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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонерам Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна»:
Звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
«ВФ Україна» та його дочірніх підприємств (надалі разом – «Група»), що складається з
консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року та консолідованого звіту про
прибутки або збитки та інші сукупні доходи, консолідованого звіту про зміни у власному капіталі та
консолідованого звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток
до консолідованої фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах консолідований фінансовий стан Групи на 31 грудня 2019 року, та її консолідовані
фінансові результати і консолідовані 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 консолідованої
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 консолідованої
фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Групи згідно з Кодексом
етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс
РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту консолідованої 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 консолідованої фінансової звітності за поточний період. Ці питання
розглядались у контексті нашого аудиту консолідованої фінансової звітності в цілому та
враховувались при формуванні думки щодо цієї консолідованої 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:

Консолідовані доходи Групи є суттєвою сумою,
яка складається із великої кількості
індивідуально несуттєвих операцій. Група
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;

Назва «Делойт» стосується однієї чи більшої кількості юридичних осіб, які входять до складу «Делойт Туш Томацу Лімітед» («ДТТЛ»), глобальної мережі фірмучасників ДТТЛ та пов’язаних з ними осіб. ДТТЛ (також іменується як «Делойт Глобал») і кожна з фірм-учасників ДТТЛ є самостійними та незалежними
юридичними особами. ДТТЛ не надає послуг клієнтам. Додаткову інформацію розміщено за посиланням: www.deloitte.com/about.
© 2020 ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК». Усі права захищені.

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 в виконання аудиту фахівців з
інформаційних технологій.

2. детальний аналіз систем IT та бізнеспроцесів, які стосуються визнання доходів,
для виявлення ризиків суттєвого
викривлення консолідованої 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 5 «Доходи від реалізації за
договорами з клієнтами».

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 у консолідованій
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 Групою.
Ми також розглянули належність та послідовне
застосування облікової політики Групи стосовно
визнання доходів від надання послуг абонентам,
а також оцінили належність розкриття
інформації про доходи у консолідованій
фінансовій звітності.
Строки корисного використання основних
засобів

Наші аудиторські процедури із цього питання
включали:

Станом на 31 грудня 2019 року Група мала
основні засоби у сумі 10,110 мільйонів гривень,
які, в основному, були представлені
телекомунікаційним обладнанням мережі. Як
зазначено у Примітці 14 до консолідованої
фінансової звітності, основні засоби Групи
амортизуються на прямолінійній основі протягом
їх очікуваних строків корисного використання.
Керівництво використовує професійні судження
для оцінки строків корисного використання
своїх основних засобів на основі технічних
даних, наданих компаніями-постачальниками,
технічних характеристик, які стосуються
експлуатації та показників діяльності мережі, а
також довгострокової стратегії Групи щодо
використання відповідних активів.

1. отримання розуміння та оцінку доречності
облікової політики та процесів Групи щодо
розробки, моніторингу та перегляду строків
корисного використання основних засобів;
2. отримання розуміння внутрішніх контрольних
процедур Групи 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

Аудит оцінок Групи щодо строків корисного
використання обладнання мережі є істотним і
передбачав використання високого рівня
аудиторських суджень стосовно доречності
оцінок, розроблених керівництвом, і впливу
цих оцінок на суми, відображені у
консолідованій фінансовій звітності.

3. отримання та оцінку аудиторських доказів (як
у підтримку, так і заперечних), які
стосуються аналізу оцінок керівництва,
включно з аналізом старіння 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;

Дивись Примітку 3 «Істотні облікові судження,
оцінки та припущення» та Примітку 14 «Основні
засоби».

4. підтвердження, на вибірковій основі,
інформації, використаної в аналізі
керівництва, включно зі звіркою реєстрів
обладнання, яке знаходиться в експлуатації,
до даних мережевого трафіку.
Ми також здійснили оцінку повноти та точності
інформації, яка розкривається у консолідованій
фінансовій звітності.
Інші питання
Додаткова інформація до консолідованої фінансової звітності, що розкрита на сторінках 51-61 під
заголовком «Подання фінансової інформації у форматі, затвердженому Наказом «Про затвердження
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» Міністерства Фінансів України № 73 від 7 лютого 2013 року» (надалі – «Додаткові
форми»), представлена для цілей додаткового розкриття та аналізу, що не передбачено МСФЗ.
Управлінський персонал несе відповідальність за додаткову інформацію. Стосовно додаткових форм
були застосовані аудиторські процедури, які використовуються під час аудиту консолідованої
фінансової звітності, а також додаткові процедури, включно із порівнянням та узгодженням таких
форм безпосередньо із відповідними обліковими регістрами та самою консолідованою фінансовою
звітністю, та інші додаткові процедури у відповідності до МСА. Наш аудит було проведено з метою
висловлення думки стосовно консолідованої фінансової звітності та додаткових форм у цілому.
Інша інформація
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з
консолідованого звіту про управління (але не є консолідованою 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 консолідованої 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 консолідованої фінансової звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією і консолідованою 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 консолідованому 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.
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за консолідовану фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої
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 консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за
оцінку здатності Групи 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 Групу чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Групи.
Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована 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 консолідованої 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 консолідованої 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 Групи 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
консолідованій 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 Групу припинити
свою діяльність на безперервній основі.
Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує консолідована 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.
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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 консолідованої
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 Групи. Ми
виконували аудиторське завдання з 2 березня 2020 року по дату цього звіту.
Ми підтверджуємо, що звіт незалежного аудитора узгоджено з додатковим звітом для аудиторського
комітету.
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 Групи 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» ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
У мільйонах українських гривень, якщо не зазначено інше
1.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ОПИС ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна» або «Компанія») є
компанією, створеною згідно з законодавством України, і зареєстрована за адресою:
вул. Лейпцизька, 15, Київ, 01601, Україна.
До консолідованої фінансової звітності входять результати діяльності Компанії та її дочірніх
підприємств (надалі разом – «Група» або «ВФ Україна») станом на 31 грудня 2019 та 2018 років
і за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років.
Господарська діяльність Групи
Група 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 та
аксесуарів. Група 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 (Примітка 29), ПрАТ «ВФ Україна» продовжило угоду
на період 2020–2025 років, із правом за договором подовжити її ще на один рік. За новою
подовженою партнерською угодою Група 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», ТОВ «ІТ СмартФлекс» і, до 31 березня 2019 року
до неї належала компанія Capital Valentine B.V., створена у Нідерландах, як консолідоване
структуроване підприємство для залучення коштів на користь ПрАТ «ВФ Україна» (випуску
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). Оскільки кредит та
відповідні облігації (основна сума та купони) були погашені у повному обсязі у березні 2019
року (Примітка 19), Група перестала консолідувати операції цього підприємства спеціального
призначення після дати погашення.
Метою діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ВФ Ритейл» («ВФ Ритейл») є
продаж телефонів і смартфонів для смартфонізації населення України.
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 Групи.
На кінець 2019 року кількість штатних працівників Групи становила понад 4,400 осіб (2018:
3,400 осіб).
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 компанії «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»,
чиїм кінцевим бенефіціарним власником є Насиб Хасанов (Азербайджан).
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ПРАТ «ВФ УКРАЇНА» ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
У мільйонах українських гривень, якщо не зазначено інше
2.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА НОВІ СТАНДАРТИ І ТЛУМАЧЕННЯ У
СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Основа підготовки консолідованої фінансової звітності
Ця консолідована фінансова звітність була підготовлена у відповідності до Міжнародних
стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), випущених Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку («РМСБО»), які офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
бухгалтерського обліку.
Ця консолідована 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 консолідованій фінансовій звітності подаються у мільйонах українських гривень, якщо не
зазначено інше.
Ця консолідована фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Група здатна
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, і продовжуватиме свою діяльність у
найближчому майбутньому.
Основа консолідації
Ця консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Компанії та підприємств, які
контролюються Компанією. Контроль досягається тільки тоді, коли Компанія має владні
повноваження щодо підприємства, зазнає ризиків або має права щодо змінних результатів
діяльності підприємства та має здатність використовувати свої владні повноваження щодо
підприємства для впливу на свої змінні результати. Результати діяльності контрольованих
підприємств, придбаних або проданих протягом звітного періоду, включаються до
консолідованої фінансової звітності з дати, на яку Група отримує контроль над підприємством,
або до дати, на яку Група втрачає контроль над підприємством. У разі необхідності облікова
політика контрольованих підприємств узгоджується із обліковою політикою, яку застосовує
Група. Усі внутрішньогрупові активи та зобов’язання, статті власного капіталу, доходи, витрати і
потоки грошових коштів за операціями між членами Групи виключаються під час консолідації.
Функціональна валюта
Функціональною валютою Групи є українська гривня. Операції в іноземних валютах
перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну валют, які існували на дати
відповідних операцій. На звітну дату монетарні статті, деноміновані в іноземних валютах,
перераховуються за курсами обміну на кінець періоду, у той час як немонетарні статті
відображаються за курсами обміну, які дiяли на дату їх визнання. Курсові різниці визнаються у
складі прибутку або збитку.
Ефективні частки володіння в істотних дочірніх підприємствах Групи були представлені таким
чином:
Метод обліку
ТОВ «ВФ Ритейл»
ТОВ «ІТ СмартФлекс»

Консолідація
Консолідація

31 грудня
2019 року
100.0%
100.0%

31 грудня
2018 року
100.0%
100.0%

Станом на 31 грудня 2018 року Група також мала консолідоване підприємство спеціального
призначення Capital Valentine B.V., яке було створене за законодавством Нідерландів для
забезпечення цілей фінансування Групи (випуску 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). Оскільки кредит та відповідні облігації (основна сума та купони)
були погашені у повному обсязі у березні 2019 року (Примітка 19), Група перестала
консолідувати операції цього підприємства спеціального призначення після дати погашення.

12

ПРАТ «ВФ УКРАЇНА» ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
У мільйонах українських гривень, якщо не зазначено інше
Зміни класифікації у консолідованому звіті про фінансовий стан та консолідованому
звіті про рух грошових коштів
У певні статті короткострокових зобов’язань у порівняльному консолідованому звіті про
фінансовий стан на 31 грудня 2018 року та відповідні зміни в операційних зобов’язаннях у
порівняльному консолідованому звіті про рух грошових коштів за рік, який закінчився на
зазначену дату, були внесені зміни у класифікацію раніше відображених сум для приведення їх
у відповідність із поданням за поточний рік. Керівництво не вважало ці зміни класифікації
суттєвими для Групи.
Стандарти, тлумачення і поправки до стандартів, прийняті до застосування із 1 січня
2019 року
Група 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, Група 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 Група 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 Група 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 Групою із 1 січня
2019 року, не завдали істотного впливу на консолідовану фінансову звітність Групи.
Стандарти і тлумачення випущені, але які іще не набули чинності
На дату затвердження цієї консолідованої 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 Концептуальну основу в стандартах МСФЗ
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання підприємств» – Визначення господарської
діяльності (бізнесу)
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 39 «Фінансові
інструменти: визнання та оцінка» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти:
розкриття інформації» – Реформа базової відсоткової ставки
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікова
політика, зміни в облікових оцінках та помилки» – Визначення суттєвості
МСФЗ 17 «Договори страхування»
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» – Класифікація
зобов’язань як короткострокових або довгострокових

1 січня 2020 року
1 січня 2020 року
1 січня 2020 року
1 січня 2020 року
1 січня 2021 року
1 січня 2022 року

Наразі керівництво оцінює вплив від прийняття до застосування цих стандартів та тлумачень, а
також поправок до стандартів.
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3.

ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ
Суттєві облікові оцінки
Суттєва облікова оцінка є оцінкою, яка не тільки є важливою для подання консолідованого
фінансового стану Групи, 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 Група 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.
Група 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.
Додаткова інформація із цього питання розкривається у Примітках 14 і 15.
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 Група 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 18). Під час оцінки строків дії оренди
керівництво враховує усі факти та обставини, які створюють економічне заохочення для Групи
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 Групи визначаються на основі кредитних спредів пропозицій для Групи
щодо банківських кредитів у порівнянні з кривою дохідності із нульовим купоном для державних
цінних паперів.
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Зміни цих факторів можуть вплинути на очікувані строки дії договорів оренди та відображену
вартість активів з прав користування та орендних зобов’язань.
Суттєві судження
Резерви та умовні зобов’язання
Група бере участь у різноманітних судових процесах, спорах та розглядах претензій, включно з
регуляторними дискусіями, які стосуються господарської діяльності, податкових позицій Групи,
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 Групи 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 26.
4.

ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Керівництво, відповідальне за прийняття операційних рішень (генеральний директор і
представники старшого керівництва), аналізує та переглядає результати діяльності операційних
сегментів Групи окремо на основі характеру продуктів та послуг. Керівництво, відповідальне за
прийняття операційних рішень, оцінює показники діяльності сегментів на основі доходів від
реалізації та операційних доходів до вирахування зносу та амортизації (OIBDA). Керівництво,
відповідальне за прийняття операційних рішень, не аналізує активи або зобов’язання за
звітними сегментами.
Сегмент мобільного бізнесу являє собою результати операцій мобільного зв’язку, які
передбачають надання послуг клієнтам по всій Україні, включно з послугами передачі голосу та
даних.
Сегмент роздрібної торгівлі являє собою результати діяльності Групи від роздрібних продажів
товарів.
Категорія інших послуг не є звітним сегментом. До неї входять результати діяльності ТОВ «ІТ
СмартФлекс», які не досягають кількісного порогу для окремого розкриття у звітності.
Подані нижче виключення складаються із операцій продаж між компаніями Групи, проведених у
рамках звичайних операцій.
Фінансова інформація за звітними сегментами представлена таким чином:

Рік, який закінчився
31 грудня 2019 року:
Доходи від реалізації
Зовнішні клієнти
Міжсегментні операції
Усього доходів від
реалізації
OIBDA
Знос та амортизація

Мобільний
бізнес

Роздрібні
продажі

Інші
послуги

Головний
офіс і
міжсегментні
виключення

Консолідовано

15,018
18

959
209

6
35

(262)

15,983
-

15,036

1,168

41

(262)

15,983

8,712

(341)

Операційний прибуток

(1)

(45)

8,325
(4,703)
3,622

Фінансові доходи
Фінансові витрати
Прибуток від курсових
різниць

186
(650)
71

Прибуток до
оподаткування

3,229
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Рік, який закінчився 31 грудня
2018 року:

Мобільний
бізнес

Доходи від реалізації
Зовнішні клієнти
Міжсегментні операції
Усього доходів від реалізації

Роздрібні
продажі

Головний
офіс і
міжсегментні
виключення

Консолідовано

12,623
13

176
105

(118)

12,799
-

12,636

281

(118)

12,799

(11)

6,864

OIBDA

6,978

(103)

Знос та амортизація

(4,088)

Операційний прибуток

2,776

Фінансові доходи
Фінансові витрати
Прибуток від курсових різниць

165
(745)
11

Прибуток до оподаткування

2,207

Деталізація доходів від реалізації:
Рік, який закінчився
31 грудня 2019 року:
Доходи від реалізації
Послуги мобільного зв’язку
Інші послуги
Реалізація товарів
Усього доходів від
реалізації

Мобільний
бізнес

Роздрібні
продажі

Інші
послуги

Усього

14,844
49
125

39
920

6
-

14,844
94
1,045

15,018

959

6

15,983

Мобільний
бізнес

Рік, який закінчився 31 грудня 2018 року:
Доходи від реалізації
Послуги мобільного зв’язку
Реалізація товарів
Усього доходів від реалізації

Роздрібні
продажі

Усього

12,526
97

5
171

12,531
268

12,623

176

12,799

Усі доходи від реалізації згенеровані в Україні, включно з доходами від послуг роумінгу та
інтерконекту (оскільки послуги надаються в Україні).
5.

ДОХОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА ДОГОВОРАМИ З КЛІЄНТАМИ
Доходи від реалізації визнаються у тій мірі, в якій Група поставила товари або надала послуги
за договором, і коли суму доходів можна визначити достовірно та існує вірогідність, що Група
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% збору до Державного пенсійного фонду та знижок.
Група отримує доходи від реалізації від надання мобільних телекомунікаційних послуг (плати за
доступ, передачі СМС-повідомлень, плата за інтерконект, 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
передоплачених договорів.
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Доходи від плати за доступ, передачі СМС-повідомлень, плата за інтерконект визнаються тоді,
коли послуги надаються. Вони визнаються або на базі використання (хвилинах обробленого
трафіку, обсягу переданих даних) або плині часу (місячна абонентська плата). Доходи від
реалізації передоплачених послуг переносяться на майбутні періоди до того часу, поки клієнт не
споживе послуги або закінчиться їх строк дії. Це призводить до визнання зобов’язань за
договорами у складі консолідованого звіту про фінансовий стан та більшої величини
надходжень грошових коштів від операційної діяльності у тому році, в якому отримані
передоплати від клієнтів, тоді як споживання послуг відбувається у подальші роки.
Доходи від надання телевізійного та музичного контенту визнаються тоді, коли Група надає
послуги, і визнаються у сумі комісій до отримання Групою (діє як агент) згідно з вимогами
МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами», оскільки Група не контролює такі
послуги до передачі їх клієнту.
Група визнає первісну плату за підключення за своїми передоплаченими 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 згідно українського
законодавства.
Доходи від реалізації товарів (головним чином, мобільних телефонів та інших мобільних
пристроїв) визнаються тоді, коли істотні ризики та винагороди від володіння товаром
переходять до клієнта.
Для комбінованих пакетів Група 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.
Група визнає доходи від надання телекомунікаційних послуг із плином часу, а доходи від
реалізації товарів на певний момент часу.
Група надає ретроспективні знижки за обсяг за угодами роумінгу з міжнародними мобільними
операторами. Для оцінки змінної суми компенсації цих знижок Група 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 консолідованому звіті про
фінансовий стан.
Доходи від надання послуг за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, були
представлені таким чином:
2019
Доходи від мобільних абонентів
Доходи від послуг інтерконекту
Інші доходи
Усього
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2018

12,010
2,518
410

9,687
2,479
365

14,938

12,531
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До інших доходів належать доходи від послуг роумінгу для гостьових абонентів, послуг
фіксованого зв’язку та інші доходи.
Загальна сума реалізації товарів за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, становила 1,045
мільйонів гривень (2018: 268 мільйонів гривень).
6.

СОБІВАРТІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ
Собівартість надання послуг послуг за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, була
представлена таким чином:
2019

7.

2018

Витрати на послуги інтерконекту
Електроенергія та інші виробничі витрати
Витрати на використання радіочастот
Витрати на роумінг
Заробітна плата і соціальні внески виробничого персоналу
Витрати на додаткові послуги та інші прямі витрати

1,667
935
824
295
221
41

1,494
834
794
363
199
30

Усього

3,983

3,714

ВИТРАТИ НА ЗБУТ, ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Витрати на збут, загальногосподарські та адміністративні витрати за роки, які закінчилися
31 грудня 2019 та 2018 років, були представлені таким чином:
2019

2018

Заробітна плата і соціальні внески
Витрати на рекламу та маркетинг
Комісії дилерів
Загальні витрати на утримання офісу
Білінг та обробка даних
Податки, окрім податку на прибуток
Інші витрати

1,340
451
338
243
167
107
128

845
355
272
187
172
105
86

Усього

2,774

2,022

До складу інших витрат за 2019 рік включено витрати з обов’язкового аудиту фінансової
звітності ВФ Україна та ТОВ «ВФ Ритейл». Крім обов’язкового аудиту, у 2019 році аудитором
надавалися інші незаборонені законодавством професійні послуги у загальній сумі 10,338 тисяч
гривень.
Зростання заробітної плати і соціальних внесків пояснюється розширенням роздрібної торгової
діяльності Групи (ТОВ «ВФ Ритейл»). Група збільшила загальну кількість своїх магазинів на 104
одиниці протягом року, і на кінець року їх кількість становила 249 магазинів, у результаті чого
кількість торгового персоналу збільшилась на 590 чоловік.
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8.

ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Фінансові доходи та витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, були
представлені таким чином:
2019

62
2
551
35

205
7
503
30

Усього відсоткових витрат

650

745

– Відсоткові доходи за банківськими депозитами (фінансові активи за
амортизованою вартістю)

186

165

Фінансові доходи

186

165

(464)

(580)

Чисті фінансові витрати

9.

2018

Відсоткові витрати, що пов’язані з:
– Облігаціями до сплати і фінансуванням з боку
виробника/постачальника (фінансові зобов’язання за
амортизованою вартістю)
– Амортизацією витрат на випуск боргових інструментів
– Орендними зобов’язаннями
– Резервами: амортизацією дисконту

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податок на прибуток Групи розраховується у відповідності до українського законодавства і
базується на оподатковуваному прибутку за період. Ставка податку на прибуток підприємств в
Україні становить 18%.
Стандартна ставка утримуваного податку в Україні, яка застосовується до розподілу та виплати
дивідендів, становить 15%, однак, Договір про уникнення подвійного оподаткування між
Україною та Королівством Нідерландів передбачає можливість застосовувати зменшену
податкову ставку у розмірі 0% або 5% до доходів з дивідендів. Під час розподілу дивідендів на
користь компанії Preludium B.V. Компанія застосовувала зменшену ставку утримуваного податку
у розмірі 5% згідно з Договором про уникнення подвійного оподаткування.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання визнаються стосовно тимчасових різниць, які
виникають між балансовою вартістю активів та зобов’язань у консолідованій 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
будуть застосовуватися до періодів, у яких, як передбачається, різниці будуть реалізовані.
Істотні компоненти витрат з податку на прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018
років, були представлені таким чином:
2019

2018

Поточний податок на прибуток
Відстрочений податок

619
71

244
216

Усього витрат з податку на прибуток за період

690

460
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Згідно законодавства ставка податку на прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та
2018 років, становила 18%.
2019
Ставка податку на прибуток згідно законодавства за рік
Коригування на:
Збиток дочірнього підприємства «ВФ Ритейл», стосовно якого не були
визнані відстрочені податкові активи
Витрати, які не вираховуються для цілей оподаткування
Вплив орендних витрат, які не підлягають вирахуванню для цілей
оподаткування
Ефективна ставка податку на прибуток

2018

18.0

18.0

3.3
0.1

1.2
0.1

-

1.5

21.4

20.8

Група відобразила такі відстрочені активи з податку на прибуток у консолідованому звіті про
фінансовий стан:
31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

Відстрочені податкові активи

525

596

Чисті відстрочені податкові активи

525

596

Інформація про рух відстрочених податкових активів та зобов’язань за рік, який закінчився
31 грудня 2019 року, була представлена таким чином:

31 грудня
2018 року
Активи/(зобов’язання), які виникають у
результаті податкового впливу:
Зносу основних засобів
Резерву на покриття збитків від дебіторської
заборгованості від факторингової компанії та
залишку грошових коштів, утримуваних у
проблемному банку
Нарахованих витрат
Зобов’язань на демонтаж основних засобів та
відновлення земельних ділянок
Резерву на покриття збитків від сумнівної
заборгованості
Плати за з’єднання майбутніх періодів та
передоплат абонентів
Капіталізації витрат на заключення договорів
Інших витрат
Чисті відстрочені податкові активи

31 грудня
2019 року

296

(48)

248

218
57

(56)

218
1

41

10

12

(3)

5
(40)
7

(5)
26
5

596
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Визнано у
складі
прибутку/
збитку

(71)

51
9
(14)
12
525
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Інформація про рух відстрочених податкових активів та зобов’язань за рік, який закінчився
31 грудня 2018 року, була представлена таким чином:

31 грудня
2017 року
Активи/(зобов’язання), які
виникають у результаті
податкового впливу:
Резерву на дебіторську
заборгованість від
факторингової компанії та
залишку грошових коштів,
утримуваних у проблемному
банку
Зносу основних засобів
Плати за з’єднання майбутніх
періодів та передоплат
абонентів
Нарахованих витрат
Резерву на покриття збитків від
сумнівної заборгованості
Зобов’язань на демонтаж
основних засобів та
відновлення земельних
ділянок
Капіталізації витрат на
заключення договорів
Інших витрат
Чисті відстрочені податкові
активи

Коригування у
результаті
первісного
застосування
нових
стандартів
МСФЗ

Визнано у
складі
прибутку/
збитку

31 грудня
2018 року

364
319

-

(146)
(23)

218
296

66
76

-

(61)
(19)

5
57

12

1

(1)

12

11

-

30

41

(35)
-

(5)
9

(40)
7

(34)

(216)

(2)

846

596

Податкові збитки дочірнього підприємства «ВФ Ритейл», стосовно яких не були визнані
відстрочені податкові активи у консолідованому звіті про фінансовий стан на 31 грудня
2019 року, становили 646 мільйонів гривень (2018: 148 мільйонів гривень) і вони не мають
кінцевого терміну. Згідно з українським законодавством, поточна структура Групи не дозволяє
зараховувати перенесені на майбутні періоди збитки однієї компанії Групи до оподатковуваного
прибутку іншої компанії Групи.
10. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою грошові кошти у касі і на банківських рахунках,
а також короткострокові банківські депозити із первісними термінами погашення до трьох
місяців. Станом на 31 грудня 2019 року грошові кошти на банківських рахунках утримувались у
чотирьох надійних банках – АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Креді Агріколь Банк»,
АТ «Укрсиббанк» та АТ «ІНГ Банк Україна», розташованих в Україні (31 грудня 2018 року: у
п’яти надійних банках, розташованих в Україні). До еквівалентів грошових коштів належать
грошові кошти в дорозі у сумі 126 мільйонів гривень (31 грудня 2018 року: 65 мільйонів
гривень), які являють собою грошові кошти, сплачені абонентами, але ще не отримані від
фінансових установ.
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Грошові кошти та їх еквіваленти були представлені таким чином:
Ставки
депозитів

31 грудня
2019 року

Грошові кошти та їх еквіваленти у
банках та у касі в:
Українських гривнях
Євро
Доларах США
Короткострокові депозити із
первісним терміном погашення до
92 днів в:
Українських гривнях
Євро

Ставки
депозитів

613
125
24

8.5%-13.3%

Усього грошових коштів та їх
еквівалентів

672
-

1,434

31 грудня
2018 року

560
467
4

17.5%-18.5%
0.25%

1,233
365

2,629

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 мільйонів 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.
11. КОРОТКОСТРОКОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Короткострокові інвестиції представлені строковими депозитами, первісні терміни погашення за
якими перевищують три місяці і які підлягають погашенню у строк до дванадцяти місяців.
Станом на 31 грудня 2019 року строкові депозити були деноміновані у євро і мали відсоткову
ставку у розмірі 0.1%, та їх сума становила 436 мільйонів 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 324 мільйони гривень. Короткострокові інвестиції Групи оцінюються за
амортизованою вартістю.
12. ТОРГОВА ТА ІНША 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 Група 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 вважається знеціненою, коли вона прострочена на більше ніж 180
днів, і списується після закінчення терміну позовної давності.
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Очікувані кредитні збитки за дебіторською заборгованістю, окрім дебіторської заборгованості від
абонентів, оцінюються на індивідуальній основі на підставі історичної інформації (збитків у
минулому) та прогнозної інформації, коли така є доступною. Дебіторська заборгованість, окрім
дебіторської заборгованості від абонентів, списується після закінчення строку позовної давності
або за результатами внутрішніх розслідувань.
Група 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
консолідованому звіті про фінансовий стан. Така дебіторська заборгованість погашається раз на
рік.
Поточна торгова та інша дебіторська заборгованість була представлена таким чином:
31 грудня
2019 року
Роумінг
Інтерконект
Абоненти
Інша торгова дебіторська заборгованість
Дилери
Інша дебіторська заборгованість
Резерв на покриття очікуваних кредитних збитків
Дебіторська заборгованість факторингової компанії за проданими
інвестиціями у проблемних банках «Дельта Банк» і «Київська Русь»
(зазнали зменшення корисності у повному обсязі у результаті дії
кредитного ризику)
Залишок грошових коштів у проблемному банку «Платинум Банк»
Резерв на покриття очікуваних кредитних збитків від дебіторської
заборгованості, яка зазнала зменшення корисності у результаті дії
кредитного ризику щодо проблемних банків

31 грудня
2018 року

361
135
82
59
42
5
(49)

186
140
154
18
51
13
(66)

961
250

961
250

(1,211)

(1,211)

Усього торгової та іншої дебіторської заборгованості

635

496

Поточна торгова та інша дебіторська заборгованість

635

496

Більшість залишків торгової дебіторської заборгованості Групи погашаються протягом 30 днів.
До прийняття будь-якого нового клієнта Група оцінює кредитну якість потенційного клієнта і
визначає кредитні ліміти окремо для кожного індивідуального клієнта.
У 2015 році Компанія уклала факторингову угоду стосовно залишків грошових коштів,
розміщених у проблемних банках «Дельта Банк» (1,627 мільйонів гривень) та «Київська Русь»
(328 мільйонів гривень), за якою факторингова компанія була зобов’язана відшкодувати Групі
до 50% та 45% залишків грошових коштів, відповідно. Станом на 31 грудня 2017 року
дебіторська заборгованість від факторингової компанії у сумі 961 мільйон гривень та грошові
кошти у проблемному банку «Платинум Банк» (250 мільйонів гривень) зазнали зменшення
корисності у повному обсязі у силу високого кредитного ризику контрагентів. Станом на
31 грудня 2018 року визнані очікувані кредитні збитки на весь строк дії фінансових інструментів
оцінювались у тій самій сумі, що й істотна прострочена дебіторська заборгованість, яка зазнала
зменшення корисності у повному обсязі у результаті дії кредитного ризику.
Торгова дебіторська заборгованість від роумінгу станом на 31 грудня 2019 року була
представлена за вирахуванням 70 мільйонів гривень, згорнутими за рахунок відповідної
торгової кредиторської заборгованості за роумінг (Примітка 17) (31 грудня 2018 року:
79 мільйонів гривень). Торгова дебіторська заборгованість від послуг інтерконекту станом на
31 грудня 2019 року представлена за вирахуванням 95 мільйонів гривень, згорнутими за
рахунок відповідної торгової кредиторської заборгованості за послуги інтерконекту
(Примітка 17) (31 грудня 2018 року: 92 мільйони гривень).
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Аналіз торгової та іншої дебіторської заборгованості за строками погашення та відповідного
резерву на покриття очікуваних кредитних збитків станом на 31 грудня 2019 року був
представлений таким чином:
Дебіторська заборгованість
від абонентів, оцінена на
предмет зменшення
корисності на основі
матриці резервів
Короткострокова

Середньозважений
рівень збитку

Валова
балансова
вартість

Резерв на
покриття
збитків (на
основі матриці
резервів)

1%

37

(1.0)

1–30 прострочених днів
31–60 прострочених днів
60–90 прострочених днів
90–120 прострочених днів
120–150 прострочених днів
150–180 прострочених днів
Понад 180 прострочених днів

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

5
3
1
1
1
1
33

(0.7)
(0.8)
(0.5)
(0.5)
(1.0)
(0.5)
(33.0)

Усього

30%

82

(38)

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

Станом на 31 грудня 2019 року Група визнала очікувані кредитні збитки у сумі 1,222 мільйони
гривень за дебіторською заборгованістю іншою, ніж заборгованість від абонентів, що мала
валову балансову вартість 1,813 мільйонів гривень. Оцінка здійснювалась на індивідуальній
основі на основі історичної та прогнозної інформації.
У таблиці нижче подано зведені результати щодо змін резерву на покриття очікуваних
кредитних збитків за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року:
2019
Залишок на початок року, розрахований згідно з МСФЗ 9

(1,277)

Резерв на покриття очікуваних кредитних збитків
Списання дебіторської заборгованості

(2)
19

Залишок на кінець року

(1,260)

Аналіз торгової та іншої дебіторської заборгованості за строками погашення та відповідного
резерву на покриття очікуваних кредитних збитків станом на 31 грудня 2018 року був
представлений таким чином:
Дебіторська заборгованість
від абонентів, оцінена на
предмет зменшення
корисності на основі
матриці резервів
Короткострокова

Середньозважений
рівень збитку

Валова
балансова
вартість

Резерв на
покриття
збитків (на
основі матриці
резервів)

1%

99

(0.9)

1–30 прострочених днів
31–60 прострочених днів
60–90 прострочених днів
90–120 прострочених днів
120–150 прострочених днів
150–180 прострочених днів
Понад 180 прострочених днів

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

8
3
1
1
1
1
40

(1.5)
(1.1)
(0.7)
(0.5)
(1)
(0.9)
(39.8)

Усього

30%

154

(46.4)
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Зазнали
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корисності у
результаті дії
кредитного
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Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Так
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У мільйонах українських гривень, якщо не зазначено інше
Станом на 31 грудня 2018 року Група визнала очікувані кредитні збитки у сумі 1,231 мільйон
гривень за дебіторською заборгованістю іншою, ніж заборгованість від абонентів, що мала
валову балансову вартість 1,619 мільйонів гривень. Оцінка здійснювалась на індивідуальній
основі на основі історичної та прогнозної інформації.
У таблиці нижче подано зведені результати щодо змін резерву на покриття очікуваних
кредитних збитків за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року:
2018
Залишок на початок року, розрахований згідно з МСБО 39

(1,277)

Додатковий резерв, необхідний згідно з МСФЗ 9

(4)

Залишок на початок року, розрахований згідно з МСФЗ 9

(1,281)

Резерв на покриття очікуваних кредитних збитків
Списання дебіторської заборгованості

(14)
18

Залишок на кінець року

(1,277)

13. ЗАПАСИ
Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісною вартістю або чистою вартістю
реалізації. Первісна вартість запасів визначається із використанням методу середньозваженої
вартості. Мобільні телефони та аксесуари, утримувані для продажу, відносяться на витрати у
момент продажу. Група регулярно оцінює свої запаси для виявлення застарілих та неліквідних
запасів.
Запаси були представлені таким чином:
31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

Мобільні телефони та аксесуари
Реклама та інші матеріали
СІМ-картки та передоплачені телефонні картки

225
17
13

159
20
9

Усього запасів

255

188

Запаси на кінець 2019 року збільшились у результаті розширення роздрібної торгової діяльності
Групи. Станом на 31 грудня 2019 року операційну діяльність провадили 249 магазинів (2018:
145 магазинів).
Інші матеріали представлені, головним чином, автомобільними компонентами та IT
компонентами, витратами на рекламу, канцелярськими товарами, пальним та допоміжними
матеріалами.
Витрати на формування резерву на списання запасів були включені до складу собівартості
реалізації товарів у консолідованому звіті про прибутки або збитки та інші сукупні доходи.
Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, до собівартості реалізованих
товарів були віднесені такі витрати:
2019

2018

Собівартість реалізованих товарів
Резерв на списання запасів

994
5

260
1

Усього собівартості реалізованих товарів

999

261
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14. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Основні засоби, включно із покращенням об’єктів основних засобів, відображаються за
первісною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та витрат від зменшення корисності.
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 на кінець
кожного звітного року. Вплив будь-яких змін в оцінках обліковується перспективно.
Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття об’єкта основних засобів, визначається
як різниця між будь-якими надходженнями від продажів і балансовою вартістю активу і
визнається у складі консолідованого звіту про прибутки або збитки та інші сукупні доходи.
Незавершене будівництво, а також утримуване для встановлення обладнання, не амортизується
до тих пір, поки побудований або встановлений актив не буде готовий до використання за
призначенням. Витрати на технічне обслуговування та ремонт відносяться на витрати у тому
періоді, в якому вони були понесені, у той час як оновлення та вдосконалення капіталізуються.
Згідно з вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів», основні засоби перевіряються 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 (ліквідаційної вартості). Зміна припущень, особливо стосовно
ставки дисконтування та рівня зростання, використаних для оцінки суми відшкодування активів,
може істотно вплинути на результати оцінки Групи щодо зменшення корисності.
Група розраховує суму резерву на демонтаж основних засобів та відновлення земельних
ділянок тоді, коли Група має правове або конструктивне зобов’язання у зв’язку із виведенням з
експлуатації основних засобів (Примітка 20).
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Балансова вартість основних засобів станом на 31 грудня 2019 та 2018 років була представлена
таким чином:

Обладнання
мережі та
базових
станцій

Земля та
будівлі

Офісне
обладнання,
транспортні
засоби та
інші основні
засоби

Незавершене
будівництво
та
обладнання
для
встановлення

Усього

Первісна вартість
31 грудня 2017 року
Надходження
Переведено в експлуатацію
Вибуття
31 грудня 2018 року
Надходження
Переведено в експлуатацію
Вибуття
31 грудня 2019 року

18,117

620

844
2,033
(582)

16
44
(2)

20,412

678

952
1,564
(4,212)

13
55
(180)

2,148
85
174
(25)
2,382
22
276
(832)

1,041
1,867
(2,251)
(6)
651
1,938
(1,895)
(19)
675

21,926
2,812
(615)
24,123
2,925
(5,243)

18,716

566

1,848

21,805

(11,403)

(247)

(1,658)

-

(13,308)

(1,696)
578

(69)
1

(197)
24

-

(1,962)
603

(12,521)

(315)

(1,831)

-

(14,667)

(1,943)
4,181

(35)
180

(242)
831

-

(2,220)
5,192

(10,283)

(170)

(1,242)

-

(11,695)

Накопичена амортизація
та зменшення
корисності
31 грудня 2017 року
Нарахування за рік
Вибуття
31 грудня 2018 року
Нарахування за рік
Вибуття
31 грудня 2019 року
Балансова вартість
31 грудня 2018 року

7,891

363

551

651

9,456

31 грудня 2019 року

8,433

396

606

675

10,110

Причинами суттєвих вибуттів є широкомасштабне оновлення елементів мережі у результаті змін
технологій, отримання нових видів ліцензій та потребою задовільнити збільшення попиту на
послуги із передачі даних. У результаті зміни технологій на ринку телекомунікаційних послуг
Компанія знаходиться к постійному процесі зміни елементів мережі. Наприклад, у 2015 році був
здійснений перехід до технологій 3G, у 2018 році – до технологій 4G у діапазоні 1,800 МГц, і у
2020 році планується перейти до технологій 4G у діапазоні 900 МГц.
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 4,336 мільйонів гривень). Первісна вартість повністю замортизованих основних
засобів станом на 31 грудня 2019 року становила 5,041 мільйон гривень (31 грудня 2018 року:
9,300 мільйонів гривень).
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15. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
До нематеріальних активів належить, в основному, програмне забезпечення для білінгу,
телекомунікацій, бухгалтерського обліку та офісне програмне забезпечення, а також номерна
ємкість та ліцензії. Ці активи є активами з обмеженими строками корисного використання. Вони
спочатку визнаються за первісною вартістю і амортизуються на прямолінійній основі протягом
очікуваних строків корисного використання.
Згідно з вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів» нематеріальні активи із
необмеженими строками корисного використання і нематеріальні активи, ще не введені в
експлуатацію, мають перевірятися на предмет зменшення корисності щороку або частіше, коли
з’являються індикатори зменшення корисності. Інші активи перевіряються на предмет
зменшення корисності тоді, коли обставини вказують на існування потенційного зменшення
корисності.
Суми відшкодування активів та одиниць, які генерують грошові потоки, базуються на оцінках,
включно з визначенням відповідних одиниць, які генерують грошові кошти, ставок
дисконтування, оцінок майбутніх показників діяльності, дохідності активів, строків та сум
майбутніх операцій придбання нематеріальних активів, припущень щодо майбутніх ринкових
умов та довгострокового рівня зростання (ліквідаційної вартості). Зміна припущень, особливо
стосовно ставки дисконтування та рівня зростання, використаних для оцінки суми
відшкодування активів, може істотно вплинути на результати оцінки Групи щодо зменшення
корисності.
Балансова вартість нематеріальних активів станом на 31 грудня 2019 та 2018 років була
представлена таким чином:

Ліцензії
Строки корисного
використання, років

Білінгова
система та
інше
програмне
забезпечення

Номерна
ємкість

Усього

Від 1 до 19

Від 1 до 15

Від 1 до 15

31 грудня 2017 року

4,066

5,131

49

Надходження
Вибуття

2,849
(81)

1,144
(508)

31 грудня 2018 року

6,834

5,767

Первісна вартість

Надходження
Вибуття
31 грудня 2019 року

6
(356)

1,011
(3,462)

6,484

49
(3)

9,246
3,993
(589)
12,650
1,017
(3,821)

3,316

46

9,846

(896)

(3,658)

(46)

(4,600)

(372)
81

(1,008)
508

(1)
-

(1,381)
589

(1,187)

(4,158)

(47)

(5,392)

(474)
342

(1,108)
3,455

(1)
3

(1,583)
3,800

(1,319)

(1,811)

(45)

(3,175)

31 грудня 2018 року

5,647

1,609

2

7,258

31 грудня 2019 року

5,165

1,505

1

6,671

Накопичена амортизація та
зменшення корисності
31 грудня 2017 року
Нарахування за рік
Вибуття
31 грудня 2018 року
Нарахування за рік
Вибуття
31 грудня 2019 року
Балансова вартість
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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.
У кінці 2019 року Група переглянула свої повністю замортизовані нематеріальні активи для
виявлення і списання активів, які більше не використовуються (загальна первісна вартість таких
нематеріальних активів становила 3,497 мільйонів гривень). Первісна вартість повністю
замортизованих нематеріальних активів станом на 31 грудня 2019 року становила 907 мільйонів
гривень (31 грудня 2018 року: 3,507 мільйонів гривень).
У зв’язку з наданням телекомунікаційних послуг, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, видала Групі низку ліцензій на користування
радіочастотами для мереж GSM, UMTS, LTE. Сума нематеріальних активів, створених власними
силами, не була суттєвою.
У березні 2015 року Група отримала загальнодержавну ліцензію на надання телекомунікаційних
послуг для мережі UMTS (3G), взявши участь у відкритому тендері. Згідно з умовами ліцензії,
Група 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 Група сплатила
657 мільйонів гривень до 1 січня 2018 року і 230 мільйонів гривень у 2018 році (2019: нуль).
Витрати на конверсію були капіталізовані і включені до складу первісної вартості ліцензій.
У січні та березні 2018 року, Група отримала ліцензії на 4G LTE у діапазонах 2510–2520/2630–
2640 МГц та 1780–1785/1875–1880 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 мільйонів гривень у 2018 році (2019:
нуль).
На думку керівництва, станом на 31 грудня 2019 року Група дотримувалась умов ліцензій,
зазначених вище.
16. ВИТРАТИ НА ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРІВ
Група капіталізує певні супутні витрати, понесені для заключення договору з клієнтом, якщо
керівництво очікує, що ці витрати можна буде відшкодувати.
Витрати на заключення договорів включають комісії, виплачені дистриб’юторам-третім сторонам,
а також відповідну компенсацію торговим працівникам Групи за заключення договору з
клієнтом. Ці витрати амортизуються на прямолінійній основі протягом середнього строку життя
абонента (28 місяців).
Група використовує спрощення, передбачене у МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з
клієнтами», яке дозволяє відносити на витрати договірні витрати у періоді, коли вони були
понесені, коли очікувана тривалість договору становить до одного року.
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Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років залишки витрат на заключення договорів,
капіталізованих Групою, були представлені таким чином:
Витрати на
заключення
договорів
Строки корисного використання, місяців

28

Первісна вартість
31 грудня 2017 року

-

Вплив від прийняття до застосування МСФЗ 15
Надходження

334
165

31 грудня 2018 року

499

Надходження
Вибуття

207
(264)

31 грудня 2019 року

442

Накопичена амортизація та зменшення корисності
31 грудня 2017 року

-

Вплив від прийняття до застосування МСФЗ 15
Нарахування за рік

(154)
(145)

31 грудня 2018 року

(299)

Нарахування за рік
Вибуття

(165)
264

31 грудня 2019 року

(200)

Балансова вартість
31 грудня 2018 року

200

31 грудня 2019 року

242

17. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Торгова та інша кредиторська заборгованість була представлена таким чином:
31 грудня
2019 року
Торгова кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість за основні засоби та нематеріальні активи
Нараховані зобов’язання
Нарахована заробітна плата
Усього торгової та іншої кредиторської заборгованості

31 грудня
2018 року

595
885
373
38

486
714
240
26

1,891

1,466

Кредиторська заборгованість збільшилась у порівнянні із попереднім роком, головним чином, у
результаті збільшення капітальних придбань для будівництва мережі та запасів для задоволення
попиту роздрібних продаж.
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18. АКТИВИ З ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ТА ОРЕНДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Договори оренди Групи, в основному, стосуються оренди місць під мережеве обладнання (тобто
землі, місця на вежах або площ на даху), мережевої інфраструктури та роздрібних магазинів, а
також будівель, які використовуються для адміністративних або технічних цілей. Група
вирішила застосовувати МСФЗ 16 «Оренда» до своїх договорів оренди нематеріальних активів
(крім прав, утримуваних за ліцензійними угодами, які входять у сферу застування МСБО 38
«Нематеріальні активи»).
Група визнає актив з права користування та відповідне орендне зобов’язання стосовно усіх
договорів оренди, які передають право контролю над використанням ідентифікованих активів
протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію, за виключенням короткострокової
оренди (за строком дії оренди до 12 місяців). Для цих договорів оренди Група визнає орендні
витрати у складі операційних витрат протягом строку дії оренди. Під час визначення договору
оренди Група використовує спрощення, передбачене в МСФЗ 16 «Оренда», яке дозволяє
орендарю не відділяти неорендні компоненти договору, а, замість цього, обліковувати будь-яку
оренду та пов’язані з нею неорендні компоненти як єдині угоди.
Орендне зобов’язання первісно оцінюється за теперішньою вартістю орендних платежів, не
виплачених на дату початку оренди, дисконтованих із використанням ставки додаткових
запозичень Групи. Ставка додаткових запозичень Групи визначається на основі кредитних
спредів кредитних пропозицій від банків для Групи у порівнянні з кривою дохідності із нульовим
купоном для державних цінних паперів. Середньозважена ставка додаткових запозичень,
застосованих до орендних зобов’язань, визнаних у консолідованому звіті про фінансовий стан
на дату первісного застосування (1 січня 2018 року), становила 17.46%. Орендні виплати
включають в себе фіксовані виплати, змінні платежі, які залежать від індексу або ставки, суми,
які, як передбачається, будуть виплачені як гарантована ліквідаційна вартість, ціну виконання
за опціоном на придбання, щодо якого Група має обґрунтовану впевненість, що вона зможе ним
скористатися, а також плату за дострокове розірвання, крім випадків, коли у Групи є
обґрунтована впевненість, що вона не збирається розривати договір достроково. Змінні виплати,
які залежать від зовнішніх факторів (таких як обсяг продажів у конкретному роздрібному
магазині) відносяться на витрати у тому періоді, в якому вони були понесені.
Орендне зобов’язання переоцінюється тоді, коли відбуваються зміни у майбутніх орендних
виплатах, які виникають у результаті змін індексу або ставки, якщо мають місце зміни в оцінці
Групою суми, яка, як очікується, буде виплачена як гарантована ліквідаційна вартість, або якщо
Група змінює свою оцінку стосовно того, чи зможе вона реалізувати опціон на придбання,
подовження дії або розірвання договору. Відповідне коригування вноситься до балансової
вартості активів з права користування або відображається у складі прибутку або збитку, якщо
балансова вартість активів з права користування була зменшена до нуля.
Активи з права користування спочатку оцінюються за первісною вартістю, яка являє собою
первісну суму орендного зобов’язання, скориговану на будь-які здійснені орендні виплати на
або до дати початку оренди, плюс будь-які прямі витрати понесені, мінус будь-які отримані суми
орендних заохочень. Активи з права користування у подальшому амортизуються на
прямолінійній основі протягом очікуваного строку дії оренди. Строк дії оренди відповідає
безвідкличному періоду дії кожного договору, однак, у більшості випадків Група обґрунтовано
впевнена, що зможе реалізувати опціони на подовження строків і, відповідно, терміни дії оренди
подовжуються до строків, описаних нижче. Під час оцінки строків дії оренди Група враховує усі
факти та обставини, які створюють економічний стимул для Групи щодо реалізації опціону на
подовження строку оренду, такий як строки корисного використання активу, розташованого на
орендованій ділянці, статистику щодо заміни майданчика, послідовність технологічних змін,
прибутковість магазинів роздрібного продажу, а також витрати на розірвання або укладення
договорів оренди.

31

ПРАТ «ВФ УКРАЇНА» ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
У мільйонах українських гривень, якщо не зазначено інше
У таблиці нижче подано зведену інформацію щодо очікуваних строків, протягом яких буде
нараховуватися амортизація на активи з права користування:
Оренда:
Майданчиків для розміщення мережевого обладнання та базових
станцій на дахах або всередині будівель
Майданчиків для розміщення мережевого обладнання та базових
станцій на землі
Каналів
Роздрібних магазинів
Адміністративних офісів, складів, критих гаражів
Транспортних засобів
Ексклюзивних прав користування торговою маркою

10 років
20
До 2
До 6
Не менше 3
5
8

років
років
років
років
років
років

Середня ефективна відсоткова ставка 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 торговою маркою.
Активи з права користування перевіряються на предмет зменшення корисності згідно з
вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Дана вимога замінює попередню вимогу
визнавати резерв на покриття збитків від обтяжливих договорів оренди.
У таблиці нижче подано зведену інформацію щодо балансової вартості активів з права
користування:
31 грудня
2019 року

Оренда:

31 грудня
2018 року

Майданчиків для розміщення мережевого обладнання та базових
станцій
Ексклюзивних прав користування торговою маркою
Роздрібних магазинів
Адміністративних будівель
Транспортних засобів
Каналів

2,369
1,480
338
151
9
-

2,408
600
375
57
16
3

Активи з права користування, нетто

4,347

3,459

У результаті підписання Меморандуму про розуміння 22 листопада 2019 року і подальшого
поновлення угоди про використання торгової марки від 3 березня 2020 року (Примітка 29),
Група внесла зміни до активів з права користування щодо ексклюзивних прав користування
торговою маркою та відповідні орендні зобов’язання, враховуючи додатковий період у шість
років. Строк дії договору становить п’ять років, але Група має опціон на його подовження іще на
один рік. Група обґрунтована упевнена, що зможе реалізувати опціон на один рік для
продовження оренди.
Амортизаційні нарахування за активами з права користування за роки, які закінчилися
31 грудня 2019 та 2018 років, були представлені наступним чином:
За рік, який закінчився
31 грудня
2019 року
2018 року
Майданчики для розміщення мережевого обладнання та базових
станцій
Ексклюзивні права користування торговою маркою
Роздрібні магазини
Адміністративні будівлі
Транспортні засоби
Канали

265
300
127
39
3
1

231
300
28
26
3
12

Усього амортизаційних нарахувань

735

600
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Надходження до орендованих активів протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018
років, становили 488 мільйонів гривень та 881 мільйон гривень, відповідно.
Витрати з відсотків, нараховані за орендними зобов’язаннями за роки, які закінчилися 31 грудня
2019 та 2018 років, становили 551 мільйон гривень та 503 мільйони гривень, відповідно.
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
2019 та 2018 років:
31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

Мінімальні орендні виплати, у тому числі:
Короткострокова частина (до одного року)
Від 1 до 5 років
Понад 5 років

1,104
3,866
3,240

1,046
2,965
2,978

Усього мінімальних орендних виплат

8,210

6,989

За вирахуванням: Суми, яка являє собою відсотки

(3,569)

(3,331)

Теперішня вартість чистих мінімальних орендних виплат, у тому
числі:
Короткострокова частина (до одного року)
Від 1 до 5 років
Понад 5 років

1,031
2,559
1,051

950
1,808
900

Усього теперішньої вартості мінімальних орендних виплат

4,641

3,658

За вирахуванням: Короткострокової частини орендних зобов’язань

(1,031)

Довгострокова частина орендних зобов’язань

3,610

(879)
2,779

У таблиці внизу подано інформацію про зміни в орендних зобов’язаннях Групи протягом років,
які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років:
Орендні
зобов’язання
1 січня 2018 року

3,143

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

852
40
503
(334)
(503)
(43)

31 грудня 2018 року

3,658

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

488
1,302
(202)
551
(512)
(551)
(93)

31 грудня 2019 року

4,641
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Згідно з наміром Групи оптимізувати кількість роздрібних магазинів у 2020 році та зменшити їх
кількість до 200, очікувані строки дії оренди для відповідних орендних зобов’язань були
відповідно переглянуті.
Договори оренди Групи передбачають типові обмеження та фінансові умови, які звичайно
застосовуються у місцевій бізнес-практиці, такі як відповідальність Групи за регулярне технічне
обслуговування та ремонт орендованих активів та їх страхування, перепланування та
проведення постійних вдосконалень тільки за згодою орендодавця, і використання орендованих
активів у відповідності до вимог чинного законодавства.
19. ПОЗИКИ
Позики Групи представлені фінансуванням з боку виробника та облігаціями, випущеними на
ринках капіталу. Позики первісно відображаються за справедливою вартістю, з урахуванням
витрат на здійснення операцій, які безпосередньо стосуються випуску фінансового
зобов’язання.
Позики Групи були представлені таким чином:
31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

Облігації від пов’язаних сторін
Фінансування з боку виробника/постачальника

4

2,951
47

Усього позик

4

2,998

За вирахуванням: Короткострокової частини

(4)

Усього довгострокових позик

-

(142)
2,856

Облігації
Станом на 31 грудня 2018 року облігації Групи були представлені міжнародними облігаціями у
євро компанії Capital Valentine B.V. до погашення у 2021 році за відсотковою ставкою у розмірі
9.20%.

Облігації до погашення у 2021 році

Валюта

Відсоткова
ставка
(фактична на
31 грудня
2018 року)

Євро

9.2%

31 грудня
2018 року
2,951

Усього облігацій

2,951

У тому числі:
- Основна сума боргу
- Нараховані відсотки

2,854
97

Усього

2,951

За вирахуванням: Короткострокової частини

(97)

Усього довгострокових облігацій

2,854

У березні 2019 року Група погасила основну суму боргу та купон (відсотки, нараховані на
відповідну дату) щодо облігацій до сплати у 2021 році у сумі 90 мільйонів євро (2,745 мільйонів
гривень станом на дату погашення).
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У таблиці внизу подано інформацію про зміни у позиках Групи:
Фінансування
з боку
виробника

Облігації
31 грудня 2017 року

-

85

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

2,917
195
(96)
(65)

31 грудня 2018 року

2,951

47

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

57
(2,745)
(150)
(113)

5
(26)
(18)
(4)

31 грудня 2019 року

10
(36)
(11)
(1)

-

4

Зобов’язання з фінансування з боку виробників будуть погашені у повному обсязі у 2020 році
згідно з графіком погашення основної суми та відсотків (з урахуванням витрат на випуск
боргових інструментів).
20. РЕЗЕРВИ
Резерви
Резерви визнаються, коли Група має поточне зобов’язання (правове або конструктивне)
внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що Група буде змушена погасити це
зобов’язання, і Група може зробити достовірну оцінку цього зобов’язання. Резерви 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 резерви, які формує Група, стосуються виплати премій працівникам,
невикористаних відпусток працівників, зобов’язань щодо демонтажу основних засобів та
відновлення земельних ділянок, податкових резервів, а також витрат за судовими позовами.
Резерв на демонтаж основних засобів та відновлення земельних ділянок
Група нараховує резерв на демонтаж основних засобів та відновлення земельних ділянок, коли
у неї є правове або конструктивне зобов’язання у зв’язку із демонтажем матеріальних
довгострокових активів. Зобов’язання Групи стосуються, головним чином, вартості демонтажу
свого обладнання з майданчиків. Група відображає теперішню вартість резерву на демонтаж
основних засобів та відновлення земельних ділянок як довгострокові резерви у консолідованому
звіті про фінансовий стан.
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У мільйонах українських гривень, якщо не зазначено інше
У таблиці внизу викладено зведену інформацію про усі резерви станом на 31 грудня 2019 та
2018 років:
Резерв на
демонтаж
основних
засобів та
відновлення
земельних
ділянок

Відпустки
працівників,
виплата
премій
працівникам
та інших
винагород

Матеріальні
права та
інші
резерви

21

61

151

90

323

29
(26)

140
(3)

239
(205)

348
(306)

756
(540)

Податкові
резерви, крім
податку на
прибуток та
соціальних
нарахувань
На 31 грудня
2017 року
Сформовані
протягом року
Використані
Умовні відсотки
(амортизація
дисконту)
Сторнування
невикористаних
сум
На 31 грудня
2018 року
Короткострокові
2018 року
Довгострокові
2018 року
На 1 січня
2018 року
Сформовані
протягом року
Використані
Умовні відсотки
(амортизація
дисконту)
Коригування
ставки
дисконтування
(зміна оцінок)
Сторнування
невикористаних
сум
На 31 грудня
2019 року
Короткострокові
2019 року
Довгострокові
2019 року

-

30

-

-

24

228

24

-

-

30

(54)

(57)

182

78

512

-

178

78

280

-

228

4

-

232

24

228

182

78

512

387
(318)

425
(387)

903
(756)

65
(28)

26
(23)

(3)

Усього

-

39

-

-

39

-

17

-

-

17

(25)

-

(11)

(40)

(76)

36

287

240

76

639

36

-

240

76

352

-

287

-

-
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Згідно законодавства, Група має щороку перераховувати ставку ПДВ, який не відшкодовується,
на базі операцій придбання за поточний рік. Група формує резерв, який вона перераховує
кожного року і включає до складу податкових резервів, крім податку на прибуток та соціальних
нарахувань (2019: резерв було сторновано на суму 19 мільйонів гривень для ПДВ, який не
відшкодовується, і в сумі 6 мільйонів гривень для соціальних нарахувань).
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Зміна ставки дисконтування у 2019 році, яка використовувалась для розрахунку резерву на
демонтаж основних засобів та відновлення земельних ділянок, спричинена переходом від
використання ставки середньозваженої вартості капіталу (WACC) до безризикової ставки, у
результаті чого вплив коригування ставки склав приблизно 17 мільйонів гривень.
Починаючи з 2018 року, нараховані відпустки змінили свою класифікацію із торгової та іншої
кредиторської заборгованості на резерви.
Починаючи з 3 грудня 2019 року, резерв на інші винагороди працівникам перестав визнаватися,
оскільки мотиваційна програма була закрита та була здійснена повна виплата зобов’язань перед
учасниками програми у сумі 61 мільйон гривень.
До матеріальних прав та інших резервів належить резерв програми лояльності з нарахуванням
балів абонентам (вважаються «матеріальним правом»), який зменшується за рахунок придбання
товарів та послуг третіх сторін (партнерів). До цього виду резервів також входять оцінені
поточні зобов’язання перед дилерами, що відносяться до змінних сум компенсацій, які мають
бути погашені у майбутньому.
Сума інших резервів включала також резерв очікуваних зобов’язань у розмірі 40 мільйонів
гривень за позовом щодо захисту від несправедливої конкуренції, який був ініційований
Антимонопольним комітетом України. Цей резерв був сторнований з відповідним визнанням
доходів, оскільки справа була закрита без негативних рішень для Групи.
21. ІНШІ НЕФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Інші нефінансові зобов’язання були представлені таким чином:
31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

Зобов’язання з ПДВ
Податки до сплати, крім податку на прибуток

165
68

29
9

Усього інших нефінансових зобов’язань

233
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Податки до сплати станом на 31 грудня 2019 року у сумі 68 мільйонів гривень були, в
основному, представлені поточним зобов’язанням із плати за використання радіочастотного
ресурсу в Україні у сумі 55 мільйонів гривень (31 грудня 2018 року: нуль).
22. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Фінансовий інструмент являє собою будь-який договір, який створює фінансовий актив для
одного підприємства і фінансове зобов’язання або інструмент власного капіталу у іншого
підприємства. До фінансових активів належать, зокрема, грошові кошти та їх еквіваленти,
торгова та інша дебіторська заборгованість, інвестиції (головним чином, депозити із первісним
терміном погашення більше трьох місяців). Фінансові зобов’язання загалом представляють
собою вимоги щодо погашення грошовими коштами або іншими фінансовими активами.
Зокрема, до них належать облігації, торгова та інша кредиторська заборгованість та орендні
зобов’язання. Фінансові інструменти визнаються одразу, як тільки Група стає стороною
договірних положень відповідного інструмента.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю,
збільшеною на суму витрат 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 прибутку або збитку. 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.
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Фінансові активи можуть бути класифіковані 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 прибутку або
збитку. Якщо фінансові активи утримуються для одержання потоків грошових коштів за
договорами у вигляді виплати основної суми та відсотків на визначені дати, вони
класифікуються як такі, що оцінюються за амортизованою вартістю. Якщо фінансові активи
утримуються не тільки для одержання 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 прибутку або
збитку.
Фінансові зобов’язання можуть бути класифіковані як такі, що оцінюються за справедливою
вартістю або амортизованою вартістю.
На думку керівництва Групи, справедлива вартість фінансових інструментів станом на 31 грудня
2019 та 2018 років приблизно дорівнює їх балансовій вартості.
Група 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 Групи оцінюються за амортизованою вартістю.
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років фінансові активи та фінансові зобов’язання Групи були
представлені таким чином:
Фінансові активи
31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

Торгова та інша дебіторська заборгованість (Примітка 12)
Дебіторська заборгованість від пов’язаних сторін (Примітка 24)
Грошові кошти та їх еквіваленти (Примітка 10)
Короткострокові інвестиції (Примітка 11)

635
1,434
436

496
53
2,629
324

Усього фінансових активів, які оцінюються за амортизованою
вартістю

2,505

3,502

(2,505)

(3,502)

Усього короткострокових фінансових активів
Усього довгострокових фінансових активів

-

-

Фінансові зобов’язання
31 грудня
2019 року
Торгова та інша кредиторська заборгованість (Примітка 17)
Кредиторська заборгованість перед пов’язаними сторонами
(Примітка 24)

31 грудня
2018 року

1,844

1,420

1,791

3,264

Орендні зобов’язання (Примітка 18)
Облігації від пов’язаних сторін (Примітка 19)
Фінансування з боку виробника (Примітка 19)

4,641
4

3,658
2,951
47

Усього кредитів та позик

4,645

6,656

Усього фінансових зобов’язань, які оцінюються за
амортизованою вартістю

8,280

11,340

Усього короткострокових фінансових зобов’язань

(4,670)

(5,705)

Усього довгострокових фінансових зобов’язань

3,610

5,635

Кредити та позики:

38

ПРАТ «ВФ УКРАЇНА» ТА ЙОГО ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
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Аналіз за строками погашення
31 грудня 2019 року
Кредиторська
Торгова та
заборгованість
Фінансування
інша
перед
з боку
кредиторська
пов’язаними
виробника/
заборгованість
сторонами
постачальника
До погашення протягом трьох місяців
До погашення від трьох до дванадцяти місяців
До погашення від 1 до 5 років
За вирахуванням: Майбутніх виплат відсотків

1, 787
57
-

14
1,777
-

3
1
-

Усього

1,844

1,791

4

Торгова та
інша
кредиторська
заборгованість
До погашення протягом трьох
місяців
До погашення від трьох до
дванадцяти місяців
До погашення від 1 до 5 років
За вирахуванням: Майбутніх
виплат відсотків
Усього

31 грудня 2018 року
Кредиторська
заборгованість
Фінансування
перед
з боку
пов’язаними
виробника/
сторонами
постачальника

Облігації від
пов’язаних
сторін

1,317

126

11

132

103
-

3,138
-

36
5

130
3,249

-

-

1,420

3,264

(5)
47

(560)
2,951

Аналіз орендних зобов’язань за термінами погашення розкривається у Примітці 18.
Не відбулося жодних переміщень між обліковими категоріями фінансових інструментів протягом
років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років.
23. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРАМИ
Баланси Групи за договорами з клієнтами включають статті дебіторської заборгованості за
доходами від реалізації та зобов'язання за договорами.
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 Групи 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.
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У таблиці нижче подано інформацію про дебіторську заборгованість та зобов’язання за
договорами від договорів з клієнтами:
Станом на
31 грудня
31 грудня
2019 року
2018 року
Торгова дебіторська заборгованість

635

496

Усього активів

635

496

Зобов’язання за договорами

1,406

1,246

У тому числі:
Мобільні телекомунікаційні послуги
Інші послуги
Програма лояльності

1,353
40
13

1,205
29
12

Усього зобов’язань

1,406

1,246

За вирахуванням: Короткострокової частини

(1,402)

(1,245)

Усього довгострокових зобов’язань

4

1

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

1,142

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

(1,095)

Залишок станом на 31 грудня 2018 року

1,246

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

(1,223)

Залишок станом на 31 грудня 2019 року

1,406

1,199

1,383

Група 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

1,389
13

2021
4

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.
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24. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ
До пов’язаних сторін належать акціонери Групи, опосередковані материнські компанії Групи,
підприємства під спільним контролем та у спільній власності із Групою, а також провідний
управлінський персонал.
Основним акціонером ПрАТ «ВФ Україна» є компанія Preludium B.V., зареєстрована згідно із
законодавством Нідерландів. З 2015 року компанія Preludium B.V. безпосередньо володіє 99%
акцій компанії «ВФ Україна» і 100% акцій у Підприємстві зі 100% іноземною інвестицією «ПТТ
Телеком Київ» (надалі – «ПТТ Телеком Київ»). 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»,
чиїм кінцевим бенефіціарним власником є Насиб Хасанов (Азербайджан).
Назва пов’язаної сторони

Характер взаємовідносин
із Групою

Preludium B.V. (Нідерланди)
Підприємство зі 100% іноземною інвестицією «ПТТ Телеком Київ»
ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» (до 3 грудня 2019 року)
ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» (з 3 грудня 2019 року)
ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнз Україна» (послуги із білінгу, обробки
даних, а також ремонту та технічного обслуговування) (до 3 грудня 2019
року)
ТОВ «ІТМ-Україна» (послуги із білінгу, обробки даних, а також ремонту та
технічного обслуговування) (до 3 грудня 2019 року)
ЗАТ «МТС Вірменія» (телекомунікаційні послуги і послуги інтерконекту) (до
3 грудня 2019 року)
Dega Retail Holding Limited (облігації до сплати) (до 3 грудня 2019 року)
LLC Bakcell (телекомунікаційні послуги) (з 3 грудня 2019 року)
ТОВ «Стрім-Україна» (до липня 2019 року)/ТОВ «Смарт Диджитал
Солюшнз» (перейменоване у липні 2019 року) (телекомунікаційні
послуги)

Прямі акціонери
Опосередковані материнські
компанії Групи

Підприємства під спільним
контролем та у спільній
власності із Групою

Умови операцій із пов’язаними сторонами
Cтаном на 31 грудня 2019 та 2018 років непогашені баланси з пов’язаними сторонами були
незабезпечені, а їх погашення здійснювалося грошовими коштами. Групою не було надано або
отримано жодних гарантій стосовно дебіторської або кредиторської заборгованості від/перед
пов’язаними сторонами.
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Група не ідентифікувала зменшення корисності
дебіторської заборгованості, яке б стосувалося істотних сум заборгованості від пов’язаних
сторін, та не визнала жодних витрат стосовно безнадійної або сумнівної заборгованості від
пов’язаних сторін протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років.
Група отримує і надає оптові знижки за угодами про роумінг із ПАТ «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 консолідованому звіті про фінансовий стан.
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Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років залишки за операціями від і перед пов’язаними
сторонами були представлені таким чином:

Опис
Дебіторська заборгованість
Опосередковані материнські
компанії Групи
Підприємства під спільним
контролем і у спільній
власності з Групою
Усього дебіторської
заборгованості
Аванси видані і витрати
майбутніх періодів
Підприємства під спільним
контролем і у спільній
власності з Групою
Усього виданих авансів та
витрат майбутніх періодів
Позики
Підприємства під спільним
контролем і у спільній
власності з Групою
Усього позик
Кредиторська
заборгованість
Опосередковані материнські
компанії Групи
Підприємства під спільним
контролем і у спільній
власності з Групою
Усього кредиторської
заборгованості, за
вирахуванням дивідендів
Відсотки за облігаціями до
сплати
Підприємства під спільним
контролем і у спільній
власності з Групою
Усього відсотків за
облігаціями до сплати
Дивіденди до виплати
Акціонери
Опосередкована материнська
компанія (до 3 грудня
2019 року)
Усього дивідендів до
виплати

31 грудня 2019 року
Залишки за
операціями із
пов’язаними
Усього за
сторонами
категорією

31 грудня 2018 року
Залишки за
операціями із
пов’язаними
Усього за
сторонами
категорією

-

51

-

2

-

635

-

53

549

6

-

92

-

6

109

2,854

-

4

2,854

1,776

49

15

113

1,791

3,682

-

162

2,901

1,628

97

-

-

97

-

805

-

2,297

-

-
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Станом на 31 грудня 2018 року позики Групи 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 Група повністю погасила основну суму та купон (відсотки, нараховані на
відповідну дату) за облігаціями (Примітка 19).
У грудні 2019 року, згідно з умовами угоди про переуступку дивідендів між ПАТ «МТС» і
ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс», Група виплатила 406 мільйонів гривень на користь
ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс». Стосовно повної суми переуступлених дивідендів був
сплачений утримуваний податок за ставкою 5% у сумі 115 мільйонів гривень. Залишок суми до
сплати у розмірі 1,776 мільйонів гривень змінив свою класифікацію із зобов’язань з дивідендів
перед ПАТ «МТС» на кредиторську заборгованість перед ТОВ «Телко Солюшнз енд
Інвестментс».
Група надає аванси пов’язаним сторонам на придбання основних засобів, нематеріальних
активів та інших активів. Аванси, надані пов’язаним сторонам на придбання основних засобів та
нематеріальних активів, станом на 31 грудня 2019 року становили нуль (2018: 13 мільйонів
гривень).
Операції, пов’язані із придбанням необоротних активів, були представлені таким чином:

Опис

2019
Операції із
пов’язаними
Усього за
сторонами
категорією

2018
Операції із
пов’язаними
сторонами

Придбання основних засобів,
нематеріальних активів та
інших активів:
Опосередковані материнські
компанії Групи
Підприємства під спільним
контролем і у спільній
власності з Групою

6

16

510

689

Усього придбань основних
засобів, нематеріальних
активів та інших активів

516

3,788
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Операційні транзакції
За роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, транзакції із пов’язаними сторонами були
представлені таким чином:
2019

Опис
Доходи від реалізації
Опосередковані материнські
компанії Групи
Підприємства під спільним
контролем і у спільній
власності з Групою
Усього доходів від реалізації
Собівартість реалізації послуг
і товарів
Опосередковані материнські
компанії Групи
Підприємства під спільним
контролем і у спільній
власності з Групою
Усього собівартості реалізації
послуг та товарів
Витрати на збут,
загальногосподарські та
адміністративні витрати
Опосередковані материнські
компанії Групи
Підприємства під спільним
контролем і у спільній
власності з Групою
Усього витрат на збут,
загальногосподарських та
адміністративних витрат
Фінансові витрати
Підприємства під спільним
контролем і у спільній
власності з Групою
Усього фінансових витрат

Операції із
пов’язаними
сторонами

2018

Усього за
категорією

Операції із
пов’язаними
сторонами

374

378

(61)

(60)

313

15,983

318

(356)

(366)

(39)

(42)

(395)

(4,982)

(408)

(13)

(18)

(41)

(53)

(54)

(2,774)

(57)

Усього за
категорією

(71)

12,799

(3,975)

(2,022)

(202)

(57)

(650)

(202)

(745)

Від’ємні суми доходів від реалізації представляють собою витрати на послуги контенту, що
подаються на нетто-основі з відповідними доходами, згідно з вимогами МСФЗ 15.
Компенсація провідному управлінському персоналу
Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, загальна сума компенсації
провідному управлінському персоналу становила 133 мільйони гривень та 54 мільйони гривень,
відповідно.
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25. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Компанія є приватним акціонерним товариством станом на 31 грудня 2019 та 2018 років.
Зареєстрований капітал (прості акції)
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Група мала 781,662,116 зареєстрованих простих акцій
номінальною вартістю 0.01 гривні кожна на загальну суму 8 мільйонів гривень.
Акціонери Компанії станом на 31 грудня 2019 та 2018 років представлені у таблиці нижче:
Кількість
акцій
Preludium B.V. (Нідерланди)
Підприємство зі 100% іноземною інвестицією «ПТТ
Телеком Київ»
Усього

Частка володіння, %
31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

773,845,495

99.0%

99.0%

7,816,621

1.0%

1.0%

781,662,116

100%

100%

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
зареєстрованому капіталі.
Станом на 31 грудня 2018 року і до 3 грудня 2019 року кінцевим власником компанії Preludium
B.V і ПІІ «ПТТ Телеком Київ» був ПАТ «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») у
ПАТ «МТС». Угода була закрита 3 грудня 2019 року. Із цього часу Насіб Хасанов є кінцевим
бенефіціарним власником ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестмент», міжнародної групи компаній
NEQSOL Holding та LLC Bakcell.
Дивіденди
Згідно з українським законодавством прибуток, доступний для розподілу дивідендів,
обмежується деномінованою в українських гривнях сумою прибутку, визначеною згідно з
українськими нормативними актами на базі даних бухгалтерського обліку і певних вирахувань.
У таблиці нижче подано зведену інформацію щодо оголошених Групою дивідендів грошовими
коштами за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років:
2019
Оголошені дивіденди
Дивіденди на акцію, у гривнях

2018
-

805
1.03

Дивіденди, оголошені у 2018 році, були повністю виплачені у 2019 році. У червні 2019 року
дивіденди у сумі 8 мільйонів гривень були виплачені на користь «ПТТ Телеком Київ». У жовтні
2019 року дивіденди у сумі 797 мільйонів гривень були виплачені компанії Preludium B.V.
(включно з утримуваним податком за ставкою 5% у сумі 40 мільйонів гривень).
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3 грудня 2019 року Група сплатила повну суму утримуваного податку за ставкою 5%
(115 мільйонів гривень) від загальної суми із дивідендів до виплати на користь ПАТ «МТС» (сума
до виплати у розмірі 2,297 мільйонів гривень була оголошена у 2014 році). Зобов’язання Групи
були виконані за рахунок передачі ПАТ «МТС» свого монетарного права на отримання таких
дивідендів на базі угоди про переуступку, укладеною із ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс».
Оскільки зобов’язання Групи із виплати дивідендів перед ПАТ «МТС» припинило існувати на
дату переуступки, залишок суми дивідендів до сплати у розмірі 1,776 мільйонів гривень було
подано у консолідованій фінансовій звітності як кредиторську заборгованість перед пов’язаними
сторонами.
26. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Зобов’язання за капітальними витратами
Станом на 31 грудня 2019 року Група мала невиконані контрактні зобов’язання на придбання
обладнання мережі, основних засобів та нематеріальних активів, строк виконання яких ще не
настав, у сумі приблизно 605 мільйонів гривень (31 грудня 2018 року: 602 мільйони гривень).
Оподаткування
Процес застосування податків і зборів в Україні регулюється Податковим кодексом України.
Податки, які застосовуються до діяльності Компанії, включають ПДВ, податок на прибуток,
плата за використання радіочастотних ресурсів України, нарахування на заробітну плату
(соціальні нарахування) 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. Враховуючи, що у 2018 році ПрАТ «ВФ Україна» зробило виправлення у поданій
декларації щодо податку на прибуток підприємств за 2015 рік, періоди, відкриті для податкових
перевірок для ПрАТ «ВФ Україна», охоплюють 2015 рік та податкові періоди 2017–2019 років.
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 розгляди
Під час звичайної господарської діяльності Група бере участь у різноманітних судових процесах
із податковими та митними органами і до неї висуваються різні претензії.
Однак, такі процеси, окремо і в сукупності, не завдали суттєвого негативного впливу на Групу.
Група здійснювала оцінку ризиків негативного вирішення цих питань і, у випадку високого рівня
ризику, формувала резерв на покриття збитків від таких процесів.
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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 із 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, скасував 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 11.0% у січні 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 макрофінансової
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»).
Крім цього, на початку 2020 року у світі став швидко поширюватися новий коронавірус
(COVID-19), що призвело до того, що Всесвітня організація охорони здоров’я («ВООЗ») у
березні 2020 року оголосила про початок пандемії. Заходи, які вживають багато країн для
стримування поширення COVID-19, призводять до значних операційних складнощів для
багатьох компаній і завдають істотного впливу на світові фінансові ринки. Оскільки ситуація
швидко розвивається, COVID-19 може істотно вплинути на діяльність багатьох компаній у різних
секторах економіки, включно, але не обмежуючись, порушенням операційної діяльності у
результаті призупинення або закриття виробництва, порушенням ланцюгів постачань,
карантином персоналу, зниженням попиту та труднощами з отриманням фінансування. Окрім
того, Група може зіштовхнутися з іще більшим впливом COVID-19 у результаті його негативного
впливу на глобальну економіку та основні фінансові ринки. Істотність впливу COVID-19 на
операційну діяльність Групи великою мірою залежить від тривалості та поширення впливу вірусу
на світову та українську економіку.
У першій половині 2020 року Група передбачає різке зниження доходів від роумінгу від власних
абонентів та операцій роздрібного бізнесу у зв’язку із запровадженням регуляторних та
організаційних обмежень. Оскільки доходи від роумінгу (як від власних, так і гостьових
абонентів) у 2019 році склали 4% від загальної суми доходів від реалізації Групи, Група не
очікує, що зниження доходів від роумінгу суттєво вплине на її діяльність. Подовження умов,
пов’язаних із загальним економічним спадом, може мати тривалий негативний вплив на
фінансові результати Групи. 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 (Примітка 29).
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27. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
У рамках своєї господарської діяльності Група наражається на вплив декількох видів фінансових
ризиків: валютного ризику, кредитного ризику (або ризику контрагентів) та ризику ліквідності.
Валютні ризики
Валютний ризик являє собою негативний вплив коливань курсів обміну валют на фінансові
результати Групи (у гривнях), оскільки її доходи та витрати залежать від курсів обміну валют.
Група не використовує похідних фінансових інструментів для управління своїм валютним
ризиком.
Станом на 31 грудня курси обміну валют, використані для перерахування залишків коштів в
іноземних валютах, були представлені таким чином:
В українських гривнях

2019

Гривня/долар США
Гривня/євро

2018

23.6862
26.4220

27.6883
31.7141

Середні курси обміну валют за роки, які закінчилися 31 грудня, були представлені таким чином:
В українських гривнях

2019

Гривня/долар США
Гривня/євро

2018

25.8373
28.9406

27.2016
32.1341

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.
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
Мільйонів
гривень

2019

+30%
-30%

+30%
-30%

(26)
26

(159)
159

2018

+5%
-5%

+5%
-5%

(3)
3

(88)
88

Зміни у курсі обміну

Євро – вплив
на прибуток до
оподаткування
Мільйонів
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.
Групою не передбачається суттєвого впливу на власний капітал.
Ризик Групи щодо впливу змін у курсах обміну валют інших валют не є суттєвим.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності є ризиком того, що Група не зможе погасити усі зобов’язання по мірі настання
строків їх погашення. Група здійснює ретельний моніторинг та управління своєю позицією
ліквідності. Група встановила процес детального бюджетування та прогнозування руху
грошових коштів для забезпечення наявності достатніх грошових коштів для виконання своїх
платіжних зобов’язань.
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У 2018 році компанія Capital Valentine B.V. випустила міжнародні облігації на суму 90 мільйонів
євро за ставкою 9.2% річних із погашенням відсотків на піврічній основі до погашення у лютому
2021 року (Примітка 19). 26 березня 2019 року компанія «ВФ Україна» оголосила про
дострокове погашення кредиту у повному обсязі. Протягом дії договору Група виконувала всі
ковенанти, передбачені кредитною угодою.
У грудні 2019 року була створена компанія VFU Funding PLC (Великобританія) для цілей
виконання ролі емітента єврооблігацій у 2020 році (Примітка 29).
Станом на 31 грудня 2019 року короткострокові зобов’язання перевищували оборотні активи на
3,609 мільйонів гривень (31 грудня 2018 року: 3,255 мільйонів гривень). До короткострокових
зобов’язань належать нефінансові зобов’язання у сумі 1,402 мільйони гривень (Примітка 23).
Протягом попередніх років Група демонструвала позитивні тенденції руху грошових потоків від
операційної діяльності та у 2019 році здійснила дострокове погашення облігацій, що свідчило
про здатність Групи уникати банкрутства та продовжувати свою діяльність на безперервній
основі. Керівництво вважає, що Група має достатній існуючий та постійний доступ до ліквідності
як через операційні грошові потоки, так і через кредитні засоби.
Кредитний ризик
Кредитний ризик є ризиком того, що контрагент може не виконати свої зобов’язання, які
виникають за фінансовим інструментом, у результаті чого у Групи можуть виникнути фінансові
збитки. Кредитний ризик не розглядається як істотний для Групи.
У березні 2015 року НБУ оголосив неплатоспроможними ПАТ «Дельта Банк» і ПАТ Банк
«Київська Русь». Станом на 31 грудня 2015 року кошти, розміщені у ПАТ «Платинум Банк»,
знецінились і, на початок січня 2017 року, ПАТ «Платинум Банк» також було оголошено
неплатоспроможним, і почався процес його ліквідації. У 2015 році Компанія уклала
факторингову угоду стосовно залишків грошових коштів, розміщених у проблемних банках
«Дельта Банк» (1,627 мільйонів гривень) та Банк «Київська Русь» (328 мільйонів гривень)
(Примітка 12). У липні 2017 року було отримано підтвердження, що Компанію внесли до списку
кредиторів «Платинум Банку» сьомої черги (сума у розмірі 250 мільйонів гривень).
Банківська криза, банкрутство або фінансова неплатоспроможність банків, у яких ПрАТ «ВФ
Україна» розмістило свої кошти, можуть призвести до втрати депозитів або завдати негативного
впливу на здатність Компанії виконувати банківські операції, що може мати суттєві негативні
наслідки на господарську діяльність, консолідований фінансовий стан та консолідовані
результати діяльності.
28. ПЕНСІЇ ТА ПЕНСІЙНІ ПЛАНИ
Працівники Групи отримують пенсії від держави у відповідності до пенсійного законодавства та
нормативних актів України. Внески Групи до Державного пенсійного фонду відображаються у
консолідованому звіті про прибутки або збитки та інші сукупні доходи за методом нарахувань.
Компанії Групи не мають зобов’язань із виплати будь-яких додаткових пенсій, медичної
допомоги після виходу на пенсію, страхових виплат або компенсацій у зв’язку із втратою роботи
перед своїми поточними або колишніми працівниками, окрім поточних витрат.
Згідно із законодавством України, внески до Державного пенсійного фонду передбачають також
обов’язкові виплати за іншими видами соціального страхування, пов’язаних із втратою
працездатності, аварійними ситуаціями тощо. Внески Групи до Державного пенсійного фонду
протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, становили 237 мільйонів гривень
та 164 мільйони гривень, відповідно.
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29. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
Випуск єврооблігацій
5 лютого 2020 року Група залучила фінансування у вигляді випущених єврооблігацій на період
п’ять років із дворічним опціоном на загальну суму 500 мільйонів доларів США (12,426 мільйонів
гривень станом на дату випуску) та купонною ставкою у розмірі 6.2%. Фінансування було
залучене за допомогою структурованого підприємства VFU Funding PLC (Великобританія),
створеного у грудні 2019 року.
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 Група
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 мільйонів гривень.
У результаті погашення 2 березня 2020 року синдикованого кредиту з боку ТОВ «Телко
Солюшнз енд Інвестментс» було припинено дію договору застави грошових коштів та
депозитних рахунків, а також акцій ПрАТ «ВФ Україна».
Кредитна угода щодо випущених єврооблігацій передбачає дотримання певних ковенант, а саме
обмеження певних виплат (дивідендів тощо), обмеження в залученні позик, застав, продажу
активів, операцій з афілійованими компаніями, фінансування та іншої звітності (встановлені
певні строки для звітування), лістингу тощо. Однак, специфічні умови для кожної обмеженої
операції визначаються в певних ковенантах.
Обмеження включають дотримання коефіцієнтів (консолідованого співвідношення власних і
запозичених коштів), так і певні обмеження щодо господарської діяльності: підтримання
корпоративного управління; умов до операцій злиття; вимог до технічного обслуговування
активів; страхування; виплати податків та інших вимог; інших вимог та обмежень до
провадження господарської діяльності.
Дотримання умов та ковенантів за цією угодою вимагає постійного контролю з боку керівництва
Групи, оскільки невиконання ковенант може призвести до ризиків недостатнього фінансування
та репутаційних ризиків, а також суттєвих ризиків щодо поточної господарської діяльності.
Перерозподіл діапазону радіочастот
5 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України дозволив здійснити перерозподіл частот у
діапазонах 800–900 МГц для сприяння у розгортанні мереж 4G/LTE. У подальшому, у лютомуберезні 2020 року Група 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 Група має дотримуватись ліцензійних умов (вимог до якості та рівня передачі даних,
графіку покриття тощо). Загальна вартість ліцензій становить 265 мільйонів гривень.
Продовження співробітництва із Групою компаній Vodafone
З 1 лютого 2020 року Група поновила угоду про партнерство із Групою компаній Vodafone щодо
доступу і використання товарної марки 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 Групі доступ до міжнародних
експертних знань Групи компаній Vodafone у таких сферах як ІТ трансформація, послуги на
основі Інтернету речей та цифрові послуги 5G.
30. ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Цю консолідовану фінансову звітність було затверджено до випуску керівництвом Групи
21 травня 2020 року.
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A.

Подання фінансової інформації у форматі, затвердженому Наказом «Про
затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Міністерства Фінансів України № 73 від
7 лютого 2013 року

З метою подання консолідованого фінансового стану, консолідованих результатів діяльності та руху
грошових коштів Групи у форматі, затвердженому Наказом «Про затвердження Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Міністерства Фінансів України № 73 від 7 лютого 2013 року, Група додатково підготувала форми до
консолідованої фінансової звітності (надалі – «форми звітності»), а саме:


Ф. № 1-к Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року,



Ф. № 2-к Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік,



Ф. № 3-н Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2019 рік та



Ф. № 4-к Консолідований звіт про власний капітал за 2019 рік, які наведені на сторінках 53-61.

Ця додаткова інформація не є обов’язковою частиною консолідованої фінансової звітності згідно з
МСФЗ, але ці додаткові форми використовуються для подання в Україні консолідованої фінансової
звітності згідно з МСФЗ.
Згідно Наказу «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» Міністерства Фінансів України № 73 від 7 лютого 2013 року
цифри у зазначених формах звітності мають визначатися в тисячах гривень, тому суми, що зазначені
в консолідованій фінансовій звітності згідно з МСФЗ в мільйонах гривень, в формах наведені в
тисячах гривень згідно вимог подання даних форм.
З метою подання форм звітності Група здійснила ряд рекласифікацій з метою коректної презентації
цифр у формах звітності. Основні зазначені нижче:




В Ф. № 1-к Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року:
–

Балансова вартість активів з прав користування, які відносяться до основних засобів, були
подані у консолідованому звіті про фінансовий стан як основні засоби, а ті, що відносяться
до нематеріальних активів (право користування товарним знаком) – як нематеріальні
активи.

–

Окремо подані незавершені капітальні інвестиції в основні засоби.

–

Окремо подані, як інші необоротні активи, витрати на заключення договорів (згідно
МСФЗ 15).

–

Зобов’язання за договорами подані як доходи майбутніх періодів (якщо це поповнення
рахунків абонентами передплаченого сервісу), або як поточна кредиторська заборгованість
за одержаними авансами (переважно за одержаними авансами від контрактних абонентів).

В Ф. № 2-к Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік:
–

Собівартість послуг та реалізованої продукції (строка 2050) включає як Собівартість надання
послуг, так і собівартість реалізованих товарів.

–

Амортизація та витрати з заробітної плати і соціальних внесків на базі місць виникнення
витрат та внутрішніх політик була розподілена між тими, що включаються до собівартості,
адміністративних витрат та витрат на збут.

–

Витрати на збут, загальногосподарські та адміністративні витрати були розподілені окремо
між адміністративними витратами (строка 2130) та витратами на збут (строка 2150).

–

Інші операційні доходи та інші операційні витрати подаються розгорнуто.

–

Інші доходи складаються з прибутку від курсових різниць.

–

Консолідований звіт про фінансові результати (інший сукупний дохід) включає звіт про
елементи операційних витрат, представлення якого в консолідованій 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
консолідованої фінансової звітності. Подання витрат базується на методології, описаній в
Додатку до облікової політики Компанії згідно стандартів МСФЗ.
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В Ф. № 3-н Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2019 рік:
–

В строці 3556 подані зменшення/(збільшення) виданих авансів та витрат майбутніх періодів.

–

В строці 3557 подані витрати на заключення договорів.

–

В строці 3561 подане зменшення торгової та іншої кредиторської заборгованості, зобов’язань
за договорами та інших зобов’язань.

–

В строці 3566 подане збільшення передоплат абонентів.

–

В строці 3390 подані сплачені витрати на випуск облігацій та боргових інструментів.

В Ф. № 4-к Консолідований звіт про власний капітал за 2019 рік змін подання немає.
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Підприємство Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна»
Територія Київська
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері безпроводового
електрозв’язку
Середня кількість працівників 4113
Адреса, телефон вулиця Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, Печерський,
Київська обл., 01601
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV
Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід) (форма №2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях
з копійками)
Складено (зробити позначку “V” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди
Дата (рік,
місяць, число) 2020 01
01
за ЄДРПОУ
14333937
за КОАТУУ
8038200000
за КОПФГ
230
за КВЕД

61.20

3895800

V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2019 року
Форма № 1-к
Aктив

Код
рядка

1
І. Необоротні активи

2

Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл при консолідації
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
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Код за ДКУД
На початок
звітного
періоду
3

1801007
На кiнець
звiтного
перiоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

7,857,374
13,549,814
(5,692,440)
651,224
11,664,234
26,609,588
(14,945,354)
-

8,151,424
11,925,774
(3,774,350)
674,720
12,302,033
24,655,946
(12,353,913)
-

1030
1035
1040
1045
1055
1060
1065
1090
1095

596,078
200,250
20,969,160

525,344
241,671
21,895,192

