілений таким чином:

Акціонер

Кількість
акцій

Preludium B.V. (Нідерланди)
«ПТТ Телеком Київ» (Україна)

773,845,495
7,816,621

Всього

781,662,116

Відсоток володіння, %
31 грудня
31 грудня
2019 року
2018 року
99.0%
1.0%

99.0%
1.0%

100.0%

100.0%

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років оголошений капітал Компанії згідно з її статутом був
внесений у повному обсязі.
Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, не було жодних змін в
акціонерному капіталі.
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Станом на 31 грудня 2018 року і до 3 грудня 2019 року компанія Preludium B.V і «ПТТ Телеком
Київ» знаходились під кінцевим контролем «МТС».
25 листопада 2019 року ПАТ «МТС» і ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» підписали
обов’язковий до виконання договір, згідно з яким ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс»
придбало компанію Preludium B.V. (у повній власності якої знаходилось ПрАТ «ВФ Україна»,
оскільки Компанія володіє і 100% акцій «ПТТ Телеком Київ») у «МТС». Угода була закрита
3 грудня 2019 року. З цього часу Насіб Хасанов став кінцевим бенефіціаром Компанії.
29. ДИВІДЕНДИ
Протягом 2018 року частково була погашена заборгованість за дивідендами Preludium B.V. в
сумі 730,003 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2018 року Компанія мала заборгованість за
дивідендами в сумі 3,102,220 тисяч гривень, у т. ч. перед ПАТ «МТС» – 2,297,220 тисяч
гривень; перед Preludium B.V. – 796,950 тисяч гривень; перед «ПТТ Телеком Київ» –
8,050 тисяч гривень.
В 2019 році Компанія не оголошувала виплату дивідендів на користь акціонерів. Протягом 2019
року Компанія погасила заборгованість за дивідендами, оголошеними 19 листопада 2018 року.
Дата
проведення
Зборів
Акціонерів
Річні Загальні Збори
Акціонерів
Позачергові
Загальні Збори
Акціонерів
Всього

25 квітня
2014 року
19 листопада
2018 року

Загальна сума
оголошених
дивідендів

В т.ч. сума
дивідендів
ПАТ «МТС»

В т.ч. сума
дивідендів
Preludium B.V.

В т.ч. сума
дивідендів
«ПТТ Телеком
Київ»

2,297,220

2,297,220

-

-

805,000

-

796,950

8,050

3,102,220

2,297,220

796,950

8,050

Погашення заборгованості за дивідендами ПАТ «МТС» виконано згідно умов договору,
укладеного між ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Телко Солюшенз енд Інвестментс», та компанією
ПАТ «МТС», та компанією ALLEGRETTO HOLDING S.A.R.L у відношенні відступлення права
вимоги дивідендів від 22 листопада 2019 року. 3 грудня 2019 року було перераховано податок
на доходи нерезидента (5%) з джерелом походження в Україні по заборгованості за
дивідендами ПАТ «МТС» у сумі 114,861 тисяч гривень та авансовий внесок з податку на
прибуток при сплаті дивідендів у сумі 129,366 тисяч гривень. 6 грудня 2019 року згідно умов
договору про відступлення права вимоги від 22 листопада 2019 року Компанія виконала платіж
на адресу «Телко Солюшенз енд Інвестментс» у сумі 405,910 тисяч гривень.
Решта зобов’язань до сплати в сумі 1,776,449 тисяч гривень була перекласифікована з
дивідендних зобов’язань перед ПАТ «МТС» до сплати ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс».
Станом на 31 грудня 2019 року Компанія не мала заборгованості за дивідендами.
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30. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, витрати з податку на прибуток
складалися з:
2019
Податок на прибуток поточного періоду
Витрати по відстроченому податку, що є результатом виникнення
тимчасових різниць
Податок на прибуток за уточнюючими деклараціями
Всього витрат з податку на прибуток за рік

2018

618,491
74,243
218
692,952

390,701
215,419
(146,455)
459,665

У декларації з податку на прибуток за 2018 рік Компанія відобразила зменшення податкового
зобов’язання за рахунок уточнення фінансового результату 2015 року на 146,455 тисяч
гривень. Компанія відобразила витрати, пов’язані з факторинговою операцією, проведеною у
2015 році.
У наведеній далі таблиці представлено зведення нормативного (очікуваного) податку на
прибуток до фактичного податку на прибуток в 2019 та 2018 роках:

Прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток, розраховані з використанням ставки
податку 18%
Податковий вплив неоподаткованих витрат на знецінення позики
дочірньому підприємству, які не включаються при визначенні
оподатковуваного прибутку, нетто
Податковий вплив інших неоподаткованих прибутків та витрат, які не
включаються при визначенні оподатковуваного прибутку, нетто
Всього витрат з податку на прибуток за рік

2019

2018

2,792,869

2,357,254

502,716

424,306

183,600

-

6,636

35,359

692,952

459,665

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років відстрочені податкові активи та зобов’язання складали:
31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

Складові частини відстроченого податкового активу:
Різниця між балансовою вартістю основних засобів та нематеріальних
активів в фінансовому та податковому обліку
Резерв знецінення дебіторської заборгованості
Нараховані витрати
Резерв з утримання абонентів та дилерських комісійних
Всього відстрочений податковий актив

231,479
227,091
53,505
13,376

257,046
230,118
103,635
8,895

525,451

599,694

Згідно Податкового кодексу України ставка податку на прибуток в 2019 році та подальших
роках становить 18%.
Станом на 31 грудня 2019 року передоплата з податку на прибуток становить 1,854 тисяч
гривень, з врахуванням того, що в 2019 році штрафи в розмірі 19 тисяч гривень були подані
Компанією як інші операційні витрати, а їх списання відбулося з особового рахунку податку на
прибуток, зменшуючи розмір передоплати. Станом на 31 грудня 2018 року передоплата з
податку на прибуток складало 44,222 тисяч гривень.
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31. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
До пов’язаних сторін належать акціонери Компанії, опосередковані материнські компанії
Компанії, підприємства під спільним контролем та у спільній власності із Компанією, а також
провідний управлінський персонал.
Мажоритарним акціонером ПрАТ «ВФ Україна» є Preludium B.V., компанія, яка зареєстрована
згідно із законодавством Королівства Нідерландів. Preludium B.V., з 2015 року безпосередньо
володіє 99% акцій ПрАТ «ВФ Україна» та 100% акцій «ПТТ Телеком Київ».
Станом на 31 грудня 2018 року та до 3 грудня 2019 року компанія Preludium B.V.
опосередковано була дочірньою компанією ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» (ПАТ «МТС»).
3 грудня 2019 року Preludium B.V. було продано компанії ТОВ «Телко Солюшнз енд
Інвестментс», кінцевим бенефіціаром якої є Насіб Хасанов (Азербайджан).
Назва компанії – пов’язаної сторони
Preludium B.V.

Характер відносин з Компанією

Підприємство із 100% іноземними інвестиціями
«ПТТ Телеком Київ»

Акціонери ПрАТ «ВФ Україна»

ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» (до 3 грудня
2019 року)

Опосередковані материнські компанії ПрАТ «ВФ
Україна»

ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс»
(починаючи з 3 грудня 2019 року)
ТОВ «ВФ Ритейл»

Дочірні компанії ПрАТ «ВФ Україна»

ТОВ «ІТ Смартфлекс»
ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнc Україна»
ТОВ «ІТМ-УКРАЇНА»
MTS Armenia CJSC

Компанії, що перебувають під спільним
контролем.

Dega Retail Holding Limited
Capital Valentine B.V.*
ТОВ «Стрім-Україна» (до липня 2019 року)/
ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс» (перейменовано
з липня 2019 року)

З них: Bakcell LLC – з 3 грудня 2019 року,
решта – до 3 грудня 2019 року.

Bakcell LLC

*

ПрАТ «ВФ Україна» здійснювала контроль над компанією Capital Valentine B.V. і консолідувала її в
консолідованій звітності в період з моменту випуску облігацій до моменту їх виплати в березні 2019 року.
Після виплати облігацій контроль над компанією Capital Valentine B.V. вже не здійснювався, але вона
залишилася пов’язаною особою до 3 грудня 2019 року.

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, Компанія надавала і отримувала
послуги роумінгу та доступу до мережі від ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» та її дочірніх компаній,
користувалась торговою маркою ПАТ «Мобільні ТелеСистеми». Компанія також надавала
послуги оренди компанії «ПТТ Телеком Київ», технічну підтримку, телекомунікаційні послуги та
закуповувала основні засоби, нематеріальні активи, запаси у ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнc
Україна», ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс», ТОВ «ІТМ-УКРАЇНА».
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Cтаном на 31 грудня 2019 та 2018 років непогашені баланси з пов’язаними сторонами були
незабезпечені, а їх погашення здійснюється грошовими коштами. Компанією не було надано або
отримано жодних гарантій стосовно дебіторської або кредиторської заборгованості від/перед
пов’язаними сторонами.
Компанія отримує і надає оптові знижки за угодами про роумінг із «МТС» (опосередкованою
материнською компанією до 3 грудня 2019 року) та обліковує знижки як зменшення витрат та
доходів від роумінгу. Отримані у результаті дебіторська та кредиторська заборгованість
визнаються у наведеному звіті про фінансовий стан.
В кінці 2017 року дочірня компанія «ВФ Ритейл» підписала угоду, а в 2018 році додаткову угоду
із ВАТ «Самсунг Електронікс Україна Компані». Предметом даної угоди стала купівля товарів на
загальну суму 127,000 тисяч гривень. В даній операції Компанія виступила поручителем за
виконання зобов’язань ТОВ «ВФ Ритейл» перед ВАТ «Самсунг Електронікс Україна Компані».
Термін дії договору поруки закінчився 31 грудня 2019 року.
Станом на 31 грудня 2018 року розмір безвідсоткової поворотної позики для ТОВ «ВФ Ритейл»,
дочірній компанії із 100% власністю, дорівнював 331,000 тисяч гривень із датою погашення в
грудні 2019 року. В листопаді 2019 року Компанія підписала додаткову угоду на пролонгацію та
підвищення до 1,260,000 тисяч гривень суми безвідсоткової поворотної позики для ТОВ «ВФ
Ритейл», з датою погашення 30 червня 2020 року та з можливістю пролонгації. Станом на
31 грудня 2019 року сума позики, наданої ТОВ «ВФ Ритейл», становила 1,020,000 тисяч
гривень. Станом на 31 грудня 2019 року, зважаючи на наявні кредитні ризики був нарахований
резерв в розмірі 100%.
Станом на 31 грудня розрахунки з пов’язаними сторонами складали:
Код
рядка

31 грудня
2019 року

Вид розрахунків

1090

Аванси за розробку ПЗ
ТОВ «ІТ Смартфлекс»

1145

31 грудня
2018 року

6,898

-

Аванси за основні засоби
ПАТ «Мобільні ТелеСистеми»
ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнс України»

-

2,958
11,380

1145

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
ПАТ «Мобільні ТелеСистеми»

-

52,489

1145

Дебіторська заборгованість за послуги роумінгу
Bakcell LLC

2

-

1145

Дебіторська заборгованість за виданими авансами
ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнс України»

-

212

1145

Витрати майбутніх періодів
ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнс України»

-

5,527

63

51

16,332
25

5,512
-

16,422

78,129

1145

Дебіторська заборгованість за операціями з іншими
пов’язаними сторонами

1145

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
ТОВ «ВФ Ритейл»
ТОВ «ІТ Смартфлекс»

1160

Поточні фінансові інвестиції
ТОВ «ВФ Ритейл»
Резерв під знецінення фінансової інвестиції
Всього

1,020,000
(1,020,000)
23,320

51

331,000
409,129
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Код
рядка

31 грудня
2019 року

Вид розрахунків

1515

Інші довгострокові зобов’язання за позиками
Capital Valentine B.V.

1640

Кредиторська за розрахунками з учасниками
ПАТ «МТС»
Preludium B.V.
«ПТТ Телеком Київ»

1645

Кредиторська заборгованість перед ПАТ «Мобільні
ТелеСистеми» за:
роумінг
користування торговою маркою
товари та послуги
доступ до мережі

1645

Кредиторська за розробку ПЗ
ТОВ «ІТ Смартфлекс»

1645

Кредиторська за товари, роботи, послуги
ТОВ «ВФ Ритейл»
ТОВ «ІТ Смартфлекс»

1645

Кредиторська заборгованість перед Bakcell LLC за послуги
роумінгу

1645

Кредиторська заборгованість перед ТОВ «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ
ЕНД ІНВЕСТМЕНТС»

1645

Кредиторська заборгованість за основні засоби
ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнc Україна»
ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс»
ТОВ «ІТМ-Україна»

1645

Кредиторська заборгованість за товари та послуги
ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнc Україна»
ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс»
ТОВ «ІТМ-Україна»

1665

Доходи майбутніх періодів
ТОВ «ВФ Ритейл»

1690

Інші поточні зобов’язання за нарахованими процентами
Capital Valentine B.V.
Всього

31 грудня
2018 року

-

2,854,272

-

2,297,220
796,950
8,050

-

46,233
2,130
1,779
484

6,231

-

25,315
2,996

30,705
-

36

-

1,776,449

-

-

75,385
6,253

14,357
-

17,509
8,192
3,279

1,825,384

191,949

6,059

2,150

-

97,124

1,831,443

6,247,715

Станом на 31 грудня 2018 року позики Компанії були представлені облігаціями, за якими
нараховуються відсотки (90 мільйонів євро із відсотковою ставкою у розмірі 9.20%),
випущеними на ринках капіталу структурованим підприємством Capital Valentine B.V.
Держателем міжнародних облігацій компанії Capital Valentine B.V. до погашення у 2021 році
була компанія Dega Retail Holding Limited, дочірнє підприємство ПАТ «МТС».
У березні 2019 року Компанія повністю погасила заборгованість за кредитом, що був отриманий
у зв’язку з випуском облігацій (Примітка 24).
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У грудні 2019 року, згідно з умовами угоди про переуступку дивідендів між ПАТ «МТС» і
ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс», Компанія виплатила 405,910 тисяч гривень на користь
ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс». Стосовно повної суми переуступлених дивідендів був
сплачений утримуваний податок за ставкою 5% у сумі 114,861 тисяч гривень. Залишок суми до
сплати у розмірі 1,776,449 тисяч гривень змінив свою класифікацію із зобов’язань з дивідендів
перед ПАТ «МТС» на кредиторську заборгованість перед ТОВ «Телко Солюшнз енд
Інвестментс».
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, Компанія здійснювала наступні операції з
пов’язаними сторонами:
Код
рядка

Вид операцій

2019

2000

Доходи від роумінгу та доступу до мережі
ПАТ «Мобільні ТелеСистеми»
Bakcell LLC

2000

Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг
ТОВ «ВФ Ритейл»
ТОВ «ІТ Смартфлекс»

2000

Доходи від контенту та інших послуг
ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнз»

2018

378,655
11

387,390
-

92,441
1,916

37,091
-

(71,686)

(64,416)

Всього

401,337

360,065

2050

Витрати на роумінг та доступ до мережі
ПАТ «Мобільні ТелеСистеми»
Bakcell LLC

(359,553)
(24)

(369,619)
-

2050

Витрати на технічну підтримку
ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнc Україна»
ТОВ «ІТМ-Україна»
ПАТ «Мобільні ТелеСистеми»
ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс»

(63,284)
(12,420)
(8,458)
(81)

(78,501)
(12,639)
(7,926)
(81)

2050

Витрати на закупівлю терміналів та інших товарів
ТОВ «ВФ Ритейл»

(87,848)

(66,742)

2050

Витрати на консультаційні послуги та послуги технічної
підтримки
ТОВ «ІТ Смартфлекс»

2150

Витрати на роялті
ПАТ «Мобільні ТелеСистеми»

2150

Витрати на дилерські комісійні, лояльність
ТОВ «ВФ Ритейл»

2250

Витрати на проценти
Capital Valentine B.V.
Всього
Закупка основних засобів та нематеріальних активів
ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнc Україна»
ТОВ «ІТМ-УКРАЇНА»
ТОВ «ІТ Смартфлекс»
ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс»
ТОВ «ВФ Ритейл»
ПАТ «Мобільні ТелеСистеми»
Всього

(6,476)

-

(538,144)

(535,508)

(4,368)

(10,856)

(136,729)

(37,844)

(141,097)

(48,700)

(57,147)

(194,961)

(736,388)

(779,169)

410,443
78,223
27,757
9,356
7,839
6,293

502,494
145,261
2,686
880
15,960

539,911

667,281

Умови операцій з пов’язаними сторонами визначаються у відповідності до умов договорів окремо
для кожного контракту чи операції.
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За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, провідним управлінським персоналом одержані
поточні виплати в розмірі 132,543 тисячі гривень (за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:
54,123 тисячі гривень).
32. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операційне середовище
Починаючи з 2016 року, українська економіка демонструвала ознаки стабілізації після років
політичної та економічної напруги. У 2019 році українська економіка продовжувала своє
відновлення і досягла зростання реального ВВП у розмірі близько 3.6% (2018: 3.3%), мала
невисокий рівень інфляції у розмірі 4.1% (2018: 9.8%), а також продемонструвала стабілізацію
національної валюти (зміцнення національної валюти приблизно на 5% стосовно долару США і
на 11% стосовно євро у порівнянні із середніми показниками за попередній рік).
Україна продовжує обмежувати свої політичні та економічні зв’язки з Росією, беручи до уваги
анексію Криму, автономної республіки у складі України, а також збройний конфлікт із
сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької областей. У результаті цього
українська економіка продовжує переорієнтовуватись на ринок Європейського Союзу («ЄС»),
реалізуючи весь потенціал Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі із ЄС.
Для подальшого сприяння господарській діяльності в Україні Національний банк України
(«НБУ»), починаючи з 20 червня 2019 року, усунув вимогу щодо обов’язкового продажу
надходжень в іноземній валюті, відмінив усі ліміти на репатріацію дивідендів із липня 2019 року
і поступово зменшив свою облікову ставку уперше за останні два роки із 18.0% у квітні
2019 року до 8.0% у травні 2020 року.
Рівень макроекономічної невизначеності в Україні у 2019 році продовжував залишатися високим
у силу існування значної суми державного боргу, яка підлягала погашенню у 2019-2020 роках,
що вимагає мобілізації суттєвого внутрішнього та зовнішнього фінансування в умовах, коли на
ринках країн, які розвиваються, виникає все більше проблем із джерелами фінансування.
Водночас, Україна успішно пройшла через період президентських та парламентських виборів.
Усі новобрані органи влади продемонстрували свої серйозні наміри у питаннях запровадження
реформ для стимуляції економічного зростання із одночасним забезпеченням макро-фінансової
стабільності та лібералізацією економічного середовища. Ці позитивні зміни призвели, окрім
іншого, до підвищення довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній та національній
валюті, присвоєного Україні рейтинговим агентством Fitch, із показника «B-» до «B», із
позитивним прогнозом.
Подальше економічне зростання залежить, великою мірою, від успіху зусиль українського уряду
під час реалізації запланованих структурних реформ та ефективного співробітництва з
Міжнародним валютним фондом («МВФ»).
Також, не можна оминути увагою, що починаючи з початку 2020 року, нова коронавірусна
хвороба (COVID-19) почала швидко поширюватися по всьому світу, в результаті чого Всесвітня
організація охорони здоров'я в березні 2020 року оголосила про пандемічний статус.
Поширення COVID-19 призводить до значних скорочень операцій для багатьох компаній та має
значний вплив на світові фінансові ринки. Оскільки ситуація швидко розвивається, це може
мати суттєвий вплив на бізнес багатьох компаній у різноманітних секторах економіки,
включаючи, але не обмежуючись таким впливом, як зупинення підприємницької діяльності
внаслідок перерви у виробництві чи закриття об'єктів, перебої в постачанні, карантин
персоналу, зменшення попиту та труднощі із залученням фінансування. Крім того, Компанія
може зіткнутися із більш широкими наслідками COVID-19 внаслідок її негативного впливу на
світову економіку та основні фінансові ринки. Значення впливу COVID-19 на бізнес Компанії
багато в чому залежить від тривалості та частоти впливу пандемії на світову та українську
економіку.
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У першій половині 2020 року Компанія передбачає різке зниження доходів від роумінгу від
власних абонентів через регуляторні та організаційні обмеження. Оскільки доходи від роумінгу
(як від власних, так і гостьових абонентів) у 2019 році склали 5% від загальної суми доходів від
реалізації Компанії, Компанія не очікує, що зниження доходів від роумінгу суттєво вплине на її
діяльність. Продовження умов, пов'язаних із загальним економічним спадом, може мати
тривалий негативний вплив на фінансові результати Компанії.
Значне послаблення української гривні щодо долару США та/або євро може призвести до
істотних збитків від курсових різниць за єврооблігаціями, випущеними у лютому 2020 року. На
дату затвердження окремої фінансової звітності курс української гривні до долара США та євро
становив відповідно 26.5854 та 29.1403, тоді як станом на 31 грудня 2019 року вони становили
23.6862 та 26.4220.
Податкові перевірки та пов’язані з ними ризики
Процес застосування податків і зборів в Україні регулюється Податковим кодексом України.
Податки, які застосовуються до діяльності Компанії, включають ПДВ, податок на прибуток,
податок за використання радіочастотного ресурсу України, податки на заробітну плату
(соціальні внески) та інші податки. До операцій із пов’язаними сторонами-нерезидентами
можуть застосовуватись вимоги законодавства з трансфертного ціноутворення, у випадку коли
операції з пов’язаними сторонами-нерезидентами на рік перевищували 10 мільйонів гривень.
Дотримання податкового та митного законодавства підлягає перевірці та дослідженню з боку
цілої низки органів, уповноважених законодавством вимагати сплати невиплачених зобов’язань,
а також накладати штрафи і пеню. Оскільки українські податкове законодавство і практика є
відносно новими і мають небагато чинних прецедентів, підходи та тлумачення податкових
органів можуть стрімко змінюватися, у порівнянні з країнами із стабільнішими та розвинутими
податковими системами.
Загалом, згідно з українським податковим законодавством, податкові періоди залишаються
відкритими для податкових перевірок протягом трьох років після подачі відповідної податкової
декларації, або уточнюючої податкової декларації. Станом 31 грудня 2019 року податкові
періоди від 2015 до 2019 року залишались відкритими для податкових перевірок стосовно
податку на прибуток підприємств.
Протягом року, який закінчився 31 грудня 2019 року, і попередніх періодів Компанія виплатила
дивіденди акціонеру-нерезиденту. Беручи до уваги спроби України приєднатися до
запровадження Плану дій по боротьбі з мінімізацією оподаткування і виведення прибутку (BEPS)
та внести зміни у податкове законодавство, керівництво регулярно проводило аналіз та
моніторинг транскордонних операцій і вважає, що вони повністю відповідають вимогам діючого
податкового законодавства, але визнає брак практики застосування відповідних вимог до
операцій з дивідендами в умовах зміни законодавства. У випадку, якщо практика застосування
буде відмінною, Компанія оцінила ризик виникнення можливих додаткових податкових
зобов’язань та штрафів у загальній сумі не більше 335 мільйонів гривень.
Судові процеси
Протягом 2019 року Компанія приймала участь в судових процесах по захисту порушеного
права та/або інтересу як в якості позивача, відповідача, так і третьої особи, проте такі процеси,
ні в цілому, ні окремо, не мали суттєвого негативного впливу на діяльність Компанії. Компанія
оцінює ризики негативного результату, та у випадку високого рівня ризику формує нарахування
резерву під такі судові процеси.
Контрактні зобов’язання за капітальними витратами
Станом на 31 грудня 2019 року, невиконані контрактні зобов’язання щодо придбання
мережевого обладнання, основних засобів та програмного забезпечення, строк виконання яких
не настав, склали 599,308 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 602,447 тисяч гривень).
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33. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
У рамках своєї господарської діяльності Компанія стикається з дією декількох видів фінансових
ризиків: валютного ризику, кредитного ризику (або ризику контрагентів) та ризику ліквідності.
Валютний ризик
Валютний ризик являє собою негативний вплив коливань курсів обміну валют на фінансові
результати Компанії (у гривнях), оскільки її доходи та витрати залежать від курсів обміну валют.
Компанія не використовує похідних фінансових інструментів для управління своїм валютним
ризиком.
Послаблення української гривні до долару США та/або євро може збільшити витрати,
деноміновані як у гривнях, так і в іноземній валюті. Однак, посилення гривні до долару США
та/або євро зменшує суму доходів, деномінованих в іноземній валюті.
Балансова вартість монетарних активів та зобов’язань Компанії, деномінованих в іноземних
валютах, станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років представлена таким чином (суми
вказані у тисячах українських гривень):
31 грудня 2019 року
Долари
США

31 грудня 2018 року
Інші
іноземні
валюти

Євро

Долари
США

Євро

Інші
іноземні
валюти

Активи
Дебіторська
заборгованість за
товари, роботи,
послуги
Дебіторська
заборгованість за
розрахунками із
внутрішніх
розрахунків
Гроші та їх еквіваленти
Інші поточні інвестиції
Всього активів

36,443

388,816

-

49,316

218,371

-

23,730

2
125,086
435,963

-

2,109
4,081
-

50,380
831,206
323,484

-

60,173

949,867

-

55,506

1,423,441

-

-

-

-

-

2,854,272

-

586

616,123

1

Зобов’язання
Інші довгострокові
зобов’язання
Зобов’язання з прав
користування
Поточна кредиторська
заборгованість за
товари, роботи,
послуги
Поточна кредиторська
заборгованість із
внутрішніх
розрахунків
Інша кредиторська
заборгованість із
внутрішніх
розрахунків за
нарахованими
процентами
Всього зобов’язань

1,455,783

148,975

188,554

9,322

116,734

176,438

4,022

-

36

-

451

48,395

1,799

-

-

-

-

97,124

-

148,975

1,644,373

9,322

117,771

3,792,352

5,822
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У таблиці внизу показано чутливість до прийнятних можливих змін у курсах обміну долару США
та євро, причому всі інші змінні величини залишаються без змін.

Долар США

Євро

Долари США –
вплив на
прибуток
до оподаткування
Тисяч
гривень

2019

+30%
-30%

+30%
-30%

(26,641)
26,641

(208,352)
208,352

2018

+5%
-5%

+5%
-5%

(3,113)
3,113

(118,446)
118,446

Зміни у курсі обміну

Євро –
вплив на
прибуток
до оподаткування
Тисяч
гривень

Зміни впливу до оподаткування є результатом зміни монетарних активів та зобов’язань,
деномінованих у доларах США та євро, коли функціональною валютою підприємства є валюта,
яка відрізняється від долару США та євро.
Не передбачається суттєвого впливу на власний капітал.
Ризик Компанії щодо впливу змін у курсах обміну валют на всі інші валюти не є суттєвим.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія не зможе погасити всі зобов’язання у разі їх
вимоги. Позиція ліквідності Компанії ретельно контролюється та управляється. Компанія має
розроблений детальний процес бюджетування та прогнозування грошових коштів, щоб
забезпечити наявність у неї належних грошових коштів для виконання своїх платіжних
зобов'язань.
У 2018 році компанія-нерезидент Capital Valentine B.V. випустила міжнародні цінні папери на
суму 90 мільйонів євро за ставкою 9.2% річних із погашенням відсотків на піврічній основі у
лютому 2021 року (див. Примітку 24).
26 березня 2019 року ВФ «Україна» оголосила про погашення непогашеної позики в повному
обсязі. Компанія дотримувалась зобов’язань, накладених кредитною угодою.
У грудні 2019 року була створена компанія-нерезидент VFU Funding PLC (Великобританія) з
метою виступити емітентом єврооблігацій в 2020 році (див. Примітку 35).
Станом на 31 грудня 2019 року короткострокові зобов’язання перевищували оборотні активи на
3,645,479 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 2,896,099 тисяч гривень). До короткострокових
зобов’язань належать нефінансові зобов’язання у сумі 1,407,121 тисяча гривень (Примітка 27).
Протягом попередніх років Компанія демонструвала позитивні тенденції руху грошових потоків
від операційної діяльності та здійснювала дострокове погашення заборгованості по кредитах,
отриманих у зв’язку з розміщенням боргових цінних паперів у наступний період (див.
Примітку 24), що свідчило про здатність компанії уникати банкрутства та продовжувати свою
діяльність на безперервній основі. Керівництво вважає, що Компанія має достатній існуючий та
постійний доступ до ліквідності як через операційні грошові потоки, так і через кредитні засоби.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань, що виникли
внаслідок укладання фінансового інструменту, що призведе до фінансових втрат. Кредитний
ризик не вважається суттєвим для Компанії.
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У 2015 році згідно постанов НБУ було прийнято рішення про відкликання ліцензій та ліквідацію
ряду українських банків. В трьох із таких банківських установ, що перебувають у стані
ліквідації, Компанія розміщувала кошти. Компанією була обрана стратегія правового захисту,
були укладені договори факторингу щодо залишків грошових коштів, розміщених у проблемних
банках ПАТ «Дельта Банк» (1,627,000 тисяч гривень), ПАТ «Банк «Київська Русь» (328,000
тисяч гривень), заборгованість фактора з урахуванням дисконту наведена у Примітці 13.
У березні 2015 року НБУ визнав ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Банк «Київська Русь»
неплатоспроможними. На 31 грудня 2015 року кошти, розміщені у ПАТ «Платинум Банк»,
знецінились, а на початок січня 2017 року ПАТ «Платинум Банк» також було оголошено
неплатоспроможним та розпочато процедуру ліквідації.
У липні 2017 року було отримано підтвердження того, що Компанія була включена до списку
кредиторів 7-го рядка в ПАТ «Платинум Банк» (сума 250 мільйонів гривень).
Банківська криза, банкрутство або фінансова неспроможність банків, в яких ПрАТ «ВФ Україна»
розміщує свої кошти, може призвести до втрати вкладів або може негативно вплинути на
спроможність Компанії здійснювати банківські операції, що може спричинити істотні негативні
наслідки для операційної діяльності та фінансового стану Компанії.
34. ПЕНСІЙНІ ПРОГРАМИ
Співробітники Компанії отримують пенсійні виплати від уряду відповідно до законодавства та
нормативних актів України. Нарахування внесків Компанії до Державного пенсійного фонду
відображаються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід).
Згідно із законодавством України, внески до Державного пенсійного фонду передбачають
обов’язкові виплати Єдиного соціального внеску. Внески Компанії до Державного пенсійного
фонду протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, становили відповідно
171,272 тисячі гривень та 145,332 тисячі гривень.
35. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Випуск єврооблігацій
5 лютого 2020 року Компанія отримала фінансування у вигляді випущених єврооблігацій на
період у п’ять років із дворічним опціоном у сумі 500 мільйонів доларів США та купонною
ставкою у розмірі 6.2% і отримала контроль над компанією VFU Funding PLC (Великобританія),
створеною у грудні 2019 року для цілей виконання обов’язків емітента єврооблігацій.
Надходження від розміщення облігацій були використані для рефінансування синдикованого
кредиту у сумі 464 мільйона доларів США, отриманого ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс»
для придбання компанії Preludium B.V. у ПАТ «МТС». З цією метою 10 лютого 2020 року
Компанія уклала угоду про надання фінансової допомоги, яка передбачає надання на користь
ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на
загальну суму 11,569,196 тисяч гривень.
Кредитна угода передбачає дотримання певних фінансових умов, а саме ліміту на здійснення
обмежених виплат (дивідендів тощо), обмеження щодо залучення заборгованості, надання
застави, продажу активів, операцій з афілійованими компаніями, фінансування, оприлюднення
фінансової та іншої звітності (протягом певних встановлених часових рамок), лістингу тощо.
Однак, певні умови щодо конкретних обмежених операцій визначаються відповідними
ковенантами.
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ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
В тисячах українських гривень
До обмежень належать як коефіцієнти (консолідоване співвідношення власних і запозичених
коштів тощо), так і певні обмеження щодо господарської діяльності: підтримання існування як
юридичної особи; умови до операцій злиття; вимоги до технічного обслуговування активів;
страхування; виплата податків та вимог за іншими претензіями; інші умови та обмеження до
провадження господарської діяльності.
Дотримання умов та ковенант за цією угодою вимагає постійного контролю із боку керівництва
Компанії, оскільки невиконання ковенант може викликати суттєві фінансові та репутаційні
ризики, а також істотні ризики щодо поточної господарської діяльності.
Перерозподіл діапазону радіочастот
5 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України дозволив здійснити перепрофілювання частот у
діапазонах 800–900 МГц для сприяння у розгортанні мереж 4G/LTE.
У подальшому, у лютому-березні 2020 року Компанія отримала чотири розширені ліцензії на
мобільну комунікацію 2G і 4G у діапазоні 900 МГц. Початок їх використання запланований на
1 липня 2020 року. Із початку дії ліцензій Компанія має дотримуватись ліцензійних умов (вимог
до якості та рівня передачі даних, графіку покриття, тощо). Загальна вартість ліцензій становить
264,673 тисячі гривень.
Продовження співробітництва із Групою компаній Vodafone
Починаючи з 2015 року, Компанія надавала послуги із використанням бренду Vodafone на
підставі угоди про партнерство.
З 1 лютого 2020 року Компанія поновила угоду про партнерство із Групою компаній Vodafone
щодо доступу і використання товарного знаку на наступні п’ять років, із можливістю
подовження на один рік. Угода гарантує прямий доступ до послуг закупівель та інших послуг
Vodafone і подальшу можливість співпрацювати із Групою компаній Vodafone щодо споживчих та
корпоративних продуктів. Нове стратегічне партнерство надає Компанії доступ до міжнародних
експертних знань Групи компаній Vodafone у таких сферах як ІТ трансформація, послуги на
основі Інтернету речей та цифрові послуги 5G.
Збільшення частки участі Компанії в статутному капіталі ТОВ «ВФ Ритейл»
17 квітня 2020 року Наглядовою радою було прийняте рішення про збільшення частки участі
Компанії в статутному капіталі ТОВ «ВФ Ритейл» на 1,260,000 тисяч гривень шляхом
додаткового вкладу у розмірі кредиторської заборгованості ТОВ «ВФ Ритейл» перед Компанією
за Договором позики в розмірі 1,260,000 тисяч гривень. В результаті загальний розмір частки
участі в статутному капіталі ТОВ «ВФ Ритейл» становитиме 1,260,140 тисяч гривень.
36. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Цю окрему фінансову звітність було затверджено до випуску керівництвом Компанії 21 травня
2020 року.
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