Титульний аркуш
16.10.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ OUT-GR-20-10815
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Генеральний директор
(посада)

Устинова О.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14333937
4. Місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул.Лейпцизька, 15
5. Міжміський код, телефон та факс: +380 44 389 58 00, + 380 44 389 58 06
6. Адреса електронної пошти: ntarasova@vodafone.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 11.09.2020, затвердити регулярну рiчну
iнформацiю за 2019 рiк
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://www.vodafone.ua/uk/company/i
nvestors/zvity-ta-rezultaty/informatsiyaemitenta/rozkryttya-informatsiyi-nafondovomu-rynku

16.10.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що
приватнi ацiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада
корпоративного секретаря вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової
оцiнки.
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента
не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судовi справи, позовнi вимоги
на суму один i бiльше вiдсоткiв активiв Товариства, вiдсутнi.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому
що посадовi особи не володiють акцiями Товариства.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що приватними акцiонерними
товариствами така iнформацiя не розкриваєтья.

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не
надається, тому що на кiнець звiтного перiоду засновник не є акцiонером Товариства.
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що змiни
таких акцiонерiв у звiтному перiодi не було.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя
про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями
акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною
пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не
розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що
Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не
розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається,
тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових
облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсоток
розмiру статутного капiталу, не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду працiвники не
володiли акцiями Товариства.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому
що у звiтному перiодi дивiденди вiдповiдно до встановленої форми (через органи управлiння
емiтента) не виплачувались.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, Iнформацiя вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв,
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi
товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають
зазначену iнформацiю.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що
Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв та приватне акцiонерне
товариство не розкриває дану iнформацiю.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що у Товариства немає таких
договорiв.

Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "ВФ УКРАЇНА"
3. Дата проведення державної реєстрації
18.10.2004
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
7816621,16
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2646
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
61.20 - Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку
42.22 - Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805
2) IBAN
UA763808050000026009843986411
3) поточний рахунок
UA763808050000026009843986411
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805
5) IBAN
UA803808050000026009043986211
6) поточний рахунок
UA803808050000026009043986211
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ТОВ "ВФ Ритейл"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
41457291
4) Місцезнаходження
01601, м.Київ, вул.Лейпцизька, будинок 15
5) Опис
ПрАТ "ВФ Україна" володiє 100% у статутному капiталi ТОВ "ВФ Ритейл". Статутний
капiтал складає 140 000 гривень. Органами управлiння є Загальнi Збори Учасникiв, Наглядова
рада (4 особи) та одноособовий виконавчий орган - Директор. Орган контролю - Ревiзiйна

комiсiя, що складається з 3-х осiб. Основним видом дiяльностi за КВЕД є 46.90 Неспецiалiзована
оптова торгiвля (основний).
Дата державної реєстрацiї ТОВ "ВФ Ритейл": 12.07.2017.
Рiшення про участь у ТОВ "ВФ Ритейл" прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна"
(Протокол Наглядової ради № 171 вiд 10.07.2017р).
1) Найменування
ТОВ "IТ СмартФлекс"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
41836771
4) Місцезнаходження
03057, м.Київ, Проспект Перемоги, будинок 49/2
5) Опис
ПрАТ "ВФ Україна" володiє 99% у статутному капiталi ТОВ "IТ СмартФлекс". 1 % у
статутному капiталi належить ТОВ " ВФ Ритейл ". Статутний капiтал складає 10 000 000
гривень. Статутом передбаченi органи управлiння: Загальнi Збори Учасникiв, Наглядова рада
та одноособовий виконавчий орган - Директор. Основним видом дiяльностi за КВЕД є 62.01
Комп'ютерне програмування (основний).
Дата державної реєстрацiї ТОВ "IТ СмартФлекс": 28.12.2017р.
Рiшення про участь у ТОВ "IТ СмартФлекс": прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна"
(Протокол Наглядової ради № 180 вiд 12.12.2017р).
17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
ППР№0005084406,
15.04.2019

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
Державна Фiскальна
Служба України
Офiс ВПП

Опис:
Сума штрафної санкцiї 13319грн.
2
ППР№00011814406, Державна Фiскальна
09.09.2019
Служба України
Офiс ВПП

Опис:
Сума штрафної санкцiї 39402грн.83коп.

Вид стягнення

Інформація про
виконання

штраф за
несвоєчасну
реєстрацiю
податкових
накладних в ЄРПН
за звiтний перiод
01/01/2017 30/11/2018 ст.201 та
ст.120 НКУ

Сплачено частково

штраф за
несвоєчасну
реєстрацiю
податкових
накладних в ЄРПН
за звiтний перiод
01/01/2017 30/06/2017 п.201
ст201НКУ

Сплачено.

3

Рiшення№68,
21.02.2019

Фонд Соцiального
Страхування
України.Управлiння
виконавчої Дирекцiї
Фондуу м. Києвi

Опис:
Сума штрафної санкцiї 44202грн.83коп.
4
0014624406,
Державна Фiскальна
04.12.2019
Служба України
Офiс ВПП

Опис:
Сума штрафної санкцiї 53394грн.43коп.
5
Податковi
ГУДержавної
Повiдомлення
Фiскальної Служби
рiшення в кiлькостi
в обласних центрах
136 шт.,
України
Опис:
Сума штрафних санкцiй 28591грн.17коп.
6
Податковi
ГУДержавної
Повiдомлення
Фiскальної Служби
рiшення в кiлькостi
в обласних центрах
264 шт.,
України
Опис:
Сума штрафних санкцiй 23582грн.52коп.

Повернення
страхових коштiв
Фонду соц.
Страхування
України

Сплачено

Штраф за
несвоєчасну
реєстрацiю
податкових
накладних в ЄРПН
за звiтний перiод
01/02/2017 30/11/2018. ст.,201
та ст. 120 НКУ

Оскаржено

штраф за
несвоєчасну сплату
орендної плати по
землi

Сплачено

штраф за
несвоєчасну сплату
екологiчного
податку

Сплачено

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
У 2019 р. в ПрАТ "ВФ Україна" (надалi ПрАТ "ВФ Україна", Компанiя, Товариство) вiдбулися
наступнi органiзацiйнi змiни:
1. З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiєю продажу та утримання абонентiв та
згiдно з наказом вiд 25.01.2019 № ОД/П-023.0 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та
штатному розписi ПрАТ "ВФ Україна" в пiдпорядкуваннi Директора з продажу та
абонентського обслуговування перейменований Департамент абонентського обслуговування на
Департамент абонентського обслуговування та дистанцiйного продажу.
2. З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiєю маркетингу, оптимiзацiї виробничих
процесiв та згiдно з наказом 31.01.2019 № ОД/П-029.0 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та
штатному розписi ПрАТ "ВФ Україна", в пiдпорядкуваннi Директора з маркетингу створений
департамент Customer value management, Департамент маркетингу бiзнес-ринку перейменований
в Департамент цифрових рiшень та платформ, Департамент розвитку та управлiння продуктами
перейменований на Департамент розвитку продуктiв та мереж.
3. 19.04.2019 г. Наглядовою радою Товариства затвердженi змiни органiзацiйної структури
Товариства (Протокол № 199 вiд 22.04.2019), а саме: в пiдпорядкуваннi Генерального директора
була введена посада Директора з трансформацiї, посада заступника Генерального директора,
регiон Пiвнiч перейменована на посаду заступника Генерального директора, Схiд, посада
заступника Генерального директора, регiон Центр перейменована на посаду заступника

Генерального директора, Центр, посада заступника Генерального директора, регiон Захiд
перейменована на посаду заступника Генерального директора, Захiд, лiквiдована посада
заступника Генерального директора, регiон Пiвдень. Данi змiни були введенi з 02.05.2019 г.
На пiдставi рiшення Наглядової ради був затверджений наказ вiд 24.04.2019 № ОД/П-119.0 "Про
змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розписi ПрАТ "ВФ Україна", в якому вiдображенi
вказанi рiшення Наглядової ради Товариства.
4. З метою вдосконалення структури ПрАТ "ВФ Україна", пiдвищення ефективностi управлiння
регiонами та згiдно з наказом вiд 20.05.2019 № ОД/П-148.0 "Про змiни в органiзацiйнiй
структурi та штатному розписi ПрАТ "ВФ Україна", в пiдпорядкуваннi Технiчного директора
лiквiдований Технiчний департамент Пiвдень, Технiчний департамент Пiвнiч перейменований
на Технiчний департамент Схiд.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 2 646 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0
осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) 103 особи.
Фонд оплати працi - 1 102 236 тис. грн.
Фонд оплати працi в 2019 роцi збiльшився в порiвняннi з 2018 роком на 224 750 тис. грн.
Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам Товариства: У Компанiї iснує система розвитку персоналу
синхронiзована i вибудувана пiд стратегiчнi цiлi Компанiї та перспективи розвитку бiзнесу,
спрямована на пiдтримку та реалiзацiю конкретних запитiв керiвникiв пiдроздiлiв i проектних
команд. Мiсiя Управлiння розвитку персоналу - пiдвищувати професiйну компетентнiсть i
особисту ефективнiсть спiвробiтникiв i бiзнес-пiдроздiлiв для досягнення найкращих результатiв
бiзнесу i ефективних реакцiй на виклики зовнiшнього середовища.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть придбаного нематерiального
активу складається з цiни (вартостi) придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають
вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до
стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз
удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей та термiну
використання, якi сприятимуть збiльшенню первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигiд.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в придатному для використання станi та
одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання,
включено до складу операцiйних витрат звiтного перiоду.
Нематерiальнi активи амортизуються з використанням прямолiнiйного методу протягом
очiкуваного термiну корисного використання активiв, який складає:
Лiцензiї
згiдно з умовами договору
Бiлiнг та iнше програмне забезпечення вiд 1 до 15 рокiв
Право користування товарним знаком (Примiтка 17)
8 рокiв
Номерна ємнiсть
Вiд 1 до 15 рокiв
Термiн корисного використання нематерiальних активiв та метод їх амортизацiї може бути
переглянутим, якщо в майбутньому очiкується змiна строку корисного використання активу або
змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигiд.
Компанiя продовжує оцiнювати перiод амортизацiї для нематерiальних активiв iз обмеженими
строками використання для визначення того, чи обумовлюють конкретнi подiї або обставини
перегляд амортизацiйних перiодiв. Змiна очiкуваних строкiв корисного використання є змiною
облiкових оцiнок, i суми нарахування зносу та амортизацiї перераховуються перспективно.
Фактичнi економiчнi строки корисного використання нематерiальних активiв можуть
вiдрiзнятися вiд строкiв корисного використання, визначених керiвництвом, що у результатi
може призвести до визначення iншої балансової вартостi нематерiальних активiв iз обмеженими
строками використання.
Основнi засоби
Основнi засоби Компанiї, включно iз покращенням об'єктiв основних засобiв, вiдображенi за
первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та витрат вiд зменшення корисностi.
Первiсна вартiсть основних засобiв включає цiну придбання, непрямi податки, якi пов'язанi з
придбанням основних засобiв i не пiдлягають вiдшкодуванню, витрати на установку i
налагодження основних засобiв, а також iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням
основних засобiв до стану, у якому вони придатнi до використання iз запланованою метою.
Основнi засоби зi строками корисного використання бiльше одного року капiталiзуються за
iсторичною вартiстю та амортизуються на прямолiнiйнiй основi протягом строкiв корисного
використання:
Обладнання мережi та базових станцiй:
Iнфраструктура мережi
3-20 рокiв
Iнше 3-15 рокiв
Земля i будiвлi:
Будiвлi
20-50 рокiв
Покращення орендованого майна Менший iз двох перiодiв: очiкуваного строку корисного
використання або строку дiї оренди
Офiсне обладнання, транспортнi засоби та iншi основнi засоби:
Офiсне обладнання 3-20 рокiв

Транспортнi засоби 3-7 рокiв
Iншi основнi засоби 3-20 рокiв
Очiкуванi строки корисного використання та методи амортизацiї переглядаються Компанiєю,
причому вплив будь-яких змiн в оцiнках визнається перспективно.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням
об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що
призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд, первiсно очiкуваних вiд використання
об'єкта. Вартiсть полiпшення основних засобiв, що капiталiзується, амортизується з
використанням прямолiнiйного методу протягом строкiв корисного використання, що й у
вiдповiдних основних засобiв.
Витрати на ремонт та обслуговування, а також для пiдтримання об'єкта в робочому станi,
включаються у звiт про фiнансовi результати за перiод, до якого вони вiдносяться.
Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень
вiд реалiзацiї та залишкової вартостi i включаються до складу iнших доходiв або витрат вiд
операцiйної дiяльностi.
Витрати на заробiтну плату спiвробiтникам Компанiї, чия дiяльнiсть пов'язана iз встановленням,
монтажем, налагодженням основних засобiв, а також пов'язаних з ними нематерiальних активiв,
капiталiзуються в мiру їх виникнення. Амортизацiя на цi суми нараховується аналогiчно до
основних засобiв та нематерiальних активiв, щодо яких вiдбувається капiталiзацiя.
Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв Компанiї включає також суму забезпечення на
демонтаж та приведення земельної дiлянки, на якiй вони розташованi, у стан, придатний для
подальшого використання пiсля закiнчення строку оренди або використання об'єкту. До таких
основних засобiв належать переважно антено-щогловi споруди, демонтаж яких вимагає суттєвих
витрат.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну дату балансу Компанiя переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв та
нематерiальних активiв на предмет зменшення корисностi тодi, коли обставини вказують на
iснування потенцiйного зменшення корисностi.
Суми очiкуваного вiдшкодування активiв та одиниць, якi генерують грошовi потоки, базуються
на оцiнках, включно з визначенням вiдповiдних одиниць, якi генерують грошовi потоки, ставок
дисконтування, оцiнок майбутнiх показникiв дiяльностi, дохiдностi активiв, строкiв та сум
майбутнiх операцiй придбання основних засобiв, припущень щодо майбутнiх ринкових умов та
довгострокового рiвня зростання (термiнальна вартiсть). ПрАТ "ВФ Україна" разом зi своїми
дочiрнiми компанiями складає єдину одиницю, що генерує грошовi потоки, та включає
мобiльний бiзнес, роздрiбнi продажi та iншi послуги. Змiна припущень, особливо стосовно
ставки дисконтування та рiвня зростання, використаних для оцiнки суми вiдшкодування активiв,
може iстотно вплинути на результати оцiнки Компанiї щодо зменшення корисностi.
Втрати вiд зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв включаються до складу iнших
операцiйних витрат звiтного перiоду iз зменшенням у балансi суми остаточної вартостi
основних засобiв.
Непрацюючi активи, розташованi на тимчасово окупованiй територiї вiдповiдно до Закону
України "Про особливостi державної полiтики iз забезпечення державного суверенiтету України
на тимчасово окупованих територiях у Донецькiй та Луганськiй областях" вiд 18.01.2018 №
2268-VIII та на яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження,
вiдповiдно до розпорядження КМУ вiд 07.11.14 № 1085-р "Про затвердження перелiку
населених пунктiв, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої
повноваження, та перелiку населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення", були
знецiненi.
Активи з права користування та оренднi зобов'язання
Договори оренди Компанiї значною мiрою мають вiдношення до оренди мiсць пiд мережеве
обладнання (тобто земля, мiсця на вежах або дахах для зовнiшнього розмiщення обладнання),

мережевої iнфраструктури, а також будiвель, якi використовуються задля адмiнiстративних або
технiчних цiлей.
Компанiя визнає права користування активом i вiдповiднi зобов'язання по орендi вiдносно усiх
договорiв оренди, якi передають контроль за використанням iдентифiкованих активiв впродовж
певного перiоду часу в обмiн на винагороду, за винятком короткострокової оренди (з термiном
оренди 12 мiсяцiв або менше). В разi такої оренди, Компанiя визнає оренднi платежi як
експлуатацiйнi витрати впродовж термiну дiї оренди. При визначеннi умов оренди Компанiя
використовує практичну доцiльнiсть застосування МСФЗ 16, що дозволяє орендарю не
розмежовувати компоненти, що не пов'язанi з орендою, а натомiсть облiковувати кожний
компонент оренди та будь-якi пов'язанi з ним компоненти, що не пов'язанi з орендою, як єдиний
компонент оренди.
Оренднi зобов'язання спочатку оцiнюються за поточною вартiстю орендних платежiв, якi не
були сплаченi на дату початку оренди. Оренднi платежi дисконтуються з використанням ставки
додаткових запозичень Компанiї. Ставка додаткових запозичень Компанiї визначається на
основi кредитних спредiв кредитних пропозицiй вiд банкiв для Компанiї у порiвняннi з кривою
дохiдностi iз нульовим купоном для державних цiнних паперiв.
Середньозважена ставка позики, застосована до зобов'язань з оренди, визнаних у звiтi про
фiнансовий стан на дату первинного застосування (станом на 1 сiчня 2018 року), становила
17,46%. Оренднi платежi включають фiксованi платежi, змiннi платежi, якi залежать вiд iндексу
або ставки, суми, очiкуванi до сплати по гарантiї залишкової вартостi, цiну виконання опцiону
купiвлi, яку Компанiя з достатньою мiрою упевненостi може здiйснити, а також платiж за
дострокове припинення договору, за винятком випадкiв, коли є обгрунтована упевненiсть в
тому, що вiн не буде розiрваний достроково. Змiннi платежi, залежнi вiд зовнiшнiх чинникiв,
вiдносяться на витрати в тому перiодi, коли вони були понесенi.
Оренднi зобов'язання переоцiнюються, коли вiдбувається змiна в майбутнiх орендних платежах,
що виникає внаслiдок змiни iндексу або ставки, якщо вiдбувається змiна в оцiнцi Компанiєю
суми, що очiкується до сплати по гарантiї, або якщо Компанiя мiняє свою оцiнку того, чи буде
вона здiйснювати купiвлю, продовжувати або припиняти дiю договору. Вiдповiдне коригування
робиться вiдносно балансової вартостi активiв, наданих у рамках права користування, або
вiдображається в звiтi про фiнансовi результати, якщо балансова вартiсть активiв, наданих у
рамках права користування, була зменшена до нуля.
Активи з права користування, спочатку оцiнюються за первинною вартiстю, яка є первинною
сумою зобов'язань по орендi, скоригованою на будь-якi оренднi платежi, здiйсненi на дату або
до дати початку оренди, плюс будь-якi понесенi прямi витрати за вирахуванням будь-яких
отриманих пiльг по орендi. Чиста вартiсть активiв у виглядi прав користування, якi вiдносяться
до основних засобiв, подаються в звiтi про фiнансовий стан як основнi засоби (Примiтка 16).
Чиста вартiсть активiв у виглядi прав користування, якi вiдносяться до нематерiальних активiв,
подаються в звiтi про фiнансовий стан як нематерiальнi активи (Примiтка 19).
Активи з права користування згодом амортизуються прямолiнiйним методом впродовж
очiкуваного термiну оренди. Термiн оренди вiдповiдає перiоду дiї кожного контракту, який не
можна скасувати, проте у бiльшостi випадкiв Компанiя має достатню упевненiсть в тому, що
вона скористається правом на продовження термiну дiї оренди, i тому умови оренди
подовжуються на термiни, описанi нижче. При оцiнцi термiну оренди Компанiя бере до уваги
усi факти i обставини, що створюють економiчний стимул для реалiзацiї Компанiєю можливостi
продовження оренди, такi як термiн корисного використання активу, розташованого на
орендованому майданчику, статистика змiни майданчикiв, послiдовнiсть технологiчних змiн, а
також витрати на розiрвання або укладення договорiв оренди.
Активи з права користування перевiряються на предмет зменшення корисностi згiдно з
вимогами МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Це замiнює попередню вимогу визнавати
резерв на покриття збиткiв вiд обтяжливих договорiв оренди.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї

Незавершене будiвництво представлено об'єктами, що знаходяться в процесi будiвництва, i
вiдображено в облiку за вартiстю фактичних витрат. Витрати на утримання об'єкту, що
будується, включаються в первинну вартiсть основного засобу у тому випадку, якщо вони
можуть бути спiввiднесенi безпосередньо з об'єктом, що будується, або устаткуванням, яке було
придбано.
Витрати на вiдновлення будiвель Компанiї капiталiзуються в мiру їх виникнення i вважаються
незавершеним будiвництвом до моменту завершення будiвництва. Об'єкти незавершеного
будiвництва не амортизуються до моменту, коли будiвництво буде завершене i актив буде
готовий до використання.
Актив враховується у складi незавершеного будiвництва до тих пiр, поки не припиниться
формування його первинної вартостi. Капiталiзацiя витрат в первинну вартiсть об'єкту основних
засобiв припиняється в мить, коли цей об'єкт доставлений в мiсце i приведений в стан,
використання, що забезпечує його, вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
Компанiя включає до складу незавершеного будiвництва фактичнi витрати з придбання
будматерiалiв, призначених для цiлей будiвництва, реконструкцiї або модернiзацiї основних
засобiв.
Iншi необоротнi активи
Компанiя включає до складу iнших необоротних активiв суми виданих авансiв з придбання
основних засобiв i пiд капiтальне будiвництво, витрати на заключення договорiв, а також
основнi засоби, якi було вилучено з використання.
Компанiя капiталiзує витрати, понесенi на укладання договору з абонентом, якщо керiвництво
очiкує вiдшкодування цих витрат.
Витрати на заключення договору включають комiсiйнi винагороди, що виплачуються стороннiм
дистриб'юторам, а також пов'язану з цим винагороду комерцiйним працiвникам Компанiї за
укладення договору з абонентом. Цi витрати амортизуються на прямолiнiйнiй основi протягом
середнього термiну життя абонентiв в мережi Компанiї (28 мiсяцiв).
Компанiя використовує практичну доцiльнiсть МСФЗ 15, яка дозволяє визнавати кошти,
понесенi на заключення договорiв в складi витрат, коли очiкувана тривалiсть контракту
становить один рiк або менше.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в iншi компанiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у
бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть довгострокової фiнансової iнвестицiї
складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових
платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням довгострокової фiнансової
iнвестицiї.
Якщо придбання довгострокової фiнансової iнвестицiї здiйснюється шляхом обмiну на iншi
активи, то її собiвартiсть визначається за справедливою вартiстю цих активiв.
Пiсля первiсного визнання довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за методом участi
у капiталi. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi,
на дату балансу вiдображаються за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної
величини власного капiталу об'єкта iнвестування, крiм тих, що є результатом операцiй мiж
iнвестором i об'єктом iнвестування.
Балансова вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на суму,
що є часткою iнвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта iнвестування за звiтний перiод, iз
включенням цiєї суми до складу доходу (втрат) вiд участi в капiталi. Одночасно балансова
вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй зменшується на суму визнаних дивiдендiв вiд
об'єкта iнвестування.
Загальна балансова вартiсть iнвестицiй перевiряється на зменшення корисностi згiдно МСБО 36
шляхом порiвняння суми їх очiкуваного вiдшкодування та балансової вартостi у випадках, коли
є свiдчення, що кориснiсть iнвестицiй може зменшитися.
Запаси

При первiсному визнаннi запаси оцiнюються за фактичною собiвартiстю придбання чи
виготовлення, яка складається з усiх понесених витрат у зв'язку з приведенням запасiв в їх
поточний стан i мiсце розташування.
Станом на кiнець кожного звiтного мiсяця, запаси оцiнюються i вiдображаються за найменшою з
двох величин: фактичної собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. При вiдпуску запасiв у
виробництво, продаж та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за методом середньозваженої
величини. Товари списуються у витрати при їх продажу. Такi запаси регулярно перевiряються
на предмет (знецiнення) зменшення корисностi, та наявностi застарiлих запасiв.
Дебiторська заборгованiсть
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть вiдображається за цiною вiдповiдної операцiї.
Балансова вартiсть усiєї торгової дебiторської заборгованостi зменшується на суму вiдповiдних
резервiв на покриття очiкуваних кредитних збиткiв.
Для торгової дебiторської заборгованостi Компанiя застосовує спрощений пiдхiд i розраховує
очiкуванi кредитнi збитки на основi очiкуваних кредитних збиткiв на увесь строк дiї фiнансових
iнструментiв. Для дебiторської заборгованостi вiд абонентiв резерв на покриття очiкуваних
кредитних збиткiв розраховується iз використанням матрицi резервiв. Ставки резерву базуються
на кiлькостi прострочених днiв для груп рiзноманiтних сегментiв клiєнтiв з аналогiчними
характеристиками збиткiв. Розрахунок вiдображає зважений на вiрогiднiсть результат та усю
обгрунтовану i пiдтверджувану iнформацiю, доступну на звiтну дату, щодо минулих подiй,
поточних умов та прогнозiв стосовно майбутнiх економiчних умов. Загалом дебiторська
заборгованiсть вiд абонентiв знецiнюється, коли вона прострочена на бiльше нiж 180 днiв, та
списується, коли вiдповiдає критерiям безнадiйної заборгованостi.
Очiкуванi кредитнi збитки за дебiторською заборгованiстю, окрiм дебiторської заборгованостi
вiд абонентiв, оцiнюються на iндивiдуальнiй основi на пiдставi минулої iнформацiї (iсторичних
збиткiв) та прогнозної iнформацiї, коли така є доступною. Дебiторська заборгованiсть, окрiм
дебiторської заборгованостi вiд абонентiв, списується пiсля закiнчення строку позовної давностi
або до нього за результатами внутрiшнiх розслiдувань.
Компанiя отримує знижки за обсяг за угодами роумiнгу з мiжнародними мобiльними
операторами та облiковує отриманi знижки як зменшення витрат на роумiнг. Отримана у
результатi дебiторська заборгованiсть визнається у складi торгової та iншої дебiторської
заборгованостi у наведеному звiтi про фiнансовий стан. Така дебiторська заборгованiсть
погашається раз на рiк.
Грошi та їх еквiваленти
Грошi та їх еквiваленти включають готiвку, кошти на рахунках у банках, депозити до запитання
i строковi депозити термiном до 92 днiв.
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами включає переважно аванси,
отриманi вiд контрактних абонентiв. Компанiя вимагає вiд бiльшостi абонентiв попередню
оплату за телекомунiкацiйнi послуги. Суми попередньої оплати, отриманi вiд абонентiв,
вiдображаються як зобов'язання з одержаних авансiв i не визнаються доходами до моменту
фактичного надання послуг абоненту.
Доходи майбутнiх перiодiв
Компанiя вiдображає доходи майбутнiх перiодiв в момент використання абонентом
передплаченого сервiсу будь-якого iз засобiв поповнення його рахунку, на суму номiналу засобу
поповнення. Дохiд визнається Компанiєю в тому перiодi, коли абонент отримав вiдповiднi
послуги зв'язку.
Забезпечення
Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанiя має юридичнi чи договiрнi
зобов'язання в результатi минулих подiй, якщо iснує ймовiрнiсть виникнення зобов'язань,
погашення яких ймовiрно призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi
вигоди, та їх оцiнка може бути достовiрно визначена. Забезпечення оцiнюються згiдно

найкращої оцiнки, зробленої керiвництвом, щодо витрат, необхiдних для погашення
зобов'язання на звiтну дату, i дисконтуються до теперiшньої вартостi, коли вплив дисконтування
є суттєвим.
Основнi види забезпечень, якi формує Компанiя, стосуються виплат працiвникам за вiдпустки,
виплат працiвникам премiй за результатами дiяльностi, погашення зобов'язань щодо демонтажу
основних засобiв та вiдновлення земельних дiлянок, податкових зобов'язань, а також витрат за
судовими позовами.
Нарахування зобов'язань вiдображається як витрати звiтного перiоду.
Зареєстрований (пайовий) капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал визнається за вартiстю внесених власниками активiв, що
зафiксована в установчих документах Компанiї.
Дивiденди
Дивiденди оголошенi протягом звiтного перiоду визнаються як розподiл частини чистого
прибутку мiж власниками вiдповiдно до частки їх участi у статутному капiталi Компанiї. Сума
оголошених, але не сплачених, дивiдендiв включається до поточних зобов'язань. Дивiденди за
звiтний перiод, якi оголошенi пiсля дати балансу, але до затвердження керiвництвом фiнансової
звiтностi до випуску, не визнаються зобов'язаннями на дату балансу, але розкриваються у
примiтках до фiнансової звiтностi.
Згiдно з українським законодавством прибуток, доступний для розподiлу дивiдендiв,
обмежується деномiнованою в українських гривнях сумою нерозподiленого прибутку,
визначеною згiдно з мiжнародними стандартами бухгалтерської звiтностi, офiцiйно
оприлюдненими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує
державну полiтику у сферi бухгалтерського облiку, пiсля певних вирахувань.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовий iнструмент являє собою будь-який договiр, який створює фiнансовий актив для
одного пiдприємства i фiнансове зобов'язання або iнструмент власного капiталу для iншого
пiдприємства. До фiнансових активiв належать, зокрема, грошовi кошти та їхнi еквiваленти,
торгова дебiторська заборгованiсть, поточнi iнвестицiї (головним чином, депозити iз первiсним
термiном погашення бiльше трьох мiсяцiв). Фiнансовi зобов'язання загалом представляють
собою вимоги щодо погашення грошових коштiв або iншого фiнансового активу. Зокрема, до
них належать торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, оренднi зобов'язання. Фiнансовi
iнструменти визнаються одразу, якi тiльки Компанiя стає стороною щодо договiрних положень
вiдповiдного iнструмента.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю,
плюс витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансового
активу або випуску фiнансового зобов'язання, за виключенням фiнансових активiв або
зобов'язань, якi облiковуються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням перерахунку у
складi звiту про фiнансовi результати. У такому випадку витрати на здiйснення операцiї
вiдносяться на витрати. У подальшому вони оцiнюються або за амортизованою вартiстю, або за
справедливою вартiстю у залежностi вiд класифiкацiї цих активiв та зобов'язань.
Фiнансовi активи можуть класифiкуватись як 1) фiнансовi активи, якi оцiнюються за
амортизованою вартiстю; 2) фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, iз
вiдображенням перерахунку у складi iнших сукупних доходiв; 3) фiнансовi активи, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням перерахунку у складi звiту про
фiнансовi результати. Якщо фiнансовi активи утримуються для збирання потокiв грошових
коштiв за договорами у виглядi основної суми та вiдсоткiв на визначенi дати, вони
класифiкуються як такi, що оцiнюються за амортизованою вартiстю. Якщо фiнансовi активи
утримуються не тiльки для збирання потокiв грошових коштiв за договорами у виглядi основної
суми та вiдсоткiв на визначенi дати, а й також для потенцiйного продажу, вони класифiкуються
як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням перерахунку у складi iнших
сукупних доходiв. Усi iншi фiнансовi активи класифiкуються як такi, що оцiнюються за

справедливою вартiстю, iз вiдображенням перерахунку у складi звiту про фiнансовi результати.
Фiнансовi зобов'язання можуть бути класифiкованi як такi, що оцiнюються за справедливою
вартiстю або амортизованою вартiстю.
Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї визнаються у тiй мiрi, в якiй Компанiя поставила товари або надала
послуги за договором, суму доходiв можна визначити достовiрно, та iснує вiрогiднiсть, що
Компанiя отримає економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю. Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за
справедливою вартiстю компенсацiї до отримання, за вирахуванням податку на додану вартiсть,
7.5% податку до сплати у Державний пенсiйний фонд та дисконтiв.
Компанiя отримує доходи вiд реалiзацiї вiд надання мобiльних телекомунiкацiйних послуг
(плати за доступ, передачi СМС-повiдомлень, плати за взаємнi пiдключення, телевiзiйного та
музичного контенту i плати за з'єднання), а також продажу обладнання, аксесуарiв. Продукти та
послуги можуть продаватися окремо або у комбiнованих пакетах. Найiстотнiша частина доходiв
стосується передплачених договорiв.
Доходи вiд плати за доступ, передачi СМС-повiдомлень, плати за взаємнi пiдключення
визнаються за методом нарахування тодi, коли послуги надаються, незалежно вiд моменту
виникнення пов'язаного з ними руху грошових коштiв. Вони базуються або на використаннi
(хвилинах обробленого трафiку, обсягу переданих даних) або плинi часу (мiсячної абонентської
плати).
Доходи вiд надання телевiзiйного та музичного контенту визнаються тодi, коли Компанiя надає
послуги, i вiдображаються у сумi комiсiй до отримання Компанiєю (дiє як агент) згiдно з
вимогами МСФЗ 15 "Доходи вiд реалiзацiї за договорами з клiєнтами", оскiльки Компанiя не
контролює такi послуги до передачi їх клiєнту.
Компанiя визнає первiсну плату за пiдключення абонентiв за своїми передплаченими тарифними
планами з моменту активацiї абонентiв протягом строку дiї договору, пiд час якого сторони
мають чиннi права та зобов'язання, забезпеченi правовим захистом, а саме один мiсяць за
українським законодавством.
Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються тодi, коли iстотнi ризики та винагороди вiд володiння
товаром переходять до клiєнта.
Для комбiнованих пакетiв Компанiя облiковує iндивiдуальнi продукти та послуги окремо, якщо
вони є чiтко вираженими, тобто продукт або послугу, а також вигоду клiєнта, можна
iдентифiкувати окремо вiд iнших об'єктiв у комбiнованому пакетi, i клiєнт може отримати
вигоду вiд них. Компенсацiя за угодою розподiляється на кожний окремий продукт та послугу
на основi їхньої вiдповiдної справедливої вартостi. Визначена справедлива вартiсть
iндивiдуальних елементiв загалом базується на цiнах, за якими товар/послуга регулярно
продається самостiйно пiсля врахування будь-яких вiдповiдних знижок за обсяг. Заохочування,
якi надаються клiєнтам, зазвичай пропонуються на момент пiдписання нового договору або у
рамках рекламних пропозицiй. Заохочення, якi являють собою зменшення цiни продажу послуги
(дисконти), визнаються у тому перiодi, якого вони стосуються, коли визнаються вiдповiднi
доходи вiд реалiзацiї, та вiдображаються як зменшення як торгової дебiторської заборгованостi,
так i доходiв вiд надання послуг.
Компанiя визнає доходи вiд надання телекомунiкацiйних послуг iз плином часу, а доходи вiд
реалiзацiї товарiв на певний момент часу.
Плата за роумiнг нараховується на основi чинних тарифiв Компанiї та вiдображається як дохiд
вiд послуг роумiнгу, що надаються Компанiєю абонентам ПрАТ "ВФ Україна".
Компанiя отримує похвилинну плату за роумiнг вiд iнших операторiв бездротового зв'язку за
використання мережi Компанiї абонентами iнших мереж.
Компанiя надає ретроспективнi знижки за обсяг за угодами роумiнгу з мiжнародними
мобiльними операторами. Для оцiнки змiнної суми компенсацiї цих знижок Компанiя
використовує первiснi данi трафiку, якi коригуються щомiсяця для вiдображення нової
доступної iнформацiї. Зобов'язання щодо очiкуваних майбутнiх знижок до сплати визнається як

зменшення доходiв вiд реалiзацiї у складi торгової та iншої кредиторської заборгованостi у
наведеному звiтi про фiнансовий стан.
Визнання витрат
Основнi витрати, якi несе ПрАТ "ВФ Україна" у зв'язку з наданням послуг мобiльного та
фiксованого зв'язку, включають витрати на послуги iнших операторiв, плату за послуги
роумiнгу, собiвартiсть товарiв, амортизацiю та витрати на технiчне обслуговування мережi.
За дзвiнки абонентiв, зроблених в зонах, якi знаходяться за межами територiй, що покриваються
лiцензiями Компанiї, ПрАТ "ВФ Україна" сплачує вартiсть послуг роумiнгу операторам
мобiльного зв'язку вiдповiдних регiонiв. Плата за роумiнг, яка перераховується iншим
операторам, розраховується за тарифами цих операторiв та вiдображається в у складi
собiвартостi Компанiї. Витрати на роумiнг зменшуються на наданi операторами знижки, якщо
мiж компанiями iснує вiдповiдний двостороннiй договiр про надання знижок.
Нарахованi, але не отриманi знижки вiдображаються як дебiторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги у випадку, якщо знижки будуть отриманi грошовими коштами. В iншому
випадку вони зменшують суму кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони були здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду,
вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток базуються на сумi прибутку за рiк, приймаючи до уваги
вiдстрочене оподаткування.
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визнаються стосовно тимчасових рiзниць, якi
виникають мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань у фiнансовiй звiтностi та
вiдповiдними податковими базами активiв та зобов'язань, якi призведуть до виникнення
майбутнiх оподатковуваних сум або сум, якi пiдлягають вирахуванню. Вiдстроченi податковi
активи та зобов'язання оцiнюються iз використанням чинних податкових законiв та ставок, якi
застосовуються до перiодiв, у яких, як передбачається, рiзницi будуть завдавати впливу на
оподатковуванi доходи.
Активи з вiдстроченого оподаткування визнаються лише настiльки, наскiльки є вiрогiдною
реалiзацiя цих активiв за рахунок майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. На
кожну рiчну звiтну дату Компанiя переоцiнює невизнанi вiдстроченi податковi активи та
балансову вартiсть визнаних вiдстрочених податкових активiв. Компанiя визнає ранiше
невизнаний актив лише в тiй сумi, яка є вiрогiдною до реалiзацiї у майбутнiх прибутках, що
пiдлягають оподаткуванню. Вiдповiдно, Компанiя зменшує балансову вартiсть вiдстроченого
податкового активу лише у випадку, коли зникає вiрогiднiсть повної або часткової реалiзацiї
такого активу у майбутнiх прибутках.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Види послуг, що надає емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше
вiдсоткiв доходу за звiтний рiк:
10 i бiльше вiдсоткiв доходу за звiтнiй рiк Компания отримала:
1) вiд виручки вiд обслуговування абонентiв, а саме: (а) щомiсячна та рiчна плата за тарифнi
пакети;(б) плата за ефiрний час; (в) вартiсть додаткових послуг; (г) плата за роумiнг;
2) за рахунок платежiв iнших телекомунiкацiйних компанiй за доступ до мережi Компанiї.
Тарифнi плани в Українi: Компанiя пропонує iндивiдуальнi тарифи по всiй Українi зi
спецiальними умовами та регiональними тарифними планами, якi спрямованi на розмежування
потреб абонентiв у рiзних сегментах ринку пiд брендом Vodafone. Тарифи Компанiї в Українi
орiєнтованi на наступнi три основнi сегменти: (i) Контракт для бiзнесу (ii) Iндивiдуальний
контракт (iii) Передплата.
Компанiя (ПрАТ "ВФ Україна", Vodafone) має такi контрактнi тарифнi плани:
Контракт для бiзнесу: Пропозицiї для корпоративних клiєнтiв "Vodafone Red Business" дiють на
всiй територiї України i пропонують всi послуги вiдповiдно до принципiв "без турбот". Vodafone
пропонує широкий спектр тарифних планiв для корпоративних клiєнтiв для задоволення всiх
їхнiх бiзнес-потреб: "Red Business VIP", "Red Business Ultra VIP", "Red Business XXL", "Red
Business XL", "Red Business Ultra L", "Red Business L", "Red Business M", "Red Business S". Усi
тарифи пропонують пакетний набiр послуг: необмеженi дзвiнки в мережi Vodafone Україна; ГБ
мобiльного iнтернету EDGE / 3G / 4G; пакетнi хвилини для дзвiнкiв та SMS на iншi мережi в
Українi та до iнших країн свiту. Крiм того, iснують тарифи для iнтернету речей "Vodafone IoT".
Вони представленi 6 тарифними планами: "Vodafone IoT M", "Vodafone IoT L", "Vodafone IoT
4G S", "Vodafone IoT 4G M", "Vodafone IoT 4G L", "Vodafone IoT 4G XL", "Vodafone IoT 4G XXL
". Всi тарифи пропонують мобiльний EDGE / 3G / 4G Internet, SMS на iншi мережi в Українi та
за кордон. Наприкiнцi 2019 року компанiя здiйснила запуск нового тарифного плану Device 4G,
спецiально призначеного для використання у планшетах.
Iндивiдуальний контракт:
Vodafone Україна пропонує клiєнтам контрактну лiнiйку тарифiв: "Vodafone Red" (S, M, L, XL i
XXL) i Vodafone Ultra (Ultra, Ultra VIP). Тарифна лiнiйка Vodafone Red включає тарифи з 4G
Internet - вiд 2 Гб до необмеженого пакету, пакетнi хвилини до будь-яких iнших українських
мереж - вiд 50 до безлiмiтного пакету, а також пакети хвилин для дзвiнкiв за кордон та SMS.
Компанiя також пропонує для пiдключення лiнiйки тарифних планiв з передоплатою,
призначенi для абонентiв масового ринку.
Тарифнi плани 4G лiнiйки SuperNet, а саме "SuperNet Start", "SuperNet Pro", "SuperNet Unlim",
включають в себе пакети послуг: великий обсяг Iнтернет трафiку - вiд 4 Гб до безлiмiту, набори
хвилин на iншi українськi мережi - вiд 65 до 150 хвилин, комплекти з 30 хвилинами
мiжнародних дзвiнкiв, необмеженi мессенджери, соцiальнi мережi, а також iншi популярнi
мобiльнi додатки.
Тарифна лiнiйка "Vodafone Family" включає соцiальнi мережi, внутрiшнi та мiжнароднi дзвiнки.
У червнi 2019 року вiдбувся запуск тарифного плану Joice. Вiн передбачає 600 хвилин на
дзвiнки по Українi та в Польщу, а також безлiмiтний Iнтернет для найпопулярнiших мобiльних
застосункiв: вiдео, соцiальнi мережi, музика та iгри. Цiльова аудиторiя цього тарифного плану це молодi люди.
Ми також пропонуємо тарифнi плани, якi орiєнтованi безпосередньо на користувачiв планшетiв,
GPS / GSM-автосигналiзацiй та iнших смарт-пристроїв: "Vodafone Device S", "Vodafone Device
M", "Vodafone Device L".
В усiх тарифах, що пропонує компанiя, є можливiсть користуватись вигiдними послугами для
роумiнгу, що дозволяють залишатись на зв'язку за кордоном.

Ринок збуту послуг Компанiї - територiя України, основними клiєнтами є фiзичнi особи,
громадяни України. Компанiя не шукає нових ринкiв збуту.
Канали збуту продукцiї Компанiї можна роздiлити на 2 напрямки - монобрендовий та
мультiбрендовий. Пiд монобрендовим каналом маються на увазi торговельнi точки, якi
працюють пiд брендом "Vodafone" та належать або Дочiрньому товариству Компанiї - ТОВ "ВФ
Ритейл", або партнерам Компанiї. Пiд мультибрендовим каналом маються на увазi - роздрiбнi
торговельнi точки, як мережевi, так i немережевi.
На ринку телекомунiкацiй в Українi iснують значнi полiтичнi, економiчнi, юридичнi та
податковi ризики.
З початку лютого 2014 р. в Українi дiє плаваючий валютний курс гривнi по вiдношенню до
долара США.
У 2014-2017 рр. економiчна криза в Українi в поєднаннi з полiтичними заворушеннями i подiями
в схiднiй частинi України призвели до ослаблення гривнi. При цьому курс гривнi впав з 15,77
грн. за 1 дол. США на кiнець 2014 р. до 24,00 грн. на кiнець 2015 р. i до 27,19 грн. на кiнець 2016
р. вiдповiдно, в результатi значного вiдтоку капiталу, пов'язаного з полiтичною нестабiльнiстю в
країнi. Станом на 31 грудня 2017 р. курс гривнi становив 28,07 грн. за 1 дол. США. На 31 грудня
2018 року - 27,69 грн. за 1 дол. США.
Розрахунки держбюджету на 2019 р. були виконанi з урахуванням курсу 29,4 грн. на кiнець 2019
р. Однак, середнiй курс гривнi в 2019 роцi склав 25,85, скоротившись на 14,5% за 2019 р., на 31
грудня 2019 року - 23,69 грн. за 1 дол. США.
На курс долара США впливають багато факторiв. Серед них:
- глобальна криза (торговельнi вiйни, падiння фондових ринкiв тощо).
- можливiсть зовнiшнього фiнансування ;
- об'єми валютної виручки українських експортерiв;
- дефiцит зовнiшньоторговельного балансу;
- полiтичнi вибори в Українi.
Ослаблення гривнi по вiдношенню до долара США та/або Євро може збiльшити витрати,
номiнованi як у гривнi, так i у валютi. З iншого боку, змiцнення гривнi скорочує доходи,
номiнованi в iноземнiй валютi.
За даними Державної служби статистики України, в груднi 2018 р. iндекс споживчих цiн (IСЦ) в
рiчному вимiрi склав 9,8%. За оцiнками Нацiонального банку України (НБУ) за 2018 рiк ВВП
вирiс на 3,3%. Бюджетне значення показника iнфляцiї на 2019 р. було встановлено на рiвнi 7,4%,
зростання ВВП 3%. В кiнцi сiчня 2020 р. НБУ оцiнив зростання ВВП в 2019 р. до 3,3%, за 2019
рiк iнфляцiя знизилася до 4,1%.
Державний бюджет на 2020 р. базується на зростаннi ВВП в 3,7% при iнфляцiї 5,5%.
Прискорення темпiв iнфляцiї в Українi може привести до зниження рiвня купiвельної
спроможностi населення, що може вплинути на рiвень споживання i на виконання планiв
роздрiбних продажiв i, отже, до зниження доходiв, збiльшення витрат i зниження операцiйної
рентабельностi ПрАТ "ВФ Україна".
Банкiвська криза, банкрутство або фiнансова неспроможнiсть банкiв, в яких ПрАТ "ВФ Україна"
розмiщує свої кошти, можуть привести до втрати сум депозитiв або негативно вплинути на
здатнiсть Товариства здiйснювати банкiвськi операцiї, що може мати iстотнi негативнi наслiдки
для бiзнесу, фiнансового становища i результатiв дiяльностi.
12 вересня 2014 року в Українi набув чинностi Закон України "Про санкцiї", положення якого
можуть бути застосованi до iноземної держави, iноземної юридичної особи, юридичної особи, в
якiй iноземна юридична або фiзична особа є власником iстотної участi, а також до iнших
суб'єктiв.
Даний Закон передбачає 25 видiв санкцiй, серед яких:
- блокування активiв - тимчасове обмеження права особи користуватися i розпоряджатися
належним йому майном;
- анулювання або призупинення лiцензiй та iнших дозволiв, отримання (наявнiсть) яких є

умовою для здiйснення певного виду дiяльностi, зокрема, анулювання або призупинення дiї
спецiальних дозволiв на користування надрами;
- заборона користування радiочастотним ресурсом України;
- обмеження або припинення надання телекомунiкацiйних послуг i використання
телекомунiкацiйних мереж загального користування ;
- заборона передачi технологiй, прав на об'єкти iнтелектуальної власностi;
- зупинення виконання економiчних i фiнансових зобов'язань.
Рiшення про застосування, скасування та внесення змiн до санкцiй щодо окремих суб'єктiв
приймається Радою нацiональної безпеки i оборони України (далi - РНБОУ) i вводиться в дiю
указом Президента України.
17.05.2017 р. вступив в силу Указ Президента України №133/2017 "Про рiшення Ради
нацiональної безпеки i оборони України "Про застосування спецiальних економiчних
iндивiдуальних заходiв (санкцiй)". Даним Указом i Рiшенням скасованi всi попереднi санкцiйнi
списки 2015 i 2016 рр., введенi новi санкцiї i визначено новий перелiк фiзичних i юридичних
осiб, до яких застосовуються санкцiї. Зокрема, заборонено використовувати програмне
забезпечення компанiй, зазначених у додатку до Указу Президента. Термiн дiї санкцiй вiдносно
бiльшостi пiдсанкцiйних об'єктiв - три роки. Вiдносно ПрАТ "ВФ Україна" не було введено
жодної санкцiї.
Встановленi цим Указом Президента санкцiї створюють для ПрАТ "ВФ Україна" обов'язки як
оператора телекомунiкацiй в частинi:
- обмеження або припинення надання телекомунiкацiйних послуг i використання
телекомунiкацiйних мереж загального користування особам, якi є абонентами Компанiї i до яких
передбачена така санкцiя;
- заборони надання послуг з доступу користувачам Iнтернет, що є абонентами ПрАТ "ВФ
Україна", до певних ресурсiв i сервiсiв, що належить особам, до яких застосовується вiдповiдна
санкцiя ;
- заборони надання послуг з доступу користувачам мережi Iнтернет до перелiку ресурсiв /
сервiсiв;
- заборони передачi технологiй, прав на об'єкти iнтелектуальної власностi;
- призупинення виконання економiчних i фiнансових зобов'язань.
У 2018 р. i у березнi 2019 р. РНБОУ прийняла рiшення щодо введення нових санкцiй проти
фiзичних та юридичних осiб - резидентiв РФ, України i iн. держав. Рiшення РНБОУ затвердженi
вiдповiдними Указами Президента України про санкцiї (№ 176/2018 i № 82/2019). Санкцiї, що
були введенi в дiю Указом Президента України вiд 15.05.2017 № 133/2017, припинять свою дiю
17.05.2020.
У вiдношеннi ПрАТ "ВФ Україна" зазначеними Рiшеннями РНБОУ 2018-2019 рр. не введенi
будь-якi санкцiї. Безпосередньо до компанiї та її акцiонерiв (в т.ч. пiсля змiни кiнцевого
бенефiцiара в груднi 2019 р.) не застосовано та не дiє жодних секторальних чи iндивiдуальних
санкцiй. Поки не вiдомi масштаби i термiни введення майбутнiх санкцiй або їх можливий вплив
на дiяльнiсть Компанiї. Застосування санкцiй може мати негативний вплив на бiзнес Компанiї, її
фiнансовий стан, результати дiяльностi та перспективи.
09.05.2018 р. вступив в силу Закон України "Про основи забезпечення кiбербезпеки в Українi".
Закон встановлює вимоги i прядок визначення об'єктiв критичної iнфраструктури для
забезпечення кiбербезпеки.
У липнi 2019 р. в рамках реалiзацiї цього Закону постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №518
затверджено Загальнi вимоги до кiберзахисту об'єктiв критичної iнфраструктури органiзацiйно-методологiчнi, технiчнi та технологiчнi умови кiберзахисту об'єктiв критичної
iнфраструктури, обов'язковi до виконання пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi
вiднесенi до об'єктiв критичної iнфраструктури.
З квiтня 2019 р. на громадському обговореннi знаходяться проекти постанов Кабiнету Мiнiстрiв
України у сферi iнформацiйної безпеки на об'єктах критичної iнфраструктури:

- вимоги i порядок проведення незалежного аудиту iнформацiйної безпеки на об'єктах критичної
iнфраструктури;
- порядок формування перелiку об'єктiв критичної iнформацiйної iнфраструктури;
- порядок внесення об'єктiв критичної iнформацiйної iнфраструктури в державний реєстр
об'єктiв критичної iнформацiйної iнфраструктури, його формування i забезпечення
функцiонування.
Згiдно поточної версiї документiв, мережi телекомунiкацiйних операторiв України можуть брати
участь у формуваннi об'єктiв критичної iнфраструктури. Вiднесення мереж мобiльного зв'язку
або програмно-апаратних комплексiв до об'єктiв критичної iнфраструктури може спричинити
обов'язкове проведення аудиту iнформацiйної безпеки i, в свою чергу, привести до додаткових
фiнансових витрат.
Незважаючи на те, що поточнi версiї проектiв урядових документiв, що iмплементують Закон
України "Про основи забезпечення кiбербезпеки в Українi", не мiстять прямої загрози
вiднесення мобiльних операторiв до перелiку об'єктiв критичної iнфраструктури, не можна
виключати подальше змiщення акцентiв даних iнiцiатив.
Ризики Компанiї при розгортаннi власної мережi 4G/LTE в рамках проекту LTE-900 включають:
- основний регуляторний ризик - невиконання умов нових лiцензiй на користування РЧР в
дiапазонi 900 МГц, що може привести до їх втрати ;
- необхiднiсть суттєвих iнвестицiй з прив'язкою до курсу iноземної валюти з тривалим термiном
повернення, а також ризики окупностi проекту в цiлому з урахуванням економiчної ситуацiї i
платоспроможностi населення.
Постановою НБУ у вереснi 2014 р. була введена заборона на проведення ряду операцiй в
iноземнiй валютi, в тому числi повернення за кордон iноземному iнвестору дивiдендiв.
Обмеження продовжувалися до березня 2018 року з поступовим пом'якшенням; зокрема, це
стосувалося мiсячного лiмiту виплати дивiдендiв, i перiоду, за який нараховувалися дивiденди:
так мiсячний лiмiт змiнювався вiд 1 до 7 млн. дол. США, обмеження на перiод нарахування
дивiдендiв були знятi.
04.01.2019 р. НБУ затвердив нову систему валютного регулювання i оприлюднив дорожню
карту подальшої валютної лiбералiзацiї, що передбачає покрокове зняття всiх валютних
обмежень вiдповiдно до темпiв полiпшення макроекономiчних умов в Українi.
Згiдно з Постановою НБУ №91, з 10.07.2019 р. скасовано лiмiт на репатрiацiю дивiдендiв для
iноземних iнвесторiв.
Незважаючи на це, не можна виключати, що в майбутньому обмеження на репатрiацiю
дивiдендiв знову можуть бути посиленi.
Час вiд часу в вiдношеннi ПрАТ "ВФ Україна" проводяться розслiдування АМКУ. У разi
виявлення порушень в ходi таких розслiдувань, щодо Компанiї можуть бути застосованi санкцiї,
в т.ч. штрафи.
Система оподаткування в Українi знаходиться в процесi реформування, а неоднозначнi
положення податкового законодавства створюють проблеми в його застосуваннi на практицi.
У той час як ми вважаємо, що в даний час виконуємо податкове законодавство України, не
виключено, що вiдповiднi органи можуть зайняти позицiю, що вiдрiзняється вiд позицiї
Компанiї в питаннях тлумачення, в результатi чого можливi додатковi платiжнi зобов'язання i
штрафи, що може мати iстотнi негативнi наслiдки для результатiв дiяльностi та фiнансового
стану Компанiї.
Iснують ризики, пов'язанi з запуском власної роздрiбної мережi ПрАТ "ВФ Україна". Бiзнес
роздрiбного ринку телекомунiкацiйних пристроїв (Стiльниковий ритейл) в Українi сильно
залежить вiд економiчної ситуацiї i змiни курсу нацiональної валюти, на нього чинять значний
вплив змiни в державному регулюваннi та економiчнiй полiтицi. У разi навiть незначного
погiршення економiчної ситуацiї i коливання нацiональної валюти на ринку стiльникового
ритейлу значно посилюється цiнова конкуренцiя, яка може привести до втрати доходiв i
зниження маржинальностi роздрiбної мережi.

Також неможливiсть розвивати i пiдтримувати власну роздрiбну мережу в рамках iснуючого
законодавства може призвести до фiнансових i репутацiйних втрат ПрАТ "ВФ Україна".
Для скорочення ризикiв на всiх рiвнях управлiння Компанiєю застосовується комплекс заходiв,
якi є невiд'ємною частиною операцiйного управлiння, стратегiчного, бiзнес, бюджетного,
комерцiйного та iнвестицiйного планування. Iнтегроване управлiння ризиками спрямоване на
забезпечення розумної гарантiї досягнення стратегiчних цiлей ПрАТ "ВФ Україна" i
пiдтримання рiвня ризику в прийнятних межах. Це досягається за рахунок функцiонування
системи виявлення i систематичного аналiзу ризикiв i врахування iстотних ризикiв при
прийняттi управлiнських рiшень. У Компанiї дiє нормативний документ (полiтика), який
встановлює основнi етапи, принципи органiзацiї i функцiонування системи iнтегрованого
управлiння ризиками ПрАТ "ВФ Україна".
Нормативний документ включає:
- Загальнi принципи управлiння ризиками.
- Цiлi i завдання процесу управлiння ризиками.
- Опис загальної концепцiї i процесу iнтегрованого управлiння ризиками.
- Розподiл вiдповiдальностi за управлiння ризиками.
- Визначення базових понять, якi використовуються в процесi управлiння ризиками.
- Принципи прийняття рiшень з урахуванням ризикiв.
У березнi 2020 р. ВООЗ оголосила пандемiю коронавiруса, практично всi країни, в їх числi i
Україна, оголосили карантин, що призвело до зупинки або значного обмеження роботи багатьох
галузей економiки.
Свiтова економiчна криза i пов'язанi з пандемiєю карантиннi заходи, запровадженi урядом
України, формують такi виклики для Компанiї:
- економiчна криза в країнi, переговори з МВФ про надання чергової фiнансової допомоги,
потенцiйнi ризики для банкiвської системи країни, тривале застосування жорстких карантинних
заходiв, масова зупинка пiдприємств рiзних галузей економiки через карантин, зростання
безробiття можуть мати суттєвi негативнi наслiдки для добробуту населення та бiзнесу як
споживачiв телекомунiкацiйних послуг i, отже, можуть вплинути на обсяги споживання послуг i
на фiнансовий стан Компанiї;
- валютний ризик - значна девальвацiя нацiональної валюти iстотно збiльшує САРЕХ-витрати, в
першу чергу на розгортання мережi LTE-900;
- через повне припинення туристичної активностi суттєво скорочуються валютнi доходи вiд
роумiнгових послуг;
- зниження платоспроможностi контрагентiв та абонентiв внаслiдок погiршення економiчної
ситуацiї спричиняє зростання дебiторської заборгованостi;
- необхiднiсть оперативного реагування на потреби ринку у нових сервiсах i пакетах послуг в
зв'язку з масовим переходом на вiддаленi форми роботи, навчання, спiлкування тощо;
- необхiднiсть пiдтримки надiйностi, працездатностi i збереження об'єктiв мережi (а також продовження поставок обладнання i розгортання мережi LTE-900) в умовах тотального
карантину, обмеження роботи транспорту тощо;
- вiдмова вiд податкових канiкул i продовження сплати податкiв до мiсцевих бюджетiв, ведення
благодiйних проектiв для пiдтримки iмiджу соцiально-вiдповiдальної Компанiї.
У той же час, пандемiя стала каталiзатором цифрової трансформацiї в усьому свiтi. Вимушений
масовий перехiд на вiддалену роботу, реiнжинiринг бiзнес-процесiв, поширення та оптимiзацiя
процесiв вiддаленого навчання, розширення каналiв он-лайн продажу, пiдвищення попиту на
рiзноманiтний вiртуальний контент тощо матимуть довгостроковий ефект.
Основними тенденцiями розвитку рухомого (мобiльного) зв'язку у 2019 роцi були:
- продовження розгортання телекомунiкацiйних мереж четвертого поколiння (4G) в смугах
радiочастот 1800 МГц та 2600 МГц, за рахунок чого вiдбулось суттєве зростання обсягу
споживання Iнтернет трафiку;
- пiдтримка заходiв НКРЗI щодо дефрагментацiї спектра 900 МГц та запровадження принципу

технiчної нейтральностi, зокрема, 29 жовтня 2019 року ПрАТ "ВФ Україна" i три мобiльних
оператори пiдписали з Урядом спiльний меморандум та затвердили загальний план дiй, що
включає впровадження зв'язку четвертого поколiння в дiапазонi 900 МГц i покриття 90%
територiї України 4G мережею протягом 2х рокiв.
До консолiдованої фiнансової звiтностi входять результати дiяльностi ПрАТ "ВФ Україна" та її
дочiрнiх пiдприємств (надалi разом - "Група" або "Група ВФ Україна"). ПрАТ "ВФ Україна" є
материнською компанiєю, яка здiйснює контроль над дочiрнiми пiдприємствами, такими як ТОВ
"ВФ Ритейл", ТОВ "IТ СмартФлекс" i, до 31 березня 2019 року до неї належала компанiя Capital
Valentine B.V., створена у Нiдерландах, як консолiдоване структуроване пiдприємство для
залучення коштiв на користь ПрАТ "ВФ Україна" (випуску облiгацiй для пов'язаної сторони на
загальну суму 90 мiльйонiв євро i надання кредиту для ПрАТ "ВФ Україна" на загальну суму 90
мiльйонiв євро на перiод 35 мiсяцiв). Оскiльки кредит та вiдповiднi облiгацiї (основна сума та
купони) були погашенi у повному обсязi у березнi 2019 року, Група перестала консолiдувати
операцiї цього пiдприємства спецiального призначення пiсля дати погашення.
Група "ВФ Україна" полiпшила основнi консолiдованi фiнансовi показники за результатами
2019 року. Дохiд Групи в 2019 роцi збiльшився в порiвняннi з 2018 роком на 25% i склав 16
млрд грн.
Група ВФ Україна досягла значного зростання операцiйної ефективностi в 2019 роцi: показник
OIBDA збiльшився на 21% в рiчному численнi i досяг 8,3 млрд грн. Чистий прибуток Групи в
2019 роцi збiльшився на 45% i склав 2,5 млрд грн.
Основною причиною збiльшення доходiв ПрАТ "ВФ Україна" стало збiльшення числа
користувачiв data-тарифiв i зростання споживання послуг передачi даних - в середньому за
результатами року дата-клiєнт ПрАТ "ВФ Україна"використовував 4,2 ГБ трафiку на мiсяць. В
результатi дата-доходи компанiї збiльшилися на 50%. Зростання споживання стало можливим
завдяки активному розширенню покриття мереж швидкiсного iнтернету. На 31.12.2019 4G
мережа ПрАТ "ВФ Україна" доступна 71% українцiв, 86% населення може користуватися 3G
покриттям.
Активне споживання стимулювали вигiднi тарифи: лiнiйка тарифiв Super Net з великим об'ємом
iнтернет-трафiку для клiєнтiв передплаченого зв'язку, а також молодiжний тариф Joice з
безлiмiтним трафiком для топових мультимедiйних майданчикiв i сервiсiв. Вигiднi дата-тарифи
ПрАТ "ВФ Україна" залучили велику кiлькiсть нових iнтернет-користувачiв, що в сукупностi з
ростом дата-користування вплинуло на зростання ARPU. Також на зростання доходiв вплинуло
збiльшення доходiв вiд торговельної дiяльностi власної роздрiбної мережi. На сьогоднiшнiй день
Vodafone Retail (ТОВ " ВФ Ритейл ") - один з найбiльших ритейлерiв у країнi. Магазини
Vodafone пропонують тiльки сертифiкованi товари: смартфони, рiзнi гаджети, переносну
електронiку, роутери, аксесуари. У магазинах також можна пiдключити будь-якi послуги ПрАТ
"ВФ Україна" i отримати квалiфiковану консультацiю вiд експертiв компанiї.
"Висока ефективнiсть компанiї i стабiльнiсть бiзнесу дали можливiсть нам рости вдвiчi швидше,
нiж ринок, а також на початку 2020 року здiйснити успiшний випуск єврооблiгацiй на
зовнiшньому фондовому ринку", - зазначає генеральний директор ПрАТ "ВФ Україна" Україна
Ольга Устинова.
За результатами 2019 року абонентська база компанiї залишається стабiльною - 19,7 млн - з
тенденцiєю до зростання, переважно в сегментi контрактних пiдключень.
Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у
загальному обсязi постачання:
Huawei Technologies Co., Ltd,
ТОВ "Сiтронiкс Телеком Солюшнс"
Nokia Solutions and Networks OY
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За перiод з 01.01.2014 по 31.12.2018 рокiв ПрАТ "ВФ Україна" було вiдчужено частину
фiксованого бiзнесу, а саме контрольний пакет акцiй (50,91%) ТОВ "Комстар-Україна".
2014 продаж активiв (телекомунiкацiйне обладнання, матерiали, комп'ютерну технiку, сервери,
лiнiйно-кабельнi споруди та iншi матерiали та обладнання). 2015 продаж частини активiв
(телекомунiкацiйне обладнання, матерiали, комп'ютерну технiку, сервери, лiнiйно-кабельнi
споруди та iншi матерiали та обладнання). Основнi придбання:
23 лютого 2015 року - Компанiя придбала шляхом тендеру лiцензiю на зв'язок у стандартi
UMTS, заплативши за це 2,715 млрд грн.
В сiчнi та березнi 2018 р. ПрАТ "ВФ Україна" викупило 4 лоти для розвитку 4G / LTE мережi за
бiльше нiж 2,433 млрд грн.: безперервна смуга в 2x10 МГц в дiапазонi 2,6 ГГц i смуги в 2x20
МГц i 2x5 МГц в дiапазонi 1,8 ГГц.
З метою залучення коштiв для розвитку 4G / LTE мережi 03.04.18 Компанiя отримала позику вiд
нерезидента в сумi 90 млн. євро на пiдставi договору вiд 19.01.2018 року.
Вартiсть майна, що була передана в заставу визначена в сумi 4 600 000 570 (чотири мiльярди
шiстсот мiльйонiв п'ятсот сiмдесят) гривень.
Пiдписано Договiр застави вiд 03.04.2018 року.
Станом на 26.03.2019 року позика погашена в повному обсязi.
Компанiя i надалi планує брати участь у тендерах на отримання лiцензiй для розвитку мережi в
iнших дiапазонах.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Договори оренди Компанiї значною мiрою мають вiдношення до оренди мiсць пiд мережеве
обладнання (тобто земля, мiсця на вежах або дахах для зовнiшнього розмiщення обладнання),
мережевої iнфраструктури, а також будiвель, якi використовуються задля адмiнiстративних або
технiчних цiлей.
Компанiя визнає права користування активом i вiдповiднi зобов'язання по орендi вiдносно усiх
договорiв оренди, якi передають контроль за використанням iдентифiкованих активiв впродовж
певного перiоду часу в обмiн на винагороду, за винятком короткострокової оренди (з термiном
оренди 12 мiсяцiв або менше). В разi такої оренди, Компанiя визнає оренднi платежi як
експлуатацiйнi витрати впродовж термiну дiї оренди.
Активи з права користування, спочатку оцiнюються за первинною вартiстю, яка є первинною
сумою зобов'язань по орендi, скоригованою на будь-якi оренднi платежi, здiйсненi на дату або
до дати початку оренди, плюс будь-якi понесенi прямi витрати за вирахуванням будь-яких
отриманих пiльг по орендi. Чиста вартiсть активiв у виглядi прав користування, якi вiдносяться
до основних засобiв, подаються в звiтi про фiнансовий стан як основнi засоби. Чиста вартiсть
активiв у виглядi прав користування, якi вiдносяться до нематерiальних активiв, подаються в
звiтi про фiнансовий стан як нематерiальнi активи.
Активи з права користування згодом амортизуються прямолiнiйним методом впродовж
очiкуваного термiну оренди. Термiн оренди вiдповiдає перiоду дiї кожного контракту.
Амортизацiйнi нарахування за активами у виглядi права на використання за 2019 рiк склали 623
174 тис.грн.
Мiсцезнаходження основних засобiв: базовi станцiї Товариства розташованi на всiй територiї

України, офiсне примiщення за адресоюУкраїна, 03057, м.Киiв, Проспект Перемоги, 49/2.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства: Компанiя
дiє у вiдповiдностi до норм нацiонального та мiжнародного законодавства по захисту
навколишнього середовища. Система менеджменту якостi Компанiї вiдповiдає вимогам
мiжнародного стандарту ISO 9001:2008. Все обладнання Компанiї сертифiковано та вiдповiдає
нормам екологiчної безпеки. IT рiшення та енергоефективнi технологiї, що застосовуються в
офiсах Компанiї, дозволяють зменшити споживання ресурсiв та вплив дiяльностi людини на
навколишнє середовище.
З метою економiї електроенергiї, на базових станцiях Компанiї запроваджено функцiонал
"Power Saving", що вимикає прийомо-передавачi базових станцiй в години мiнiмального
навантаження.
В усiх офiсах Компанiї запроваджена система централiзованого друку, що дозволяє зменшити
кiлькiсть принтерiв в офiсах та кiлькiсть споживання паперу.
Компанiя запроваджує новi технiчнi рiшення для будiвництва базових станцiй, використовує
альтернативнi джерела енергiї.
Плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв: Запланованi
капiтальнi витрати направленi на розширення мережi мобiльного зв'язку та пiдвищення якостi
обслуговування абонентiв. Iнвестицiї в 2019 роцi склали суму - 3,7 млрд грн,
Характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених: Загальна сума
iнвестицiй з 2015 по 2019 роки склала 20,3 млрд. грн (за виключенням лiцензiй 3G та 4G на
РЧР):
2015 - 4,3 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 2,5 млрд. грн.
2016 - 3,2 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 2,02 млрд. грн.
2017 - 4,8 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 2,98 млрд. грн., на розвиток мережi 4G - 0,58
млрд. грн.
2018 - 4,2 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G -1,3 млрд. грн., на розвиток мережi 4G - 1,56
млрд. грн.
2019 - 3,8 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 0,85 млрд. грн., на розвиток мережi 4G - 1,76
млрд. грн.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Зростання економiки, а також полiтика Уряду, спрямована на пiдвищення соцiальних стандартiв
(зокрема мiнiмальної i середньої заробiтної плати) мали позитивний вплив на купiвельну
спроможнiсть, враховуючи i послуги галузi зв'язку. Очiкуємо, що полiпшення споживчих
настроїв буде тривати i в наступних перiодах.
Виручка вiд мобiльних послуг, в першу чергу, залежить вiд:
- структурних змiн;
- тарифної полiтики операторiв;
- динамiки попиту i споживання;
- стадiї розвитку мобiльних технологiй.
Вiдносна стiйкiсть галузi до волатильностi в економiцi, а також збiльшення попиту на мобiльну
передачу даних (як результат розгортання мереж 3G / 4G) i запуск нових перспективних послуг
операторами зв'язку (BIG data, Cloud, IoT, Fintech) свiдчать про довгострокову перспективу
стабiльного розвитку галузi.
З ризикiв необхiдно вiдзначити триваюче скорочення населення, внутрiшня полiтична
невизначенiсть i негативний торгiвельний баланс (що пiдсилює тиск на гривню в середньо - i
довгостроковiй перспективах).
Основними проблемами розвитку являються:
- нерiвномiрнiсть забезпечення споживачiв телекомунiкацiйними послугами в окремих
адмiнiстративно-територiальних одиницях України;

- дiяльнiсть незаконно створених на тимчасово окупованих територiях суб'єктiв
господарювання, що не зареєстрованi згiдно iз законодавством України;
- невиконання вимог Закону України "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту,
електроенергетики з метою розвитку телекомунiкацiйних мереж" власниками об'єктiв
iнфраструктури, якi пiд всiлякими приводами мають намiри обмежити доступ до елементiв
iнфраструктури;
- стала тенденцiя останнiх рокiв до збiльшення випадкiв викрадення та пошкодження кабелiв та
iнших технiчних засобiв телекомунiкацiй операторiв телекомунiкацiй.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Основними завданнями полiтики Товариства щодо фiнансування дiяльностi є: - подальше
розгортання мобiльної мережi, мобiльного i фiксованого широкосмугового (ШСД) зв'язку,
розвиток платформ для запуску нових технологiчних послуг, збiльшення ефективностi
органiзацiї процесiв, органiзацiйної структури, людських ресурсiв; подальший розвиток
приорiтетних напрямiв iнвестування; - забезпечення збалансованостi у функцiонуваннi всiх
ланок Товариства; - модернiзацiя мереж зв'язку. Обсяг робочого капiталу є достатнiм для
поточних потреб. Джерелами iнвестицiй є власнi та залученi кошти.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31 грудня 2019 року, невиконанi контрактнi зобов'язання щодо придбання
мережевого обладнання, основних засобiв та програмного забезпечення, строк виконання яких
не настав, склали 599 308 тис. грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя ПрАТ "ВФ Україна" базується на трьох основних компонентах: лiдерство бренду,
найвища якiсть цифрових послуг та бажання стати "найкращим оператором мобiльного зв'язку
України".
Пiд "Лiдерством бренду" мається на увазi прагнення компанiї використовувати переваги i сильнi
сторони глобального бренду Групи Vodafone з метою посилення свого iмiджу в Українi.
Iнiцiативи з розвитку бренду пiдкрiплюються iнвестицiями в якiсний розвиток мережi,
абонентської бази та розвитком мережi рiтейлу. Стратегiя та продукти ПрАТ "ВФ Україна"
нацiленi на продовження зростання використання 4G смартфонiв в своїй абонентськiй базi.
Оператор також здiйснює програму IТ трансформацiї, переводячи багато з iснуючих систем на
новi рiшення, очiкується, що даний пiдхiд покращить якiсть обслуговування клiєнтiв та надасть
можливiсть розширення впровадження передових телекомунiкацiйних послуг.
ПрАТ "ВФ Україна" посилює увагу на своїй цифрової екосистемi, плануються iнновацiї та новi
напрямки бiзнесу, включаючи електронне навчання, електронна охорона здоров'я, кiберспорт i
AdTech, а також розробку хмарної платформи та використання програмного забезпечення як
послуги ( "SaaS").
Компанiя завершила ранiше заплановане суттєве розширення мережi роздрiбної торгiвлi i зараз
зосереджена на пiдвищеннi їх ефективностi та забезпеченнi попиту споживача.
ПрАТ "ВФ Україна" прагне стати кращим мобiльним оператором в Українi i використовувати
цю позицiю на ринку для подальшого розвитку в якостi самого iнновацiйного оператора в
Українi i кращого оператора мобiльного iнтернету шляхом постiйного розгортання нових
цифрових продуктiв i послуг для своїх абонентiв.
Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Компанiї в майбутньому (ризики) описанi

вище.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Компанiя не проводила дослiдження та розробки в 2019 року у розумiннi science research
(науковi дослiдження) в телекомунiкацiйнiй сферi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
На думку емiтента, вся iстотна iнформацiя, необхiдна для оцiнки iнвестором фiнансового стану
та результатiв дiяльностi емiтента, викладена в поточнiй рiчнiй iнформацiї.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв
Наглядова рада

Генеральний
директор
Ревiзiйна комiсiя

Структура

Персональний склад

Акцiонери.

Одноосiбний виконавчий орган.

Згiдно з реєстром власникiв цiнних
паперiв.
Голова Наглядової ради - Джаббаров
Юсiф.
Члени Наглядової ради - Алiєв Рiшад,
Ахмедзаде Iмран, Керiмов Емiн,
Ратгебер Райнер, Сердар Дженк, Тунч
Мерiдж.
Устинова Ольга Володимирiвна.

Кiлькiсний склад Ревiзiйної Комiсiї
становить 3 (три) особи, в тому числi
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї.

Члени Ревiзiйної комiсiї - Аббасов
Рашад, Мiрзаєв Ельвiн, Джамалзаде
Тюркай.

Кiлькiсний склад Наглядової ради
становить 7 (сiм) осiб, в .тому числi
Голова та члени Наглядової ради

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

Генеральний директор

Устинова Ольга
Володимирiвна

1

2

1973

Освіта
5
Одеська Академiя
зв'язку iм. А.С.
Попова,
спецiальнiсть
"Економiка i
управлiння в
зв'язку", iнженерекономiст

Стаж
роботи
(років)
6

22

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8

ПАТ "МТС" (Росiйська
Федерацiя), фiлiя "Макрорегион "Дальний Восток"",
1027700149124, Директор

01.01.2016, по
31 грудня
2021 року
включно

Опис:
Винагорода виплачується згiдно iз трудовим контрактом та штатним розписом. Вiдповiдно до Полiтики ПТ-БЕУ-064-8 "Забезпечення безпеки
iнформацiї", затвердженої Наказом № ОД/П-282.0 вiд 27.07.2017р., iнформацiя про заробiтну плату не розкривається, оскiльки це iнформацiя для
внутрiшнього користування, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Загальний стаж роботи - 22 роки.
Освiта: Одеська Академiя зв'язку iм. А.С. Попова, спецiальнiсть "Економiка i управлiння в зв'язку", iнженер-економiст.
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з сiчня 2010 року по вересень 2014 року - Директор Територiального управлiння ПрАТ "МТС
УКРАЇНА"; з вересня 2014 року по 31.12.2015 року - Директор фiлiї ПАТ "МТС" "Макро-регион "Дальний Восток"; з 01.01.2016 року по даний час
- Генеральний директор ПрАТ "ВФ Україна". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
У 2006 р. закiнчив
Бiрмiнгемську школу
Компанiя Nobel Oil,
Голова Наглядової ради
бiзнесу
1700440571, Заступник
27.12.2019, на
(представник
Джаббаров Юсiф
1981
20
(Великобританiя),
Генерального директора та
три роки
акцiонера)
МВА, Банкiвська
Фiнансовий директор
справа та Фiнанси
Опис:
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв.
Освiта: У 2006 р. закiнчив Бiрмiнгемську школу бiзнесу (Великобританiя), МВА, Банкiвська справа та Фiнанси.
У 2012 закiнчив рiчне навчання керiвникiв (PLD-Стратегiчний Менеджмент) у Гарвардськiй Школi Бiзнесу.
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:
пан Юсiф Джаббаров має 20-рiчний успiшний досвiд роботи в рiзних галузях, в тому числi на керiвних посадах в телекомунiкацiйних,
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нафтогазових та фiнансових компанiях.
З 2015 року i по теперiшнiй є членом Ради Директорiв Nobel Oil E&P (UK) Limited (торгова марка "Nobel Upstream"), рег. номер 12029317,
мiсцезнаходження: 48 Dover Street, London, United Kingdom.
З 2018 року i по теперiшнiй час є Заступником Голови Ради Директорiв Bakcell LLC (Азербайджан), рег.номер (TIN) 9900032791,
мiсцезнаходження Republic of Azerbaijan, AZ1010, Baku, Neftchiler Avenue, 153.
З 2018 року i по теперiшнiй час займає посаду Генерального директора "NEQSOL Holding Azerbaijan" LLC, рег. номер 1404465101,
мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan, Baku, Str. Nizami, 22.
З 2019 р по теперiшнiй час є членом Ради Директорiв Nobel Oil Services (UK) Ltd, рег. номер 9102634, мiсцезнаходження: 10-18 Union Street,
London, United Kingdom.
У 2010 р. закiнчив
Унiверситет
Член Наглядової ради
ТОВ "Azerfon", 1300732511,
Констанц
27.12.2019, на
(представник
Алiєв Рiшад
1986
13
Директор бухгалтерiї та
(Нiмеччина),
три роки
акцiонера)
казначейства
мiжнародна бiзнес
економiка
Опис:
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має.
Загальний стаж роботи 13 рокiв.
Освiта: У 2010 р. закiнчив Унiверситет Констанц (Нiмеччина), мiжнародна бiзнес економiка.
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:
З 2013-2015 рр. працював Директором казначейства ТОВ "Capital Resources Advisors".
З 2015-2017 рр. був Директором бухгалтерiї та казначейства ТОВ "Azerfon".
З 2017 року i по теперiшнiй час обiймає посаду заступника Фiнансового директора ТОВ "Azerconnect", рег. номер 1601747611, мiсцезнаходження:
Republic of Azerbaijan, Baku, AZ1010, Baku, Neftchiler Avenue, 153.
2003-2007 рр. Азербайджанський
Член Наглядової ради
Компанiя Nobel Oil,
державний
27.12.2019, на
(представник
Ахмедзаде Iмран
1985
14
1700440571, Голова
економiчний
три роки
акцiонера)
Казначейства
унiверситет, основи
макроекономiки
Опис:
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має.
Загальний стаж роботи - 14 рокiв.
Освiта: 2003-2007 рр. - Азербайджанський державний економiчний унiверситет, основи макроекономiки. 2007-2009 рр. - Унiверситет прикладних
наук Кобурга (Нiмеччина), фiнансовий менеджмент.
У 2012 закiнчив рiчне навчання керiвникiв (PLD-Стратегiчний Менеджмент) у Гарвардськiй Школi Бiзнесу.
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:
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Пан Iмран Ахмедзаде має великий досвiд роботи в телекомунiкацiйних, нафтогазових, фiнансових та промислових установах.
З 2018 року i по теперiшнiй час обiймає посаду Фiнансового директора ТОВ "NEQSOL Holding Azerbaijan", рег. номер 1404465101,
мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan, Baku, Str. Nizami, 22.
З 2017 року i по теперiшнiй час є членом Ради Директорiв "Norm" OJSC, рег. номер 1400972921, мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan, AZ1006,
Baku, Str. M.Mushfig, 1C.
З 2019 року по теперiшнiй час є членом Ради Директорiв Nobel Oil Services (UK) Ltd, рег. номер 9102634, мiсцезнаходження: 10-18 Union Street,
London, United Kingdom.
PwC Azerbaijan, 9900024711,
У 2004 р. закiнчив
Старший менеджер з
Член Наглядової ради
Азербайджанську
правових питань, очолював
27.12.2019, на
(представник
Керiмов Емiн
1983 академiю державного
14
практику корпоративного
три роки
акцiонера)
управлiння,
права, M&A та фiнансових
юриспруденцiя
послуг
Опис:
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має.
Загальний стаж роботи 14 рокiв.
Освiта:
У 2004 р. закiнчив Азербайджанську академiю державного управлiння, юриспруденцiя.
В 2011 роцi отримав LLM в Школi Права Унiверситету Мiнесоти (США).
У 2014 роцi закiнчив Вищу програму лiдерства у Гарвардськiй Школi Бiзнесу та Виконавчу Стратегiю для Програми Результатiв в Лондонськiй
Школi Бiзнесу.
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:
Емiн Керiмов обiймав рiзнi керiвнi посади у банкiвськiй та консалтинговiй сферах.
У 2014-2016 рр. працював Директором юридичного департаменту та комплаенс ВАТ "Капiтал Банк".
У 2016-2018 рр. обiймав посаду Старшого менеджера з правових питань Прайсвотерхаус Купперс Азербайджан та очолював практику
корпоративного права, M&A та фiнансових послуг.
З 2018 року i по теперiшнiй час обiймає посаду Генерального Радника /Директора з юридичних питань "NEQSOL Holding Azerbaijan" LLC, рег.
номер 1404465101, мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan , Baku, Str. Nizami, 22.
У 1990 р. закiнчив
Член Наглядової ради
Унiверситет Пассау,
Ufone (Pakistan Telecom
27.12.2019, на
(представник
Ратгебер Райнер
1964
Нiмеччина,
28
Mobile), -, Генеральний
три роки
акцiонера)
економiчний
директор
факультет
Опис:
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має.
Загальний стаж роботи - 28 рокiв.
Освiта: У 1990 р. закiнчив Унiверситет Пассау, Нiмеччина, економiчний факультет.
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Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Пан Ратгебер має бiльш нiж 28-рiчний досвiд роботи в сферi управлiнського консалтингу та
телекомунiкацiй.
З 2013 по 2016 рр. працював Генеральним Директором в Etisalat Group, найбiльшому Операторi на Близькому Сходi.
З 2016 по 2017 рр. працював Генеральним директором Ufone (Pakistan Telecom Mobile), Iсламабад, Пакистан.
З 2019 року по теперiшнiй час є Генеральним директором Bakcell LLC , що є частиною NEQSOL Holding
Bakcell LLC (Azerbaijan), рег. номер (TIN) 9900032791, мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan, AZ1010, Baku, Neftchiler Avenue, 153.
У 1991 роцi закiнчив
Унiверситет Бiлкенту
(Туреччина),
промислова
iнженерiя. У 1994
Член Наглядової ради
роцi закiнчив
STC (Saudi Telecom Group), -, 27.12.2019, на
(представник
Сердар Дженк
1968
24
Пенсiльванський
Директор з продажу
три роки
акцiонера)
Унiверситет (США),
M.B.A. (Фiнанси та
Маркетинг) degree in
Finance and
Marketing
Опис:
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має.
Загальний стаж роботи - 24 рокiв.
Освiта: У 1991 роцi закiнчив Унiверситет Бiлкенту (Туреччина), промислова iнженерiя.
У 1994 роцi закiнчив Пенсiльванський Унiверситет (США), M.B.A. (Фiнанси та Маркетинг) degree in Finance and Marketing.
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:
пан Дженк Сердар має бiльш нiж 20 рокiв досвiду роботи у сферi телекомунiкацiй та iнтернету щонайбiльше на 30 розвинених та нових ринках.
З 2013 по 2019 рр. працював на керiвних посадах в Saudi Telecom Group.
З 2019 р. по теперiшнiй час є членом ради директорiв Bakcell LLC (Азербайджан), рег. номер (TIN) 9900032791, мiсцезнаходження: Republic of
Azerbaijan, AZ1010, Baku, Neftchiler Avenue, 153.
У 1997 р. закiнчив
Член Наглядової ради
СхiдноСамсунг Електронiкс,
27.12.2019, на
(представник
Тунч Мерiдж
1973 Середземноморський
25
36048094, Директор вiддiлу
три роки
акцiонера)
унiверситет,
людських ресурсiв
управлiння бiзнесом
Опис:
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має.
Загальний стаж роботи - 25 рокiв.
Освiта: У 1997 р. закiнчив Схiдно-Середземноморський унiверситет, управлiння бiзнесом.
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Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 2014-2018 рр. працював Директором вiддiлу людських ресурсiв Самсунг Електронiкс.
З 2018 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду Директора з персоналу "NEQSOL Holding Azerbaijan" LLC, рег.номер 1404465101, мiсцезнаходження:
Republic of Azerbaijan , Baku, Str. Nizami, 22.
У 2012 роцi закiнчив
Державний
PwC Azerbaijan, 9900024711, 04.12.2019, на
Член Ревiзiйної комiсiї
Аббасов Рашад
1987
Бакiнський
9
Менеджер з оподаткування
три роки
Унiверситет, LLM з
комерцiйного права
Опис:
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має.
Загальний стаж роботи - 9 рокiв.
Освiта: У 2012 роцi закiнчив Державний Бакiнський Унiверситет, LLM з комерцiйного права.
У 2016 роцi закiнчив Унiверситет Флорiди, Магiстр в областi мiжнародного оподаткування.
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:
У 2013-2018 рр. працював Менеджером з оподаткування PricewaterhouseCoopers Azerbaijan;
ЗУ 2018 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду Менеджера з оподаткування "NEQSOL Holding Azerbaijan" LLC, рег.номер 1404465101,
мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan, Baku, Str. Nizami, 22.
У 2010 роцi закiнчив
ТОВ "Neqsol Holding
Нюртiнгенський
Azerbaijan", 1404465101,
04.12.2019, на
Член Ревiзiйної комiсiї
Мiрзаєв Ельвiн
1986
Унiверситет
10
Старший фахiвець з
три роки
прикладних наук,
iнвестицiй
мiжнароднi фiнанси
Опис:
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має.
Загальний стаж роботи - 10 рокiв.
Освiта: У 2010 роцi закiнчив Нюртiнгенський Унiверситет прикладних наук, мiжнароднi фiнанси.
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:
У 2013-2016 рр. пан Ельвiн Мiрзаєв був старшим консультантом GRC Assurance and Advisory;
У 2016-2018 рр. працював Старшим фахiвцем з iнвестицiй "NEQSOL Holding Azerbaijan" LLC.
З 2018 р. i по теперiшнiй пан Ельвин Мирзаєв час обiймає посаду Керiвника iнвестицiйного вiддiлу "NEQSOL Holding Azerbaijan" LLC, рег.номер
1404465101, мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan, Baku, Str. Nizami, 22.
У 2015 роцi
закiнчила
CJSC "Azerbaijan Railways",
Азербайджанський
9900007721, Заступник
04.12.2019, на
Член Ревiзiйної комiсiї
Джамалзаде Тюркай
1992
8
Державний
начальника вiддiлу
три роки
Унiверситет
економiчного аналiзу
Економiки, Магiстр

Мiжнародної
Економiки. У 2016
закiнчила
Унiверситет
Ескетера, Фiнанси та
управлiння
Опис:
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має.
Загальний стаж роботи - 8 рокiв.
Освiта: У 2015 роцi закiнчила Азербайджанський Державний Унiверситет Економiки, Магiстр Мiжнародної Економiки.
У 2016 закiнчила Унiверситет Ескетера, Фiнанси та управлiння
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:
У 2014-2017 рр. панi Тюркай Джамалзаде працювала спецiалiстом з аудиту E&Y CIS, Baku;
У 2017-2019 рр. була Заступником начальника вiддiлу економiчного аналiзу CJSC "Azerbaijan Railways".
З 2019 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду iнвестицiйного аналiтика "NEQSOL Holding Azerbaijan" LLC, рег.номер 1404465101,
мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan, Baku, Str. Nizami, 22.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Стратегiя ПрАТ "ВФ Україна" спрямована на розширення покриття мережi, смартфонiзацiю
абонентської бази i зростання проникнення цифрових користувачiв, а також розвиток власної
роздрiбної мережi.
Основними прiоритетами стратегiї розвитку ПрАТ "ВФ Україна" є:
"Лiдерство";
"Digital";
"Кращий оператор для клiєнта".
Стратегiя Лiдерства включає в себе наступнi напрямки:
Якiсть мережi;
Якiсть обслуговування;
Сила бренду.
Стратегiя Digital направлена на:
Digital екосистему для масового ринку;
Кращий Digital-партнер для бiзнесу;
Iнтелектуальнi рiшення.
Стратегiя кращого оператора для клiєнта спрямована на зростання доходiв при полiпшеннi NPS.
Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Компанiї в майбутньому (ризики) описанi
вище.
2. Інформація про розвиток емітента
Спрямована на зростання економiки i пiдвищення соцiальних стандартiв населення полiтика
Уряду в 2019 роцi мала позитивний вплив на купiвельну спроможнiсть, в тому числi i послуги в
галузi зв'язку. В 2019 роцi та на початку 2020 року очiкувалось, що полiпшення споживчих
настроїв буде тривати i в наступних перiодах.
Основнi фактори, якi впливають на стан економiки України: збереження стабiльностi
банкiвської системи; фiскальна полiтика; продовження спiвпрацi з МВФ; подальший iнтерес
портфельних iнвесторiв до українських ОВДП; зростання свiтової економiки i стан
середньорiчних свiтових цiн на нафту i природний газ, на метали i зерновi; стан конфлiкту на
сходi України; наслiдки COVID-19 та його негативний вплив на свiтову економiку та основнi
фiнансовi ринки.
Серед галузевих факторiв, якi будуть впливати на позитивну тенденцiю зростання доходiв
операторiв, найбiльш важливим є подальше розширення мережi 4G i збiльшення споживання
послуг передачi даних. Вiдкладений попит на мобiльний ШСД, який сформувався внаслiдок
бiльш пiзнього (в порiвняннi зi свiтом) проведення конкурсiв на LTE частоти, буде позитивно
впливати на зростання галузi ще декiлька рокiв.
Ключовi стратегiчнi прiоритети ПрАО "ВФ Україна:
- якiсть розвитку мережi;
- використання переваг та сильних сторiн бренду Vodafone;
- розвиток платформ для запуску нових технологiчних послуг на базi 4G: технологiї i рiшення на
базi IoT, SmartCity, аналiтика великих даних, хмарнi сервiси, iнновацiйнi послуги на базi
технологiї Mobile ID, а також FinTech сервiси;
- пiдвищення ефективностi власної мережi магазинiв Vodafone;
- бути кращим мобiльним оператором в Українi та отримати репутацiю самого iнновацiйного
оператора в Українi i кращого оператора мобiльного iнтернету.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних
паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i
доходiв або витрат Товариства.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому
числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої
використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало
деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку
активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та
не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв,
зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством
вимоги.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не зазначається,
оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення

річні
X

позачергові
25.04.2019

Кворум зборів
Опис

100
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Про затвердження рiчного звiту ПрАТ "ВФ Україна" за 2018 р.
2. Про розподiл прибутку ПрАТ "ВФ Україна", затвердження розмiру рiчних
дивiдендiв, дати, строкiв, порядку та способу їх виплати.
3. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ
"ВФ Україна" за 2018 р.
4. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ
"ВФ Україна" за 2018 р. i затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ
Україна" за 2018 р.
5. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Генерального директора
ПрАТ "ВФ Україна" за 2018 р.
6. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ
Україна".
7. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".
8. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ
"ВФ Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна", та обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ
"ВФ Україна".
9. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ
Україна".
10. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ Україна".
11. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ
"ВФ Україна" з членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ Україна", та обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ
"ВФ Україна".
12. Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "ВФ Україна" в
новiй редакцiї.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не
надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 р. згiдно з Додатком 1 до цього
Протоколу, в тому числi:
- звiт незалежних аудиторiв щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018
р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України згiдно з
Додатком 2.1 (оригiнал українською мовою), Додатком 2.2 (неофiцiйний переклад
оригiналу росiйською мовою) та Додатком 2.3 (неофiцiйний переклад оригiналу
англiйською мовою) до цього Протоколу;
- фiнансову звiтнiсть Товариства за 2018 р., пiдготовлену вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, i схвалену незалежними
аудиторами згiдно з Додатком 3 до цього Протоколу.
З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
3.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 р. згiдно з Додатком 4 до
цього Протоколу.
З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
4.1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 р. згiдно з Додатком 5
до цього Протоколу.
4.2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 р. згiдно з
Додатком 6 до цього Протоколу.
З п'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
5.1. Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2018 р. згiдно з

Додатком 7 до цього Протоколу.
З шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
6.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради
Товариства.
З сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
7.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки
Галактiонову Iнесу.
7.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Зоммера
Рона.
7.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Корня
Олексiя Валерiйовича.
7.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Пассiю
Яцека.
7.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Тулгана
Джошуа Блера.
З восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
8.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається Товариством
з членом Наглядової ради Товариства Галактiоновою Iнесою, згiдно з Додатком 8
до цього Протоколу.
8.2. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається Товариством
з членом Наглядової ради Товариства Зоммером Роном, згiдно з Додатком 9 до
цього Протоколу.
8.3. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається Товариством
з членом Наглядової ради Товариства Корня Олексiєм Валерiйовичем, згiдно з
Додатком 10 до цього Протоколу.
8.4. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається Товариством
з членом Наглядової ради Товариства Пассiєю Яцеком, згiдно з Додатком 11 до
цього Протоколу.
8.5. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається Товариством
з членом Наглядової ради Товариства Тулганом Джошуа Блером, згiдно з
Додатком 12 до цього Протоколу.
8.6. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу
Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що
укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
З дев'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
9.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
З десятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
10.1. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 (три) роки
наступних осiб:
1) Горлова Марина Вiталiївна, 1957 р.н., громадянка Росiйської Федерацiї.
Кандидатура внесена Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю
Preludium B.V. Освiта: Московський iнститут народного господарства iм. Г.В.
Плеханова, спецiальнiсть "Економiка торгiвлi", рiк закiнчення 1978. Стаж роботи:
в перiод 2010 - 2011 рр. працювала начальником управлiння операцiйної
дiяльностi Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК "Система".
В перiод 2011 - 2012 рр. працювала Директором з контролю операцiйної
дiяльностi Комплексу внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК "Система". В
перiод 2012 - 2013 рр. працювала Директором з контролю операцiйної дiяльностi
Департаменту контролю та супроводу проектiв ВАТ АФК "Система". В перiод
2013 - 2014 рр. працювала Директором з ревiзiйних перевiрок Департаменту
внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК "Система". З 2014 року i по
теперiшнiй час є Керiвником проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку
внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС". Судимостей немає. Заборона
обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня.

Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з корисними
намiрами, немає. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Письмова згода
кандидата на обрання членом Ревiзiйної комiсiї Товариства є.
2) Мамонов Максим Олександрович, 1978 р.н., громадянин Росiйської Федерацiї.
Кандидатура внесена Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю
Preludium B.V. Освiта: Московський Державний унiверситет - Вища школа
економiки, спецiальнiсть "Фiнанси та кредит", рiк закiнчення 2000. Московська
державна юридична академiя, спецiальнiсть "Юриспруденцiя", рiк закiнчення
2006. Стаж роботи: в перiод 2008 - 2010 рр. працював начальником Управлiння
контролю дотримання процедур та закупiвель Департаменту внутрiшнього
контролю ВАТ АФК "Система". В перiод 2010 - 2011 рр. працював Директором
Департаменту внутрiшнього контролю ВАТ АФК "Система". В перiод 2011 - 2012
рр. працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю комплексу
внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК "Система". В перiод 2012 - 2013 рр.
працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю Департаменту
контролю та супроводу проектiв ВАТ АФК "Система". З 2013 року i по
теперiшнiй час є Директором з внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС".
Судимостей немає. Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною
дiяльнiстю вiдсутня. Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або
злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Кандидат не є афiлiйованою
особою Товариства. Письмова згода кандидата на обрання членом Ревiзiйної
комiсiї Товариства є.
3) Прачова Євгенiя Олегiвна, 1978 р.н., громадянка Росiйської Федерацiї.
Кандидатура внесена Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю
Preludium B.V. Освiта: Московський Державний унiверситет - Вища школа
економiки, спецiальнiсть "Економiка та управлiння на пiдприємствi", рiк
закiнчення 2000. Стаж роботи: в перiод 2011 - 2012 рр. працювала заступником
Головного бухгалтера ТОВ "Проетимарк". В перiод 2011 - 2013 рр. працювала
заступником Директора - Головним бухгалтером ФГБУ "Правовий центр
агропромислового комплексу". В перiод 2013 - 2014 рр. працювала Головним
фахiвцем з фiнансових аудитiв УКiА ЗАТ "Регiон". В перiод 2014 - 2014 рр.
працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього
контролю та аудиту ВАТ АФК "Система". З 2014 року i по теперiшнiй час є
Керiвником проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього
контролю та аудиту ПАТ "МТС". Судимостей немає. Заборона обiймати певнi
посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. Непогашених судимостей за
посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Кандидат
не є афiлiйованою особою Товариства. Письмова згода кандидата на обрання
членом Ревiзiйної комiсiї Товариства є.
З одинадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
11.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються
Товариством з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, згiдно з Додатком 13 до
цього Протоколу.
11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу
Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що
укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
З дванадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
12.1. Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї
згiдно з Додатком 14 до цього Протоколу.
12.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу
Володимирiвну пiдписати вiд iменi акцiонерiв Положення про Ревiзiйну комiсiю
Товариства в новiй редакцiї.
Вид загальних зборів

річні

позачергові
X

Дата проведення
Кворум зборів
Опис

17.10.2019
100
проводилися шляхом

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв
заочного
голосування.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не
надходило.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Наглядова
рада.
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Про затвердження Положення про загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ВФ
Україна".
2. Про створення Аудиторського комiтету ПрАТ "ВФ Україна".
3. Про затвердження Положення про Аудиторський комiтет ПрАТ "ВФ Україна".
4. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ
"ВФ Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна", та обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ
"ВФ Україна".
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1.1. Затвердити Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства згiдно з
Додатком 1 до цього Протоколу.
1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу
Володимирiвну пiдписати вiд iменi акцiонерiв Положення про загальнi збори
акцiонерiв Товариства.
З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
2.1. Вiдповiдно до вимог Закону України вiд 21.12.2017 № 2258-VIII "Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" створити Аудиторський комiтет
Товариства.
2.2. Обрати членiв Аудиторського комiтету Товариства строком на 3 (три) роки в
кiлькостi 3 (трьох) осiб в наступному складi:
1) Пузанкова Тетяна Леонiдiвна;
2) Чадаєв Сергiй Олексiйович;
3) Шевченко Наталiя Миколаївна.
З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
3.1. Затвердити Положення про Аудиторський комiтет Товариства згiдно з
Додатком 2 до цього Протоколу.
3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу
Володимирiвну пiдписати вiд iменi акцiонерiв Положення про Аудиторський
комiтет Товариства.
З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
4.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається Товариством
з членом Наглядової ради Товариства Пассiєю Яцеком, згiдно з Додатком 3 до
цього Протоколу.
4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу
Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр, який
укладається з членом Наглядової ради Товариства Пассiєю Яцеком.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X
04.12.2019
100
проводилися шляхом заочного

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв
голосування.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, -

порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не
надходило.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Наглядова
рада.
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ
Україна".
2. Про встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".
3. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".
4. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ
"ВФ Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна", та обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ
"ВФ Україна".
5. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ
Україна".
6. Про встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ Україна".
7. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ Україна".
8. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ
"ВФ Україна" з членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ Україна", та обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ
"ВФ Україна".
9. Про дострокове припинення повноважень членiв Аудиторського комiтету
ПрАТ "ВФ Україна".
10. Про встановлення кiлькiсного складу Аудиторського комiтету ПрАТ "ВФ
Україна".
11. Про обрання членiв Аудиторського комiтету ПрАТ "ВФ Україна".
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради
Товариства.
З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
2.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства в кiлькостi 5 (п'яти) осiб.
З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
3.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Алiєва
Рiшада.
3.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки
Ахмедзаде Iмрана.
3.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки
Джаббарова Юсiфа.
3.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Керiмова
Емiна.
3.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Тунча
Мерiджа.
З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
4.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються
Товариством з членами Наглядової ради Товариства, згiдно з Додатком 1 до цього
Протоколу.
4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу
Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що
укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
З п'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
5.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
З шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
6.1. Встановити склад Ревiзiйної комiсiї Товариства в кiлькостi 3 (трьох) осiб.

З сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
7.1. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 (три) роки
наступних осiб:
1) Аббасов Рашад, 1987 р.н., громадянин Азербайджанської Республiки.
Кандидатура внесена Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю
Preludium B.V. Освiта: У 2016 р. закiнчив Унiверситет Флорiди, магiстр в областi
мiжнародного оподаткування. Стаж роботи: 6 рокiв. Досвiд роботи: 2013-2018 рр.
працював менеджером з податкiв PwC Азербайджан. З 2018 р. i по теперiшнiй час
обiймає посаду менеджера з оподаткування ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan".
Кандидату не належать акцiї Товариства.
Судимостей немає. Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною
дiяльнiстю вiдсутня. Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або
злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Кандидат не є афiлiйованою
особою Товариства. Письмова згода кандидата на обрання членом Ревiзiйної
комiсiї Товариства є.
2) Мiрзаєв Ельвiн, 1986 р.н., громадянин Азербайджанської Республiки.
Кандидатура внесена Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю
Preludium B.V. Освiта: У 2010 р. закiнчив Нюртiнгенський Унiверситет
прикладних наук, мiжнароднi фiнанси. Стаж роботи: 6 рокiв.
Досвiд роботи: 2013-2016 рр. був старшим консультантом GRC Assurance and
Advisory. 2016-2018 рр. працював старшим фахiвцем з iнвестицiй ТОВ "Neqsol
Holding Azerbaijan". З 2018 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду керiвника
iнвестицiйного вiддiлу ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan".
Кандидату не належать акцiї Товариства.
Судимостей немає. Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною
дiяльнiстю вiдсутня. Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або
злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Кандидат не є афiлiйованою
особою Товариства. Письмова згода кандидата на обрання членом Ревiзiйної
комiсiї Товариства є.
3) Джамалзаде Тюркай, 1992 р.н., громадянка Азербайджанської Республiки.
Кандидатура внесена Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю
Preludium B.V. Освiта: У 2015 р. закiнчила Унiверситет Ескетера, Фiнанси та
управлiння. Стаж роботи: 5 рокiв. Досвiд роботи: 2014-2017 рр. працювала
спецiалiстом з аудиту E&Y СНД, Баку. 2017-2019 рр. була заступником
начальника вiддiлу економiчного аналiзу ЗАТ "Азербайджанська залiзниця". З
травня 2019 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду iнвестицiйного аналiтика ТОВ
"Neqsol Holding Azerbaijan".
Кандидату не належать акцiї Товариства.
Судимостей немає. Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною
дiяльнiстю вiдсутня. Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або
злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Кандидат не є афiлiйованою
особою Товариства. Письмова згода кандидата на обрання членом Ревiзiйної
комiсiї Товариства є.
З восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
8.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються
Товариством з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, згiдно з Додатком 2 до
цього Протоколу.
8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу
Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що
укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
З дев'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
9.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Аудиторського комiтету
Товариства.
З десятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
10.1. Встановити склад Аудиторського комiтету Товариства в кiлькостi 3 (трьох)

осiб.
З одинадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
11.1. Обрати членом Аудиторського комiтету Товариства строком на 3 (три) роки
Бабаєва Мамеда.
11.2. Обрати членом Аудиторського комiтету Товариства строком на 3 (три) роки
Бабаєва Фарiда.
11.3. Обрати членом Аудиторського комiтету Товариства строком на 3 (три) роки
Шевченко Наталiю Миколаївну.
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X
27.12.2019
100
проводилися шляхом заочного

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв
голосування.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не
надходило.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Наглядова
рада.
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ
Україна".
2. Про встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".
3. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".
4. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ
"ВФ Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна", та обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ
"ВФ Україна".
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради
Товариства.
З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
2.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства в кiлькостi 7 (семи) осiб.
З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
3.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Алiєва
Рiшада.
3.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки
Ахмедзаде Iмрана.
3.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки
Джаббарова Юсiфа.
3.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Керiмова
Емiна.
3.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки
Ратгебера Райнера.
3.6. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Сердара
Дженка.
3.7. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Тунча
Мерiджа.
З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
4.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються
Товариством з членами Наглядової ради Товариства, згiдно з Додатком 1 до цього
Протоколу.
4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу

Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що
укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Останнього разу загальнi збори акцiонерiв проводилися у формi
Інше (зазначити)
заочного голосування.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Бюлетенями для голосування.
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
X
X

X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

Черговi загальнi збори акцiонерiв були
скликанi та проведенi 25.04.2019 р.

У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

-

Ні
X
X

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради

Незалежний член
наглядової ради

Залежний член
наглядової ради
X

Джаббарова Юсiф
Функціональні обов'язки Голова Наглядової ради:
- представляє Наглядову раду та дiє вiд її iменi у взаєминах з
члена наглядової ради
Генеральним директором Товариства, акцiонерами, третiми
особами;
- планує та органiзовує роботу Наглядової ради;
- скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;
- визначає форму проведення засiдань;
- формує порядок денний засiдання;
- органiзовує на засiданнях ведення протоколу;
- забезпечує надання членам Наглядової ради iнформацiї з питань
порядку денного засiдання Наглядової ради;
- забезпечує гласне та вiдкрите обговорення питань, що
розглядаються на засiданнi, врахування думок всiх членiв
Наглядової ради при виробцi рiшень, пiдводить пiдсумки
дискусiї та формулює рiшення, що приймаються;
- оголошує пропозицiї та думки членiв Наглядової ради, якi
надiйшли на його iм'я, з питань, що належать до компетенцiї
Наглядової ради;
- пiдписує листи та iншi документи, якi виходять з Наглядової
ради;
- вiдкриває засiдання загальних зборiв акцiонерiв, головує на них,
органiзовує обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Алiєв Рiшад
X

Функціональні обов'язки Член Наглядової ради зобов'язаний:
- бути лояльним до Товариства;
члена наглядової ради
- дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та
виконаннi своїх обов'язкiв;
- дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та
завдань Наглядової ради;
- дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ
Товариства;
- iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних
питань;
- готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь
в обговореннi питань, що розглядаються на засiданнях
Наглядової ради;
- брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом
голосування з питань порядку денного його засiдань;
- приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю
необхiдну iнформацiю (матерiали), проводити дослiдження та
доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку,
iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються;
- утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста
зацiкавленiсть;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi
рiшень;
- брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких
вiн є;
- надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх
афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю, вiдомостi та
документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог
законодавства України. У разi змiн в наданих вiдомостях, член
Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це Товариство,
доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї
Товариства (ревiзора) та аудитора Товариства iнформацiю про
ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний
зацiкавленим;
- iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у
статутному капiталi або в роботi органiв управлiння конкурентiв;
- розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами
Товариства, а також про продаж та (або) придбання цiнних
паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради
Товариства про свiй намiр вчинити правочин з акцiями
Товариства;
- у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох)
робочих днiв з моменту виникнення такої зацiкавленостi
проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi;
- виконувати доручення Наглядової ради Товариства,
забезпечувати виконання рiшень, прийнятих Наглядовою радою
та загальними зборами акцiонерiв Товариства;
- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, яка стала йому вiдома, дiяти з метою захисту такої
iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не
використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або

в iнтересах iнших осiб;
- дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу
поведiнки для спiвробiтникiв та вищих посадових осiб.
Ахмадзаде Iмран
X
Функціональні обов'язки Член Наглядової ради зобов'язаний:
- бути лояльним до Товариства;
члена наглядової ради
- дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та
виконаннi своїх обов'язкiв;
- дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та
завдань Наглядової ради;
- дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ
Товариства;
- iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних
питань;
- готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь
в обговореннi питань, що розглядаються на засiданнях
Наглядової ради;
- брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом
голосування з питань порядку денного його засiдань;
- приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю
необхiдну iнформацiю (матерiали), проводити дослiдження та
доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку,
iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються;
- утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста
зацiкавленiсть;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi
рiшень;
- брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких
вiн є;
- надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх
афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю, вiдомостi та
документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог
законодавства України. У разi змiн в наданих вiдомостях, член
Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це Товариство,
доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї
Товариства (ревiзора) та аудитора Товариства iнформацiю про
ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний
зацiкавленим;
- iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у
статутному капiталi або в роботi органiв управлiння конкурентiв;
- розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами
Товариства, а також про продаж та (або) придбання цiнних
паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради
Товариства про свiй намiр вчинити правочин з акцiями
Товариства;
- у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох)
робочих днiв з моменту виникнення такої зацiкавленостi
проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi;
- виконувати доручення Наглядової ради Товариства,
забезпечувати виконання рiшень, прийнятих Наглядовою радою
та загальними зборами акцiонерiв Товариства;

- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, яка стала йому вiдома, дiяти з метою захисту такої
iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не
використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або
в iнтересах iнших осiб;
- дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу
поведiнки для спiвробiтникiв та вищих посадових осiб.
Керiмов Емiн
X
Функціональні обов'язки Член Наглядової ради зобов'язаний:
- бути лояльним до Товариства;
члена наглядової ради
- дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та
виконаннi своїх обов'язкiв;
- дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та
завдань Наглядової ради;
- дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ
Товариства;
- iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних
питань;
- готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь
в обговореннi питань, що розглядаються на засiданнях
Наглядової ради;
- брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом
голосування з питань порядку денного його засiдань;
- приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю
необхiдну iнформацiю (матерiали), проводити дослiдження та
доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку,
iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються;
- утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста
зацiкавленiсть;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi
рiшень;
- брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких
вiн є;
- надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх
афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю, вiдомостi та
документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог
законодавства України. У разi змiн в наданих вiдомостях, член
Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це Товариство,
доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї
Товариства (ревiзора) та аудитора Товариства iнформацiю про
ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний
зацiкавленим;
- iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у
статутному капiталi або в роботi органiв управлiння конкурентiв;
- розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами
Товариства, а також про продаж та (або) придбання цiнних
паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради
Товариства про свiй намiр вчинити правочин з акцiями
Товариства;
- у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох)
робочих днiв з моменту виникнення такої зацiкавленостi

проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi;
- виконувати доручення Наглядової ради Товариства,
забезпечувати виконання рiшень, прийнятих Наглядовою радою
та загальними зборами акцiонерiв Товариства;
- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, яка стала йому вiдома, дiяти з метою захисту такої
iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не
використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або
в iнтересах iнших осiб;
- дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу
поведiнки для спiвробiтникiв та вищих посадових осiб.
Ратгебер Райнер
X
Функціональні обов'язки Член Наглядової ради зобов'язаний:
- бути лояльним до Товариства;
члена наглядової ради
- дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та
виконаннi своїх обов'язкiв;
- дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та
завдань Наглядової ради;
- дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ
Товариства;
- iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних
питань;
- готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь
в обговореннi питань, що розглядаються на засiданнях
Наглядової ради;
- брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом
голосування з питань порядку денного його засiдань;
- приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю
необхiдну iнформацiю (матерiали), проводити дослiдження та
доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку,
iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються;
- утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста
зацiкавленiсть;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi
рiшень;
- брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких
вiн є;
- надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх
афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю, вiдомостi та
документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог
законодавства України. У разi змiн в наданих вiдомостях, член
Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це Товариство,
доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї
Товариства (ревiзора) та аудитора Товариства iнформацiю про
ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний
зацiкавленим;
- iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у
статутному капiталi або в роботi органiв управлiння конкурентiв;
- розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами
Товариства, а також про продаж та (або) придбання цiнних
паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради

Товариства про свiй намiр вчинити правочин з акцiями
Товариства;
- у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох)
робочих днiв з моменту виникнення такої зацiкавленостi
проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi;
- виконувати доручення Наглядової ради Товариства,
забезпечувати виконання рiшень, прийнятих Наглядовою радою
та загальними зборами акцiонерiв Товариства;
- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, яка стала йому вiдома, дiяти з метою захисту такої
iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не
використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або
в iнтересах iнших осiб;
- дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу
поведiнки для спiвробiтникiв та вищих посадових осiб.
Сердар Дженк
X
Функціональні обов'язки Член Наглядової ради зобов'язаний:
- бути лояльним до Товариства;
члена наглядової ради
- дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та
виконаннi своїх обов'язкiв;
- дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та
завдань Наглядової ради;
- дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ
Товариства;
- iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних
питань;
- готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь
в обговореннi питань, що розглядаються на засiданнях
Наглядової ради;
- брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом
голосування з питань порядку денного його засiдань;
- приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю
необхiдну iнформацiю (матерiали), проводити дослiдження та
доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку,
iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються;
- утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста
зацiкавленiсть;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi
рiшень;
- брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких
вiн є;
- надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх
афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю, вiдомостi та
документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог
законодавства України. У разi змiн в наданих вiдомостях, член
Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це Товариство,
доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї
Товариства (ревiзора) та аудитора Товариства iнформацiю про
ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний
зацiкавленим;
- iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у

статутному капiталi або в роботi органiв управлiння конкурентiв;
- розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами
Товариства, а також про продаж та (або) придбання цiнних
паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради
Товариства про свiй намiр вчинити правочин з акцiями
Товариства;
- у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох)
робочих днiв з моменту виникнення такої зацiкавленостi
проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi;
- виконувати доручення Наглядової ради Товариства,
забезпечувати виконання рiшень, прийнятих Наглядовою радою
та загальними зборами акцiонерiв Товариства;
- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, яка стала йому вiдома, дiяти з метою захисту такої
iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не
використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або
в iнтересах iнших осiб;
- дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу
поведiнки для спiвробiтникiв та вищих посадових осiб.
Тунч Мерiдж
X
Функціональні обов'язки Член Наглядової ради зобов'язаний:
- бути лояльним до Товариства;
члена наглядової ради
- дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та
виконаннi своїх обов'язкiв;
- дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та
завдань Наглядової ради;
- дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ
Товариства;
- iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних
питань;
- готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь
в обговореннi питань, що розглядаються на засiданнях
Наглядової ради;
- брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом
голосування з питань порядку денного його засiдань;
- приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю
необхiдну iнформацiю (матерiали), проводити дослiдження та
доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку,
iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються;
- утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста
зацiкавленiсть;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi
рiшень;
- брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких
вiн є;
- надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх
афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю, вiдомостi та
документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог
законодавства України. У разi змiн в наданих вiдомостях, член
Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це Товариство,
доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї

Товариства (ревiзора) та аудитора Товариства iнформацiю про
ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний
зацiкавленим;
- iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у
статутному капiталi або в роботi органiв управлiння конкурентiв;
- розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами
Товариства, а також про продаж та (або) придбання цiнних
паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради
Товариства про свiй намiр вчинити правочин з акцiями
Товариства;
- у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох)
робочих днiв з моменту виникнення такої зацiкавленостi
проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi;
- виконувати доручення Наглядової ради Товариства,
забезпечувати виконання рiшень, прийнятих Наглядовою радою
та загальними зборами акцiонерiв Товариства;
- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, яка стала йому вiдома, дiяти з метою захисту такої
iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не
використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або
в iнтересах iнших осiб;
- дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу
поведiнки для спiвробiтникiв та вищих посадових осiб.
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

В звiтному перiодi було проведено 17 засiдань Наглядової ради.
Загальний опис прийнятих на них рiшень: звiт про реалiзацiю
стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi маркетингу за 2018 р.;
звiт про реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi
продажiв та абонентського обслуговування за 2018 р.; звiт про
реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" з управлiння якiстю та
клiєнтським досвiдом за 2018 р., звiт про реалiзацiю технiчної
стратегiї ПрАТ "ВФ України" за 2018 р.; звiт про реалiзацiю
стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi iнформацiйних
технологiй за 2018 р.; звiт про реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ
Україна" в областi управлiння персоналом за 2018 р.; звiт про
реалiзацiю стратегiї розвитку нових B2B напрямкiв за 2018 р.,
звiт про виконання плану по органiзацiї та проведенню перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв
ПрАТ "ВФ Україна" за 2018 р.; оцiнка виконання iндивiдуальних
задач керiвника Групи внутрiшнього контролю та аудиту ПрАТ
"ВФ Україна" за 2018 р.; скликання рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ВФ Україна"; про визначення дат складання
перелiкiв (реєстрiв) акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, та якi мають
право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ВФ
Україна"; розгляд пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi
та попереднiй розгляд рiчного звiту ПрАТ "ВФ Україна" за 2018
р.; затвердження принципiв оцiнки роботи i системи винагород
Генерального директора та вищих керiвникiв ПрАТ "ВФ
Україна", якi знаходяться в прямому (безпосередньому)
пiдпорядкуваннi Генерального директора ПрАТ "ВФ Україна", на

2019 р; контролiнговий звiт ПрАТ "ВФ Україна" за IV квартал
2018 р. та 2018 р.; звiт про управлiння якiстю та клiєнтським
досвiдом в ПрАТ "ВФ Україна" за 2018 р.; звiт про результати
дослiдження ринку мобiльного зв'язку методом особистих
iнтерв'ю (BRAND TRACKING) за IV квартал 2018 р.; про
виконання ключових показникiв ефективностi ПрАТ "ВФ
Україна" та iндивiдуальних задач Генерального директора ПрАТ
"ВФ Україна" за 2018 р.; затвердження змiн органiзацiйної
структури ПрАТ "ВФ Україна"; розгляд та затвердження
кандидатiв, висунутих до складу Наглядової ради ТОВ "ВФ
Ритейл"; обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна";
обрання Секретаря Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна";
контролiнговий звiт ПрАТ "ВФ Україна" за I, II квартали та I
пiврiччя 2019 р.; звiт про стан ризикiв ПрАТ "ВФ Україна" за I,
II, III квартали 2019 р.; звiт про результати дослiдження ринку
мобiльного зв'язку методом особистих iнтерв'ю (BRAND
TRACKING) за I, II квартали 2019 р.; затвердження стратегiї
розвитку ПрАТ "ВФ Україна" на 2020 - 2022 рр.; звiт про
управлiння якiстю та клiєнтським досвiдом в ПрАТ "ВФ Україна"
за I пiврiччя 2019 р.; звiт про виконання плану перевiрок ПрАТ
"ВФ Україна" за I пiврiччя 2019 р.; затвердження Полiтики
"Винагорода i матерiально-технiчне забезпечення Генерального
директора та вищих керiвникiв, якi знаходяться в прямому
(безпосередньому) пiдпорядкуваннi Генерального директора
ПрАТ "ВФ Україна" в новiй редакцiї; попереднє схвалення
Договору позики; скликання позачергових загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ВФ Україна"; затвердження змiн та доповнень
до контракту Генерального директора ПрАТ "ВФ Україна";
попереднє схвалення Додаткової угоди до Договору грошової
позики; затвердження бiзнес-плану ПрАТ "ВФ Україна" на 2020 2022 рр.; затвердження внутрiшнiх документiв ПрАТ "ВФ
Україна", що регулюють принципи системи винагороди
Генерального директора та працiвникiв ПрАТ "ВФ Україна";
затвердження змiн та доповнень до контракту Генерального
директора ПрАТ "ВФ Україна"; обрання Голови та Секретаря
Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна"; випуск консолiдованої
фiнансової звiтностi ПрАТ "ВФ Україна" i його дочiрнiх
компанiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, та за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2018 року; схвалення спiльного плану
заходiв щодо виконання пунктiв 4 та 5 Заходiв з покращення
доступу до мобiльного Iнтернету, затверджених Указом
Президента України вiд 08 липня 2019 року № 497/2019;
затвердження бюджету ПрАТ "ВФ Україна" на 2020 р.;
затвердження Iнвестицiйної програми ПрАТ "ВФ Україна" на
2020 р.; затвердження стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi
маркетингу на 2020 р.; затвердження змiн в процедурах
узгодження закупiвель та iнвестицiйних проектiв ПрАТ "ВФ
Україна"; рекомендацiї загальним зборам учасникiв дочiрнiх
пiдприємств ПрАТ "ВФ Україна" щодо надання згоди на
укладання угод.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради та оцiнки її роботи не
Оцінка роботи
надається, тому що ця iнформацiя для приватних акцiонерних
наглядової ради
товариств не обов'язкова для розкриття.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
Члени Наглядової ради повиннi вiдповiдати вимогам дiючого
X
законодавства України, в тому числi у вiдношеннi дiлової
репутацiї, освiти та наявностi професiйного досвiду.
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Для нового члена Наглядової ради була пiдготовлена презентацiя
Інше (зазначити)
про дiяльнiсть Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Одноосiбний виконавчий
орган - Генеральний
директор Устинова Ольга
Володимирiвна

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства без довiреностi.
Генеральний директор може делегувати частину своїх функцiй
керiвникам структурних пiдроздiлiв Товариства шляхом
оформлення внутрiшнiх нормативних документiв (наказiв,
розпоряджень, довiреностей).
Обов'язки Генерального директора:
1) здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства в
межах затвердженого бюджету та бiзнес-плану;
2) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та
Наглядової ради;
3) розробка стратегiї Товариства;
4) затвердження та змiна органiзацiйної структури Товариства до
рiвня дирекцiй та рiвнозначних їм пiдроздiлiв та нижче (групи,
вiддiли, департаменти тощо);
5) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства (крiм тих, якi
вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв i
Наглядової ради), затвердження та пiдписання статутiв дочiрнiх
пiдприємств, положень про представництва, фiлiї, територiальнi
управлiння, iншi вiдокремленi та невiдокремленi структурнi
пiдроздiлi Товариства (центри обслуговування, технiчнi центри,
департаменти, дирекцiї, вiддiли тощо);
6) найм (призначення), переведення та звiльнення працiвникiв
(посадових осiб) Товариства, включаючи керiвникiв
представництв, фiлiй, територiальних управлiнь та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (крiм членiв Наглядової
ради та Ревiзiйної комiсiї (ревiзор)), визначення розмiру їх
винагороди та iнших умов їх працевлаштування, застосування до
працiвникiв (посадових осiб) Товариства заходiв заохочення i
стягнення, а також затвердження посадових iнструкцiй;
7) ведення переговорiв та укладення угод (договорiв) та/або
правочинiв (договорiв) вiд iменi Товариства;
8) прийняття рiшень вiдносно управлiння та дiяльностi дочiрнiх

пiдприємств, фiлiй, територiальних управлiнь та представництв
Товариства (крiм рiшень, що вiдносяться до виключної
компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради);
9) надання Акцiонерам управлiнських та фiнансових звiтiв,
прогнозу фiнансових показникiв Товариства;
10) виконання iнших функцiй, що не вiднесенi до виключної
компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, Статутом
та/або чинним законодавством, або таких, якi з урахуванням
приписiв чинного законодавства можуть прямо визначатися
Загальними зборами як такi, що належать до компетенцiї
Генерального директора.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Iнформацiя про виконавчий орган (данi про склад колегiального
виконавчого органу (за наявностi) емiтента, про проведенi
засiдання i порядок прийняття рiшення та загальний опис
прийнятих на них рiшень) не надається, тому що у Товариства
створено одноосiбний виконавчий орган.

Оцінка роботи
виконавчого органу

Оцiнка роботи виконавчого органу не проводилась.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
В Компанiї запроваджена i функцiонує система внутрiшнiх контролей, яка забезпечує
керiвництву розумну гарантiю в пiдготовцi достовiрної фiнансової звiтностi, результативностi i
ефективностi Компанiї, i дотриманнi законiв i нормативних актiв. Система внутрiшнiх
контролей Компанiї розроблена згiдно з загальноприйнятою мiжнародною методологiєю COSO,
а також з дотриманням вимог Мiжнародних стандартiв аудиту i включає контролi
корпоративного рiвня, контролi на рiвнi суттєвих процесiв Компанiї, а також контролi у сферi
iнформацiйних технологiй. В Компанiї створено окремий стурктурний пiдроздiл, основними
напрямками дiяльностi якого є розвиток i пiдтримка ефективної системи внутрiшнiх контролей,
а також ii тестування i вдосконалення.
До грудня 2019 року сформована в Компанiї система внутрiшнiх контролей вiдповiдала вимогам
Нью-Йоркської фондової бiржi, а з лютого 2020 року враховує вимоги Iрландської фондової
бiржi (Euronext Dublin).
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
так
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
ні
ні
так
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
так
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Так
X
X

Ні

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Положення про вiдшкодування витрат членами Наглядової ради.
Інше (запишіть)
Положення про Аудиторський комiтет.
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
так
так
так
так
так
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
ні
ні
так
так
ні
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
так
так
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Не проводились взагалі
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1

Preludium B.V. (Нiдерланди)

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
62476602

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

99

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента

Загальна
кількість
акцій
781 662 116
Опис

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

0

Обмеження вiдсутнi.

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Право висувати кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради мають Акцiонери
Товариства. Акцiонер має право висувати власну кандидатуру. Кiлькiсть кандидатiв,
запропонованих одним Акцiонером, не може перевищувати кiлькiсний склад Наглядової ради,
встановлений Загальними зборами. Пропозицiя Акцiонера про висування кандидатiв для
обрання до складу Наглядової ради подається за адресою мiсцезнаходження Товариства не
пiзнiше нiж за 20 (двадцять) календарних днiв до дати проведення Загальних зборiв, на яких
буде розглядатися питання про обрання членiв Наглядової ради.
Членами Наглядової ради Товариства можуть бути фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть,
та/або представники юридичних осiб - акцiонерiв.
Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого
представника у Наглядовiй радi.
Члени Наглядової ради обираються не рiдше нiж один раз у 3 (три) роки Загальними зборами.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Строк
повноважень кожного або всiх членiв Наглядової ради починається з моменту їх затвердження
рiшенням Загальних зборiв та триває до прийняття Загальними зборами рiшення про
припинення їх повноважень та обрання нових членiв (нового члена) або до припинення їх
повноважень, у випадках, передбачених законодавством України.
Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється за принципом пропорцiйного представництва вiд
Акцiонерiв в залежностi вiд кiлькостi належних Акцiонерам голосуючих Акцiй.
Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом
Ревiзiйної комiсiї (ревiзором). Головою й членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким,
згiдно законодавства України, заборонено займати посади в органах управлiння господарських
товариств.
Загальнi збори уповноваженi прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв
Наглядової ради з одночасним обранням нових членiв.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради стає менше половини її кiлькiсного складу,
встановленого Загальними зборами, Наглядова рада протягом 3 (трьох) мiсяцiв зобов'язана
скликати Позачерговi загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени
Наглядової ради, якi залишилися в складi Наглядової ради, уповноваженi приймати рiшення
тiльки про скликання таких Позачергових загальних зборiв.
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
Генеральний директор обирається та його повноваження припиняються за рiшенням Наглядової
ради Товариства. Строк повноважень Генерального директора - 1 (один) рiк з дати його обрання,
якщо Наглядовою радою не визначений iнший строк повноважень Генерального директора при
його обраннi. За рiшенням Наглядової ради повноваження Генерального директора можуть бути
припиненi достроково в будь-який час. Генеральним директором може бути обрано Акцiонера
або його представника, або будь-яку iншу особу, яка володiє необхiдними знаннями та досвiдом.
З особою, яка була обрана Генеральним директором Товариства, повинен бути укладений
контракт на строк його обрання, який пiдписується вiд iменi Товариства Головою Наглядової
ради.
У випадку прийняття Наглядовою радою рiшення про вiдсторонення Генерального директора
вiд виконання обов'язкiв та призначення особи, виконуючої обов'язки Генерального директора,

Виконуючий обов'язки Генерального директора дiє вiд iменi Товариства без довiреностi та має
всi повноваження Генерального директора Товариства.
Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї визначається рiшенням Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної
комiсiї (ревiзор) обираються iз числа Акцiонерiв або їх уповноважених представникiв строком
на три роки.
Членом Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) не може бути:
член Наглядової ради;
Генеральний директор;
Корпоративний секретар;
особа, що не має повної цивiльної дiєздатностi;
член iнших органiв Товариства;
член Лiчильної комiсiї.
Кандидати в члени Ревiзiйної комiсiї (ревiзор) повиннi дати письмову згоду згiдно форми, що
затверджена внутрiшнiми документами Товариства. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї
(ревiзора) визначаються згiдно договору, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї
(ревiзором) та чинного законодавства України. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа,
уповноважена на це Загальними зборами.
Члени Ревiзiйної комiсiї (ревiзор) обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з
числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiбакцiонерiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї вважаються обраними, а Ревiзiйна комiсiя Товариства вважається
сформованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї
Товариства шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються тi кандидати, якi
набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв Акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
За рiшенням Загальних зборiв повноваження всiх або будь-якого члена Ревiзiйної комiсiї можуть
бути припиненi достроково в будь-який час.
9) повноваження посадових осіб емітента
Член Наглядової ради має право:
вимагати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання будь-якої iнформацiї
(документiв та матерiалiв) i роз'яснень з питань дiяльностi Товариства українською, росiйською
та/або англiйською мовами. Запит про надання iнформацiї надсилається через Корпоративного
секретаря / Секретаря Наглядової ради на iм'я Голови Наглядової ради i повинен бути
пiдписаний його iнiцiатором - членом Наглядової ради;
пропонувати питання для розгляду на засiданнях Наглядової ради;
отримувати винагороду за виконання своїх обов'язкiв та (або) компенсацiю витрат, пов'язаних з
виконанням функцiй члена Наглядової ради Товариства, в порядку, встановленому рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своєї особливої думки з питань
порядку денного та прийнятих рiшень;
бути присутнiм на загальних зборах акцiонерiв Товариства та вiдповiдати на запитання
учасникiв зборiв, що стосуються дiяльностi Товариства.
Обов'язки членiв Наглядової ради
Член Наглядової ради зобов'язаний:
бути лояльним до Товариства;
дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та виконаннi своїх обов'язкiв;
дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та завдань Наглядової ради;
дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ Товариства;

iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних питань;
готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь в обговореннi питань, що
розглядаються на засiданнях Наглядової ради;
брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом голосування з питань порядку
денного його засiдань;
приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю (матерiали),
проводити дослiдження та доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку,
iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються;
утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста зацiкавленiсть;
оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень;
брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких вiн є;
надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю,
вiдомостi та документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог законодавства України. У
разi змiн в наданих вiдомостях, член Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це
Товариство, доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї Товариства (ревiзора) та
аудитора Товариства iнформацiю про ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний
зацiкавленим;
iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у статутному капiталi або в роботi
органiв управлiння конкурентiв;
розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами Товариства, а також про продаж та
(або) придбання цiнних паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради Товариства
про свiй намiр вчинити правочин з акцiями Товариства;
у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту
виникнення такої зацiкавленостi проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi;
виконувати доручення Наглядової ради Товариства, забезпечувати виконання рiшень,
прийнятих Наглядовою радою та загальними зборами акцiонерiв Товариства;
не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала йому вiдома,
дiяти з метою захисту такої iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не
використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або в iнтересах iнших осiб;
дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу поведiнки для спiвробiтникiв та
вищих посадових осiб.
Голова Наглядової ради:
представляє Наглядову раду та дiє вiд її iменi у взаєминах з Генеральним директором
Товариства, акцiонерами, третiми особами;
планує та органiзовує роботу Наглядової ради;
скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;
визначає форму проведення засiдань;
формує порядок денний засiдання;
органiзовує на засiданнях ведення протоколу;
забезпечує надання членам Наглядової ради iнформацiї з питань порядку денного засiдання
Наглядової ради;
забезпечує гласне та вiдкрите обговорення питань, що розглядаються на засiданнi, врахування
думок всiх членiв Наглядової ради при виробцi рiшень, пiдводить пiдсумки дискусiї та
формулює рiшення, що приймаються;
оголошує пропозицiї та думки членiв Наглядової ради, якi надiйшли на його iм'я, з питань, що
належать до компетенцiї Наглядової ради;
пiдписує листи та iншi документи, якi виходять з Наглядової ради;
вiдкриває засiдання загальних зборiв акцiонерiв, головує на них, органiзовує обрання секретаря
загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Генеральний директор має наступнi повноваження:

1. здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства в межах затвердженого бюджету та
бiзнес-плану;
2. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
3. розробка стратегiї Товариства;
4. затвердження та змiна органiзацiйної структури Товариства до рiвня дирекцiй та рiвнозначних
їм пiдроздiлiв та нижче (групи, вiддiли, департаменти тощо);
5. затвердження внутрiшнiх документiв Товариства (крiм тих, якi вiдносяться до виключної
компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради), затвердження та пiдписання статутiв дочiрнiх
пiдприємств, положень про представництва, фiлiї, територiальнi управлiння, iншi вiдокремленi
та невiдокремленi структурнi пiдроздiлi Товариства (центри обслуговування, технiчнi центри,
департаменти, дирекцiї, вiддiли тощо);
6. найм (призначення), переведення та звiльнення працiвникiв (посадових осiб) Товариства,
включаючи керiвникiв представництв, фiлiй, територiальних управлiнь та iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв (крiм членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї (ревiзор)), визначення
розмiру їх винагороди та iнших умов їх працевлаштування, застосування до працiвникiв
(посадових осiб) Товариства заходiв заохочення i стягнення, а також затвердження посадових
iнструкцiй;
7. ведення переговорiв та укладення угод (договорiв) та/або правочинiв (договорiв) вiд iменi
Товариства;
8. прийняття рiшень вiдносно управлiння та дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
територiальних управлiнь та представництв Товариства (крiм рiшень, що вiдносяться до
виключної компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради);
9. надання Акцiонерам управлiнських та фiнансових звiтiв, прогнозу фiнансових показникiв
Товариства;
10. виконання iнших функцiй, що не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової ради цим Статутом та/або чинним законодавством, або таких, якi з урахуванням
приписiв чинного законодавства можуть прямо визначатися Загальними зборами як такi, що
належать до компетенцiї Генерального директора.
У межах повноважень, зазначених у цiй Статтi, Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства
без довiреностi. Генеральний директор може делегувати частину своїх функцiй керiвникам
структурних пiдроздiлiв Товариства шляхом оформлення внутрiшнiх нормативних документiв
(наказiв, розпоряджень, довiреностей).
Контроль над фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзiйною
комiсiєю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, за власною iнiцiативою або на вимогу
Акцiонерiв, якi в сукупностi володiють понад 10 (десятьома) вiдсотками голосiв. Ревiзiйна
комiсiя письмово доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам та/або
Наглядовiй радi.
Ревiзiйна комiсiя може проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних
зборiв, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi
(який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 (десяти)
вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що
стосуються фiнансової дiяльностi Товариства, а також має право запитувати та одержувати
вiдповiдi вiд Генерального директора щодо фiнансової дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя
та кожний з її членiв зберiгають конфiденцiйнiсть будь-якої та всiєї iнформацiї, що стосується
фiнансової або iншої пiдприємницької дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя складає висновки вiдносно рiчних звiтiв Товариства. Жоден баланс, рiчний звiт

Товариства не може бути затверджений Загальними зборами при вiдсутностi висновку вiдносно
нього Ревiзiйної комiсiї.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання Загальних зборiв у випадку, якщо iснує
загроза матерiальним iнтересам Товариства або якщо були виявленi зловживання з боку
посадових осiб Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право бути присутньою на Загальних зборах та брати участь в обговореннi
питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках передбачених
законодавством України.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
Звiт
незалежного
аудитора
розмiщено
за
посиланням
https://www.vodafone.ua/uk/company/investors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emitenta/rozkryttyainformatsiyi-na-fondovomu-rynku

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Preludium B.V. (Нiдерланди)

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
62476602

Місцезнаходження
Нiдерланди, 1011 VM
р-н, Amsterdam, The
Netherlands,
Rapenburgerstraat 177,
K

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

773 845 495

99

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

773 845 495

99

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

773 845 495

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
773 845 495

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

акцiї простi iменнi

781 662 116

0,01

Права та обов'язки
Кожний з Акцiонерiв має наступнi права:
1. приймати участь в розподiлi прибутку Товариства та
отримувати дивiденди;
2. брати участь в управлiннi Товариством у порядку,
визначеному цим Статутом, i в межах прав, наданих
акцiями, якi належать Акцiонеру; зокрема, одержувати
своєчасне письмове повiдомлення про скликання
Загальних зборiв i запропонований порядок денний
таких Загальних зборiв, брати участь у Загальних
зборах i голосувати на таких Загальних зборах усiма
належними Акцiонеру акцiями, переглядати
корпоративнi документи, пов'язанi з порядком денним
Загальних зборiв;
3. отримувати доступ до бухгалтерської, фiнансової,
комерцiйної та iншої iнформацiї щодо дiяльностi
Товариства та одержувати копiї документiв, 4.
здiйснювати вiдчуження акцiй в порядку,
передбаченому цим Статутом та дiючим
законодавством;
5. отримувати у разi лiквiдацiї Товариства свою
пропорцiйну частину майна Товариства, яке
залишається пiсля проведення остаточних розрахункiв
з усiма кредиторами, або грошовий еквiвалент вартостi
такого майна; та
6. iншi права, передбаченi дiючим законодавством
України.
Кожний з Акцiонерiв зобов'язаний:
1. дотримуватися цього Статуту та iнших внутрiшнiх
документiв Товариства, виконувати рiшення Загальних
зборiв;
2. виконувати свої обов'язки перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю та оплачувати
акцiї у розмiрi, порядку та засобами, передбаченими в
цьому Статутi та вiдповiдних рiшеннях Загальних
зборiв;
3. утримуватися вiд будь-яких дiй, якi б нанесли збиток
Товариству або погiршили ефективнiсть i

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Вiдсутнi

прибутковiсть його дiяльностi;
4. не розголошувати комерцiйну таємницю Товариства
та/або конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства;
5. повiдомляти органам управлiння Товариства про
будь-якi випадки порушення або потенцiйного
порушення прав Товариства, зокрема, але не виконувати свої обов'язки Акцiонера вiдповiдно до
чинного законодавства й докладати зусиль для того,
щоб Товариство дiяло вiдповiдно до чинного
законодавства;
- виконувати iншi обов'язки, передбаченi дiючим
законодавством України.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
21.07.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
570/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA4000078620 Акція проста Бездокумент
0,01
781 662 1 7 816 621,16
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
16
фондового ринку
рна іменна
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Протягом звiтного року фактiв
включення/виключення акцiй до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Протягом звiтного року додаткової емiсiї не було.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
21.07.2010

2
570/1/10

3
UA4000078620

4
781 662 116

5
7 816 621,16

6
781 662 116

Опис:
Обмеження вiдсутнi.

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
9 331 94
8 745 469
9
1 328 92
1 143 342
1
7 812 61
7 405 804
1
70 406
89 572
2 385
2 479
123 532
98 366
227
65
0
0
0
0
162

248

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
2 536 15
2 559 527
5
2 047 45
2 090 512
7
0

0

12 734
453 208
3 073

9 738
478 960
0

0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
11 868 1
11 304 996
04
3 376 37
3 233 854
8
7 812 61
7 405 804
1
83 140
99 310
455 593
481 439
126 605
98 366
227

248

62
0
0
65
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186
0
0
162
186
9 332 19
2 536 15
11 868 3
8 745 696
2 559 527
11 305 223
7
5
52
Компанiя вiдносить до групи "Будiвлi та споруди" будинки, споруди та
передавальнi пристрої. До групи "Iншi" вiдносяться iнструменти,
прилади, iнвентар (меблi) та iншi основнi засоби.
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами):
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - вiд 3 до 50 рокiв,
машини та обладнання - вiд 3 до 15 рокiв,
транспортнi засоби - вiд 3 до 7 рокiв,
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - вiд 3 до 20 рокiв;
iншi основнi засоби - вiд 3 до 20 рокiв.
Станом на 31 грудня 2019 року:
Первiсна вартiсть основних засобiв - 24 048 813 тис.грн.
Ступiнь їх зносу - 50.65 %.
Ступiнь їх використання (рахується як спiввiдношення чистого
прибутку за рiк до залишкової вартостi основних засобiв на балансову
дату) - 17.69 %.
Сума накопиченої амортизацiї - 12 180 461 тис.грн.
Окрiм власних основних засобiв, що наведенi в таблицi вище, Компанiя
визнала активами Права користування на пiдставi застосування норм
МСФЗ 16. Первiсна вартiсть таких активiв з прав користування на
31.12.2019 року склала 3 073 218 тис.грн., сума накопиченої
амортизацiї - 537 063 тис.грн., вiдповiдно залишкова вартiсть склала 2
536 155 тис.грн.
Змiни (збiльшення) вартостi основних засобiв зумовленi введенням
в експлуатацiю нового обладнання та проведеням полiпшення
iснуючих об'єктiв основних засобiв.
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента станом

на 31 грудня 2019 року: обмеження вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
14 100 505
12 000 588
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
7 817
7 817
Скоригований статутний капітал
7 817
7 817
(тис.грн)
Чистi активи розраховано, як рiзницю мiж сумою необоротних активiв, оборотних
Опис
активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань,
короткострокових зобов'язань, забезпечення наступних виплат та платежiв, доходiв
майбутнiх перiодiв. Чистi активи дорiвнюють власному капiталу (як рiзниця всiх активiв
та зобов'язань).
Висновок Вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi перевищує вартiсть статутного капiталу, що
вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України "Статутний капiтал акцiонерного
товариства".

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

225 188

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
9 736 203
X
X
X
9 961 391
X
X
Кредитiв банку немає.
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення становлять 3 691
463 тис. грн., у тому числi iншi довгостроковi зобов'язання - 3
403 648 тис. грн., довгостроковi забезпечення - 286 746 тис.
грн., цiльове фiнансування 1 069 тис.грн.
Поточнi зобов'язання i забезпечення становлять 6 269 928 тис.
грн., у тому числi

поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями - 890 621 тис. грн.;
товари, роботи, послуги - 1 552 352 тис. грн.;
розрахунками з бюджетом -225 188тис. грн.;
розрахунками зi страхування - 1 112 тис.грн.,
розрахунками з оплати працi - 28 604 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
- 152 733 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з
учасниками - вiдсутня.
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх
розрахункiв - 1 825 384 тис. грн.
Поточнi забезпечення - 325 007 тис. грн.
Доходи майбутнiх перiодiв - 1 254 388 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 14 539 тис. грн

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна,
7-г
(044) 363-04-00
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Депозитарiй, який надає депозитарнi
послуги з обслуговування випуску
цiнних паперiв Товариства. Дiє на
пiдставi
Правил
Центрального
депозитарiю України, затверджених
рiшенням Наглядової ради Публiчного
акцiонерного
товариства
"Нацiональний депозитарiй України"
(протокол вiд 04.09.2013 № 4) та
зареєстрованих Нацiональною комiсiєю
з цiнних паперiв та фондового ринку
(рiшення вiд 01.10.2013 № 2092).
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ
ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI"
Акціонерне товариство
25642478
01033, Україна, м. Київ, вул.
Жилянська, 48,50а
1973

Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Аудиторська палата України
22.06.2001
(044) 490-90-00
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту
Проведення аудиторської перевiрки
фiнансової звiтностi Товариства за 2018
рік.
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, м. Київ, вул.
Антоновича, 51, офiс 1206
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Регулювання та сприяння ефективному
веденню економiчної дiяльностi
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України" працює без лiцензiї,
внесена
до
Реєстру
осiб,
уповноважених надавати iнформацiйнi
послуги
на
фондовому
ринку
(реєстрацiйний
номер:№
DR/00001/APA, №DR/00002/ARM, дата
включення
до
Реєстру
осiб,
уповноважених надавати iнформацiйнi
послуги
на
фондовому
ринку:
18.02.2019 р.). Надає iнформацiйнi
послуг на фондовому ринку.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВФ УКРАЇНА"
м.Київ, Печерський р-н

Територія
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
господарювання
Діяльність у сфері безпроводового
Вид економічної
електрозв'язку
діяльності
Середня кількість працівників: 2646
Адреса, телефон: 01601 м.Київ, вул.Лейпцизька, 15, +380 44 389 58 00
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

14333937

за КОАТУУ

8038200000

за КОПФГ

230

за КВЕД

61.20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
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
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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

7 811 793
13 541 514
( 5 729 721 )
598 468
11 305 223
26 234 558
( 14 929 335 )
0
0
(0)
0
0
(0)

8 113 843
11 889 529
( 3 775 686 )
644 355
11 868 352
24 048 813
( 12 180 461 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

9 929

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
599 694
0
0

0
0
525 451
0
0

1065

0

0

1090
1095

240 782
20 565 889

285 446
21 437 447

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

53 302
22 443
0
0
30 859
0
0
0

32 007
23 104
0
0
8 903
0
0
0

1125

468 000

570 248

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

98 755
44 222
44 222
13 031
78 129
7 518
654 484
2 570 228
0
2 503 835
3 373
0

81 900
1 879
1 854
4 623
16 422
12 832
435 963
1 285 927
0
1 159 197
5 952
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
170 360
4 161 402

0
0
0
0
176 696
2 624 449

1200

0

0

1300

24 727 291

24 061 896
На кінець
звітного
періоду
4
7 817
0
0
0
0
0
1 954
14 090 734
(0)
(0)
0
14 100 505

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

7 817
0
0
0
0
0
1 954
11 990 817
(0)
(0)
0
12 000 588

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
5 436 723
231 511
0
968
0
0

0
0
0
3 403 648
286 746
0
1 069
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
5 669 202

0
0
0
0
0
0
0
3 691 463

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

780 205
1 255 045
34 898
0
9 310
22 597
109 982
3 102 220
191 949
0
280 607
1 144 689
0
125 999
7 057 501

890 621
1 552 352
225 188
0
1 112
28 604
152 733
0
1 825 384
0
325 007
1 254 388
0
14 539
6 269 928

1700

0

0

1800
1900

0
24 727 291

0
24 061 896

Керівник

Устинова Ольга Володимирiвна

Головний бухгалтер

Соловйова Олена Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВФ УКРАЇНА"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

14333937

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

15 036 018

12 636 470

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 7 458 619 )
(0)

( 6 910 387 )
(0)

2090

7 577 399

5 726 083

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
130 169

0
0
0
76 213

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 1 771 979 )
( 1 746 100 )
( 1 037 590 )

( 1 405 607 )
( 1 466 104 )
( 21 262 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

3 151 899

2 909 323

2195
2200
2220

(0)
0
181 736

(0)
29
163 962

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

56 057
0
( 586 176 )
( 9 929 )
( 718 )
0

11 593
0
( 726 960 )
( 108 )
( 585 )
0

2290

2 792 869

2 357 254

2295
2300

(0)
-692 952

(0)
-459 665

2305

0

0

2350

2 099 917

1 897 589

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
2 099 917

0
1 897 589

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
3 894 822
Витрати на оплату праці
2505
944 618
Відрахування на соціальні заходи
2510
157 778
Амортизація
2515
4 543 066
Інші операційні витрати
2520
2 367 567
Разом
2550
11 907 851
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
781 662 116
781 662 116
2,686480

За аналогічний
період
попереднього
року
4
3 628 425
737 916
139 570
4 070 308
1 148 738
9 724 957
За аналогічний
період
попереднього
року
4
781 662 116
781 662 116
2,427630

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2615

2,686480

2,427630

2650

0,00

1,03

Керівник

Устинова Ольга Володимирiвна

Головний бухгалтер

Соловйова Олена Миколаївна
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

16 646 719
0
0
264
0
152 733
0

15 819 477
0
0
381
0
109 982
0

3025

8 102

30 445

3035
3040
3045
3050
3055
3095

541
0
0
100
0
337 377

441
0
0
313
0
211 042

3100
3105
3110
3115
3116

( 4 015 460 )
( 827 351 )
( 171 858 )
( 3 970 060 )
( 576 360 )

( 3 887 269 )
( 634 660 )
( 146 257 )
( 3 347 286 )
( 404 409 )

3117

( 1 460 769 )

( 1 098 889 )

3118

( 1 932 931 )

( 1 843 988 )

3135
3140
3145

( 81 900 )
(0)
(0)

( 98 755 )
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 40 741 )
8 038 466

(0)
( 21 893 )
8 035 961

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3205

60 747

39 219

3215
3220
3225
3230

182 036
0
0
0

121 668
0
0
46 000

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 3 900 522 )
(0)
( 689 000 )

(0)
( 6 833 694 )
(0)
( 377 000 )

3280

(0)

( 9 900 )

3290
3295

( 112 479 )
-4 459 218

( 323 484 )
-7 337 191

3300
3305

0
0

0
2 916 579

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 2 745 244 )
( 919 861 )
( 637 426 )
( 433 822 )

(0)
(0)
( 730 003 )
( 581 249 )
( 327 147 )

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 2 027 )
-4 738 380
-1 159 132
2 570 228
-125 169
1 285 927

(0)
1 278 180
1 976 950
648 093
-54 815
2 570 228

Керівник

Устинова Ольга Володимирiвна

Головний бухгалтер

Соловйова Олена Миколаївна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ
УКРАЇНА"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

14333937

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
7 817
0

4
0
0

5
0
0

6
1 954
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
11 990 817
0

4010
4090
4095

0
0
7 817

0
0
0

0
0
0

0
0
1 954

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
12 000 588
0

0
0
11 990 817

0
0
0

0
0
0

0
0
12 000 588

0

2 099 917

0

0

2 099 917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
7 817

0
0

0
0

0
1 954

2 099 917
14 090 734

0
0

0
0

2 099 917
14 100 505

Керівник

Устинова Ольга Володимирiвна

Головний бухгалтер

Соловйова Олена Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВФ УКРАЇНА"
м.Київ, Печерський р-н

Територія
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
господарювання
Діяльність у сфері безпроводового
Вид економічної
електрозв'язку
діяльності
Середня кількість працівників: 4113
Адреса, телефон: 01601 м.Київ, вул.Лейпцизька, 15, +380 44 389 58 00
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

14333937

за КОАТУУ

8038200000

за КОПФГ

230

за КВЕД

61.20

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1-к

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
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
Гудвіл при консолідації
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

1801007
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
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 )
0
0
(0)
0
0
(0)

8 151 424
11 925 774
( 3 774 350 )
674 720
12 302 033
24 655 946
( 12 353 913 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1055
1060

0
0
596 078
0
0
0

0
0
525 344
0
0
0

1065

0

0

1090

200 250

241 671

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

20 969 160

21 895 192

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

188 335
28 651
0
0
159 684
0
0
0

254 595
29 600
0
0
224 995
0
0
0

1125

483 196

629 763

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

92 553
260 345
44 222
13 031
52 540
13 190
323 549
2 629 001
2 929
2 534 473
3 161
0

81 618
241 688
1 948
4 623
65
5 000
436 039
1 433 510
7 252
1 227 062
5 627
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
4 058 901

0
0
0
0
2 315
3 094 843

1200

0

0

1300

25 028 061

24 990 035

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

7 817
0
0
0
0
0
1 954
11 835 934
(0)
(0)
0

7 817
0
0
0
0
0
1 954
14 375 246
(0)
(0)
0

Код
рядка

Неконтрольована частка
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1490
1495

0
11 845 705

0
14 385 017

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
5 636 378
231 511
0
969
0
0

0
0
0
3 609 748
286 746
0
4 016
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
5 868 858

0
0
0
0
0
0
0
3 900 510

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

878 702
1 430 074
38 303
31
9 908
26 347
109 982
3 102 220
161 326
0
280 083
1 134 806
0
141 747
7 313 498

1 030 503
1 850 346
232 893
29
3 873
37 386
152 733
0
1 790 842
0
352 616
1 249 151
0
4 165
6 704 508

1700

0

0

1800
1900

0
25 028 061

0
24 990 035

Керівник

Устинова Ольга Володимирiвна

Головний бухгалтер

Соловйова Олена Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВФ УКРАЇНА"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

14333937

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2-к
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801008
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

15 983 419

12 799 024

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 8 332 113 )
(0)

( 7 063 774 )
(0)

2090

7 651 306

5 735 250

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
122 497

0
0
0
85 536

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 1 959 728 )
( 2 168 225 )
( 24 399 )

( 1 489 076 )
( 1 532 189 )
( 24 029 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

3 621 451

2 775 492

2195
2200
2220

(0)
0
186 238

(0)
0
165 066

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

72 222
0
( 650 282 )
(0)
( 788 )
0

11 469
0
( 744 736 )
(0)
( 407 )
0

2290

3 228 841

2 206 884

2295
2300

(0)
-689 529

(0)
-459 671

2305

0

0

2350

2 539 312

1 747 213

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
Чистий прибуток (збиток), що належить:
2470
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2475
Сукупний дохід, що належить:
2480
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2485
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
2 539 312

0
1 747 213

0

0

0

0

0

0

0

0

За звітний
період

2
3
Матеріальні затрати
2500
3 900 775
Витрати на оплату праці
2505
1 335 516
Відрахування на соціальні заходи
2510
225 421
Амортизація
2515
4 703 907
Інші операційні витрати
2520
1 319 846
Разом
2550
11 485 465
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Код
За звітний
Назва статті
рядка
період

За аналогічний
період
попереднього
року
4
3 632 928
886 494
157 506
4 087 723
1 083 417
9 848 068
За аналогічний
період

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2
2600
2605
2610

3
781 662 116
781 662 116
3,248610

попереднього
року
4
781 662 116
781 662 116
2,235250

2615

3,248610

2,235250

2650

0,00

1,03

Керівник

Устинова Ольга Володимирiвна

Головний бухгалтер

Соловйова Олена Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
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Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

14333937

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2019 рік
Форма №3-кн

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших не грошових
операцій
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
Зміна вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю, та дохід
(витрати) від первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
Збільшення (зменшення) запасів
Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

видаток

2

надходження
3

4

Код за ДКУД 1801010
За аналогічний період
попереднього року
надходвидаток
ження
5
6

3500

3 228 841

0

2 206 884

0

3505

4 703 907

Х

4 087 723

Х

3510

807 852

0

532 151

0

3515

0

70 731

0

11 469

3520

0

47 366

0

51 197

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

3540

Х

-464 046

Х

-579 670

3550

16 460

370 710

1 591 390

278 105

3551

0

75 303

0

147 175

3552

0

0

0

0

3553

0

161 945

1 591 390

0

3554

0

0

0

0

3556

16 460

0

0

36 350

3557

0

133 462

0

94 580

Код
рядка

За звітний період

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов'язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання: фінансових
інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик

3560

163 527

791 289

170 164

838 594

3561

0

770 543

0

838 594

3562

0

20 746

41 748

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3566

163 527

0

128 416

0

3567

0

0

0

0

3570

8 104 537

0

7 988 617

0

3580
3585

X
X

576 367
524 536

X
X

402 221
456 328

3195

7 003 634

0

7 130 068

0

3200

0

X

0

X

3205

53 063

Х

31 327

Х

3215

0

Х

0

Х

3220
3225
3230

0
0
0

Х
Х
Х

0
0
0

Х
Х
Х

3235

0

Х

0

Х

3250

0

Х

0

Х

3255

X

168 525

X

322 375

3260
3270
3275

X
X
X

3 788 312
0
0

X
X
X

6 640 385
0
0

3280

X

0

X

0

3290

X

0

X

0

3295

0

3 903 774

0

6 931 433

3300

0

Х

0

Х

3305

0

Х

2 916 579

Х

Надходження від продажу частки в
3310
0
Х
0
Х
дочірньому підприємстві
Інші надходження
3340
0
Х
0
Х
Витрачання на:
3345
Х
0
X
0
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
Х
2 771 427
X
36 038
Сплату дивідендів
3355
Х
919 861
X
730 038
Витрачання на сплату відсотків
3360
Х
0
X
0
Витрачання на сплату заборгованості з
3365
Х
511 760
X
334 147
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
3370
Х
0
X
0
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у дочірніх
3375
Х
0
X
0
підприємствах
Інші платежі
3390
Х
2 507
X
6 702
Чистий рух коштів від фінансової
3395
0
4 205 555
1 809 654
0
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
3400
0
1 105 695
2 008 289
0
звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
2 629 001
Х
706 575
Х
Вплив зміни валютних курсів на
3410
0
89 796
0
85 863
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
3415
1 433 510
0
2 629 001
0
Примітки: Рядок 3540 Форми 3 вiдображає згорнуту суму фiнансових витрат та доходiв, де фінансові
витрати за 2019 та 2018 роки склали відповідно 650,284 тис. грн. та 744,736 тис. грн., а фiнансовi доходи
за 2019 та 2018 роки склали вiдповiдно 186,238 тис. грн. та 165,066 тис. грн.
Рядок 3585 Форми 3 вiдображає згорнуту суму по сплаченим та одержаним вiдсоткам, де сплачені
вiдсотки за 2019 та 2018 роки склали вiдповiдно 719,488 тис. грн. та 609,589 тис.грн., а одержанi вiдсотки
за 2019 та 2018 роки склали вiдповiдно 194,952 тис. грн. та 153,261 тис.грн.
Керівник

Устинова Ольга Володимирiвна

Головний бухгалтер

Соловйова Олена Миколаївна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ
УКРАЇНА"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

14333937

Консолідований звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4-к
Код за ДКУД
Належить власникам материнської компанії
Нерозп
оділени
Капітал
й
Додатко Резервн
Неопла Вилуче
у
прибуто
вий
ий
чений
ний
дооцінк
к
капітал капітал
капітал капітал
ах
(непокр
итий
збиток)
4
5
6
7
8
9
0
0
1 954
11 835 9
0
0
34
0
0
0
0
0
0

Стаття

Код рядка

Зареєст
рований
капітал

1

2
4000

3
7 817

4005

0

4010
4090
4095

0
0
7 817

0
0
0

0
0
0

0
0
1 954

4100

0

0

0

0

4110

0

0

0

4111

0

0

4112

0

4113
4114

0
0

Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств

Всього

Неконтр
ольована
частка

1801011

Разом

10
11 845 70
5
0

11
0

0
0
0
0

0
0
11 845 70
5
2 539 312

0

12
11 845 70
5
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
11 845 70
5
2 539 312

0

0
0
11 835 9
34
2 539 31
2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Керівник
Головний бухгалтер

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295

0

0

0

0

0

0

2 539 312

0

2 539 312

4300

7 817

0

0

1 954

2 539 31
2
14 375 2
46

0

0

14 385 01
7

0

14 385 01
7

Устинова Ольга Володимирiвна
Соловйова Олена Миколаївна

ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
В тисячах українських гривень
1.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

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

часткою в 1% у капіталі ПрАТ «ВФ Україна». Станом на 31 грудня 2018 року і до 3 грудня
2019 року компанія Preludium була опосередкованим дочірнім підприємством Публічного
акціонерного товариства «Мобільні ТелеСистеми» або «МТС». 3 грудня 2019 року компанію
Preludium було продано ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс»/Telco Solutions and
Investments, чиїм кінцевим бенефіціаром є Насиб Хасанов (Азербайджан).
На кінець 2019 та 2018 років кількість штатних працівників Компанії складала 2,646 та 2,550
осіб, відповідно.
2.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Заява про відповідність
Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю Компанії, яка підготовлена у
відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та відповідно до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо
підготовки та подання окремої фінансової звітності підприємств як того вимагає
законодавство. Як наслідок, ця окрема фінансова звітність відрізняється від консолідованої
фінансової звітності, яку також готує Компанія, та в якій фінансова звітність Компанії та її
дочірніх підприємств подається як фінансова звітність єдиного суб’єкта господарювання
шляхом об’єднання подібних статей активів, зобов’язань, доходів та витрат та грошових
потоків Компанії з аналогічними статтями її дочірніх підприємств. У цій окремій фінансовій
звітності інвестиції у дочірні підприємства обліковуються за методом участі у капіталі.
Відповідно до законодавства України, Компанія має представляти фінансову звітність у
формі, яка встановлена Міністерством Фінансів України, яка включає статті, що є
незастосовними до Компанії. Додатково, звіт про фінансові результати (інший сукупний
дохід) включає звіт про елементи операційних витрат, представлення якого в фінансовій
звітності не є вимогою МСФЗ. Керівництво Компанії вважає, що включення інформації, яка
не є вимогою МСФЗ, не заважає представленню інформації, що є суттєвою для користувачів
фінансової звітності.
Компанія прийняла до застосування МСФЗ як концептуальну основу підготовки своєї
звітності станом на 1 січня 2016 року. Початковий звіт згідно з МСФЗ про фінансовий стан
Компанії на 1 січня 2016 року («дату переходу до МСФЗ») було підготовлено згідно з
вимогами МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»
(«МСФЗ 1»). До 2016 року Компанія не готувала свою фінансову звітність згідно з МСФЗ.
Узгодження статей власного капіталу у звітності, підготовленій згідно з П(с)БО та МСФЗ,
станом на 31 грудня 2016 року і 1 січня 2016 року і чистого прибутку за рік, що закінчився 31
грудня 2016 року, представлено у консолідованій звітності Компанії, підготовленій у
відповідності до МСФЗ, за 2017 та 2016 роки.
Наведена фінансова звітність була підготовлена станом на 31 грудня 2019 року й охоплює
період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року.
Основа підготовки фінансової звітності
Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, якщо не
розкривається інша інформація. Історична вартість зазвичай визначається на основі
справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на товари та послуги.

Суми у фінансовій звітності подаються у тисячах українських гривень, якщо не зазначено
інше.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Компанія здатна
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, і продовжуватиме свою діяльність у
найближчому майбутньому.
Функціональна валюта
Функціональною валютою Компанії є українська гривня. Операції у валютах, які
відрізняються від функціональної валюти Компанії, вважаються операціями в іноземних
валютах.
Операції з іноземною валютою
Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті перераховані в гривню за курсом обміну
валют Національного банку України, який діяв на кінець звітного періоду. Доходи та витрати
в іноземній валюті перераховуються за курсом обміну валют Національного банку України,
який діяв на дату проведення операції. Усі реалізовані та нереалізовані прибутки та збитки,
які виникають при перерахуванні, включаються до звіту про фінансові результати.
Курси обміну валют, використані під час підготовки цієї фінансової звітності, представлені
таким чином:

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

Станом на
31 грудня
2019 року
23.6862
26.4220
0.3816
24.2711
31.0206

Середній курс
обміну валют
за 2019 рік
25.8373
28.9406
0.3990
25.9961
32.9829

Станом на
31 грудня
2018 року
27.6883
31.7141
0.3983
28.2481
35.1314

Середній курс
обміну валют
за 2018 рік
27.2016
32.1341
0.4355
27.8217
36.3310

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

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

оцінювати чи існує вірогідність, що податкові органи погодяться з підходом, що є
неоднозначним та використовується підприємством щодо обліку податків, або є
запропонованим до використання підприємством у своїх документах з обліку податку на
прибуток:
−
якщо так, то Компанія має визначати свою облікову податкову позицію у
відповідності до порядку стягнення податків, який було використано, або заплановано до
використання, у своїх документах з обліку податку на прибуток;

−
якщо ні, то Компанія повинна відобразити вплив цієї невизначеності під час
визначення своєї облікової податкової позиції із використанням найвірогіднішої суми, або
методу очікуваної вартості.
Жодне з тлумачень та поправок до стандартів, прийнятих до застосування Компанією із 1
січня 2019 року, не завдали істотного впливу на окрему фінансову звітність Компанії.
Стандарти і тлумачення випущені, але які іще не набули чинності
На дату затвердження цієї окремої фінансової звітності до випуску такі стандарти та
тлумачення, а також поправки до стандартів були випущені, але іще не набули чинності:
Стандарти та тлумачення

Набувають чинності
стосовно річних
періодів, які
починаються на або
після

Поправки до посилань на Концептуальні основи в стандартах МСФЗ
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання підприємств» – Визначення господарської
діяльності
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБУ 39 «Фінансові
інструменти: визнання та оцінка» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти:
розкриття інформації» – Реформа порівняльної відсоткової ставки
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікова
політика, зміни в облікових оцінках та помилки» – Визначення матеріальності
МСФЗ 17 «Договори страхування»
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» – Класифікація
зобов’язань як короткострокових або довгострокових

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.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації та втрат від зменшення корисності. Первісна вартість придбаного
нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків,
що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його
придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за
призначенням.
Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із
удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та терміну
використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних
вигід.
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та
одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигід від його
використання, включено до складу операційних витрат звітного періоду.
Нематеріальні активи амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом
очікуваного терміну корисного використання активів, який складає:
Ліцензії
Білінг та інше програмне забезпечення

згідно з умовами договору
від 1 до 15 років

Право користування товарним знаком (Примітка 17)
Номерна ємність

8 років
Від 1 до 15 років

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

Офісне обладнання, транспортні засоби та інші основні засоби:
Офісне обладнання
Транспортні засоби
Інші основні засоби

3–20 років
3–15 років
20–50 років
Менший із двох періодів:
очікуваного строку корисного
використання або строку дії
оренди
3–20 років
3–7 років
3–20 років

Очікувані строки корисного використання та методи амортизації переглядаються Компанією,
причому вплив будь-яких змін в оцінках визнається перспективно.
Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням
об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що
призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від
використання об’єкта. Вартість поліпшення основних засобів, що капіталізується,

амортизується з використанням прямолінійного методу протягом строків корисного
використання, що й у відповідних основних засобів.
Витрати на ремонт та обслуговування, а також для підтримання об’єкта в робочому стані,
включаються у звіт про фінансові результати за період, до якого вони відносяться.
Доходи чи витрати від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння
надходжень від реалізації та залишкової вартості і включаються до складу інших доходів або
витрат від операційної діяльності.
Витрати на заробітну плату співробітникам Компанії, чия діяльність пов’язана із
встановленням, монтажем, налагодженням основних засобів, а також пов’язаних з ними
нематеріальних активів, капіталізуються в міру їх виникнення. Амортизація на ці суми
нараховується аналогічно до основних засобів та нематеріальних активів, щодо яких
відбувається капіталізація.
Первісна вартість об’єктів основних засобів Компанії включає також суму забезпечення на
демонтаж та приведення земельної ділянки, на якій вони розташовані, у стан, придатний для
подальшого використання після закінчення строку оренди або використання об’єкту. До
таких основних засобів належать переважно антено-щоглові споруди, демонтаж яких
вимагає суттєвих витрат.
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну дату балансу Компанія переглядає балансову вартість своїх основних засобів та
нематеріальних активів на предмет зменшення корисності тоді, коли обставини вказують на
існування потенційного зменшення корисності.
Суми очікуваного відшкодування активів та одиниць, які генерують грошові потоки,
базуються на оцінках, включно з визначенням відповідних одиниць, які генерують грошові
потоки, ставок дисконтування, оцінок майбутніх показників діяльності, дохідності активів,
строків та сум майбутніх операцій придбання основних засобів, припущень щодо майбутніх
ринкових умов та довгострокового рівня зростання (термінальної вартості). ПрАТ «ВФ
Україна» разом зі своїми дочірніми компаніями складає єдину одиницю, що генерує грошові
потоки, та включає мобільний бізнес, роздрібні продажі та інші послуги. Зміна припущень,
особливо стосовно ставки дисконтування та рівня зростання, використаних для оцінки суми
відшкодування активів, може істотно вплинути на результати оцінки Компанії щодо
зменшення корисності.
Втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів включаються до складу інших
операційних витрат звітного періоду із зменшенням у балансі суми остаточної вартості
основних засобів.
Непрацюючі активи, розташовані на тимчасово окупованій території відповідно до Закону
України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від
18.01.2018 № 2268-VIII та на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, відповідно до розпорядження КМУ від 07.11.14 № 1085-р «Про затвердження
переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії
зіткнення», були знецінені.

Активи з права користування та орендні зобов’язання
Договори оренди Компанії значною мірою мають відношення до оренди місць під мережеве
обладнання (тобто земля, місця на вежах або дахах для зовнішнього розміщення
обладнання), мережевої інфраструктури, а також будівель, які використовуються задля
адміністративних або технічних цілей.
Компанія визнає права користування активом і відповідні зобов’язання по оренді відносно
усіх договорів оренди, які передають контроль за використанням ідентифікованих активів
впродовж певного періоду часу в обмін на винагороду, за винятком короткострокової оренди
(з терміном оренди 12 місяців або менше). В разі такої оренди, Компанія визнає орендні
платежі як експлуатаційні витрати впродовж терміну дії оренди. При визначенні умов
оренди Компанія використовує практичну доцільність застосування МСФЗ 16, що дозволяє
орендарю не розмежовувати компоненти, що не пов’язані з орендою, а натомість
обліковувати кожний компонент оренди та будь-які пов’язані з ним компоненти, що не
пов’язані з орендою, як єдиний компонент оренди.
Орендні зобов’язання спочатку оцінюються за поточною вартістю орендних платежів, які не
були сплачені на дату початку оренди. Орендні платежі дисконтуються з використанням
ставки додаткових запозичень Компанії. Ставка додаткових запозичень Компанії
визначається на основі кредитних спредів кредитних пропозицій від банків для Компанії у
порівнянні з кривою дохідності із нульовим купоном для державних цінних паперів.
Середньозважена ставка позики, застосована до зобов’язань з оренди, визнаних у звіті про
фінансовий стан на дату первинного застосування (станом на 1 січня 2018 року), становила
17.46%. Орендні платежі включають фіксовані платежі, змінні платежі, які залежать від
індексу або ставки, суми, очікувані до сплати по гарантії залишкової вартості, ціну
виконання опціону купівлі, яку Компанія з достатньою мірою упевненості може здійснити, а
також платіж за дострокове припинення договору, за винятком випадків, коли є
обґрунтована упевненість в тому, що він не буде розірваний достроково. Змінні платежі,
залежні від зовнішніх чинників, відносяться на витрати в тому періоді, коли вони були
понесені.
Орендні зобов’язання переоцінюються, коли відбувається зміна в майбутніх орендних
платежах, що виникає внаслідок зміни індексу або ставки, якщо відбувається зміна в оцінці
Компанією суми, що очікується до сплати по гарантії, або якщо Компанія міняє свою оцінку
того, чи буде вона здійснювати купівлю, продовжувати або припиняти дію договору.
Відповідне коригування робиться відносно балансової вартості активів, наданих у рамках
права користування, або відображається в звіті про фінансові результати, якщо балансова
вартість активів, наданих у рамках права користування, була зменшена до нуля.
Активи з права користування, спочатку оцінюються за первинною вартістю, яка є первинною
сумою зобов’язань по оренді, скоригованою на будь-які орендні платежі, здійснені на дату
або до дати початку оренди, плюс будь-які понесені прямі витрати за вирахуванням будьяких отриманих пільг по оренді. Чиста вартість активів у вигляді прав користування, які
відносяться до основних засобів, подаються в звіті про фінансовий стан як основні засоби
(Примітка 16). Чиста вартість активів у вигляді прав користування, які відносяться до
нематеріальних активів, подаються в звіті про фінансовий стан як нематеріальні активи
(Примітка 19).

Активи з права користування згодом амортизуються прямолінійним методом впродовж
очікуваного терміну оренди. Термін оренди відповідає періоду дії кожного контракту, який
не можна скасувати, проте у більшості випадків Компанія має достатню упевненість в тому,
що вона скористається правом на продовження терміну дії оренди, і тому умови оренди
подовжуються на терміни, описані нижче. При оцінці терміну оренди Компанія бере до уваги
усі факти і обставини, що створюють економічний стимул для реалізації Компанією
можливості продовження оренди, такі як термін корисного використання активу,
розташованого на орендованому майданчику, статистика зміни майданчиків, послідовність
технологічних змін, а також витрати на розірвання або укладення договорів оренди.
Активи з права користування перевіряються на предмет зменшення корисності згідно з
вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Це замінює попередню вимогу
визнавати резерв на покриття збитків від обтяжливих договорів оренди.
Незавершені капітальні інвестиції
Незавершене будівництво представлено об’єктами, що знаходяться в процесі будівництва, і
відображено в обліку за вартістю фактичних витрат. Витрати на утримання об’єкту, що
будується, включаються в первинну вартість основного засобу у тому випадку, якщо вони
можуть бути співвіднесені безпосередньо з об'єктом, що будується, або устаткуванням, яке
було придбано.
Витрати на відновлення будівель Компанії капіталізуються в міру їх виникнення і
вважаються незавершеним будівництвом до моменту завершення будівництва. Об'єкти
незавершеного будівництва не амортизуються до моменту, коли будівництво буде завершене
і актив буде готовий до використання.
Актив враховується у складі незавершеного будівництва до тих пір, поки не припиниться
формування його первинної вартості. Капіталізація витрат в первинну вартість об'єкту
основних засобів припиняється в мить, коли цей об’єкт доставлений в місце і приведений в
стан, використання, що забезпечує його, відповідно до намірів керівництва.
Компанія включає до складу незавершеного будівництва фактичні витрати з придбання
будматеріалів, призначених для цілей будівництва, реконструкції або модернізації основних
засобів.
Інші необоротні активи
Компанія включає до складу інших необоротних активів суми виданих авансів з придбання
основних засобів і під капітальне будівництво, витрати на заключення договорів, а також
основні засоби, якi було вилучено з використання.
Компанія капіталізує витрати, понесені на укладання договору з абонентом, якщо
керівництво очікує відшкодування цих витрат.
Витрати на зключення договору включають комісійні винагороди, що виплачуються
стороннім дистриб’юторам, а також пов’язану з цим винагороду комерційним працівникам
Компанії за укладення договору з абонентом. Ці витрати амортизуються на прямолінійній
основі протягом середнього терміну життя абонентів в мережі Компанії (28 місяців).

Компанія використовує практичну доцільність МСФЗ 15, яка дозволяє визнавати кошти,
понесені на заключення договорів в складі витрат, коли очікувана тривалість контракту
становить один рік або менше.
Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції в інші компанії первісно оцінюються та відображаються
у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість довгострокової фінансової інвестиції
складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових
платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням довгострокової
фінансової інвестиції.
Якщо придбання довгострокової фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші
активи, то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів.
Після первісного визнання довгострокові фінансові інвестиції обліковуються за методом
участі у капіталі. Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в
капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни
загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування, крім тих, що є результатом
операцій між інвестором і об’єктом інвестування.
Балансова вартість довгострокових фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на
суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний
період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно
балансова вартість довгострокових фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних
дивідендів від об’єкта інвестування.
Загальна балансова вартість інвестицій перевіряється на зменшення корисності згідно МСБО
36 шляхом порівняння суми їх очікуваного відшкодування та балансової вартості у випадках,
коли є свідчення, що корисність інвестицій може зменшитися.
Запаси
При первісному визнанні запаси оцінюються за фактичною собівартістю придбання чи
виготовлення, яка складається з усіх понесених витрат у зв'язку з приведенням запасів в їх
поточний стан і місце розташування.
Станом на кінець кожного звітного місяця, запаси оцінюються і відображаються за
найменшою з двох величин: фактичної собівартості і чистої вартості реалізації. При відпуску
запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за методом
середньозваженої величини. Товари списуються у витрати при їх продажу. Такі запаси
регулярно перевіряються на предмет зменшення корисності, та наявності застарілих запасів.
Дебіторська заборгованість
Торгова та інша дебіторська заборгованість відображається за ціною відповідної операції.
Балансова вартість усієї торгової дебіторської заборгованості зменшується на суму
відповідних резервів на покриття очікуваних кредитних збитків.
Для торгової дебіторської заборгованості Компанія застосовує спрощений підхід і
розраховує очікувані кредитні збитки на основі очікуваних кредитних збитків на увесь строк
дії фінансових інструментів. Для дебіторської заборгованості від абонентів резерв на

покриття очікуваних кредитних збитків розраховується із використанням матриці резервів.
Ставки резерву базуються на кількості прострочених днів для груп різноманітних сегментів
клієнтів з аналогічними характеристиками збитків. Розрахунок відображає зважений на
вірогідність результат та усю обґрунтовану і підтверджувану інформацію, доступну на звітну
дату, щодо минулих подій, поточних умов та прогнозів стосовно майбутніх економічних
умов. Загалом дебіторська заборгованість від абонентів знецінюється, коли вона прострочена
на більше ніж 180 днів, та списується, коли відповідає критеріям безнадійної заборгованості.
Очікувані кредитні збитки за дебіторською заборгованістю, окрім дебіторської
заборгованості від абонентів, оцінюються на індивідуальній основі на підставі минулої
інформації (історичних збитків) та прогнозної інформації, коли така є доступною.
Дебіторська заборгованість, окрім дебіторської заборгованості від абонентів, списується
після закінчення строку позовної давності або до нього за результатами внутрішніх
розслідувань.
Компанія отримує знижки за обсяг за угодами роумінгу з міжнародними мобільними
операторами та обліковує отримані знижки як зменшення витрат на роумінг. Отримана у
результаті дебіторська заборгованість визнається у складі торгової та іншої дебіторської
заборгованості у наведеному звіті про фінансовий стан. Така дебіторська заборгованість
погашається раз на рік.
Гроші та їх еквіваленти
Гроші та їх еквіваленти включають готівку, кошти на рахунках у банках, депозити до
запитання і строкові депозити терміном до 92 днів.
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами включає переважно аванси,
отримані від контрактних абонентів. Компанія вимагає від більшості абонентів попередню
оплату за телекомунікаційні послуги. Суми попередньої оплати, отримані від абонентів,
відображаються як зобов’язання з одержаних авансів і не визнаються доходами до моменту
фактичного надання послуг абоненту.
Доходи майбутніх періодів
Компанія відображає доходи майбутніх періодів в момент використання абонентом
передплаченого сервісу будь-якого із засобів поповнення його рахунку, на суму номіналу
засобу поповнення. Дохід визнається Компанією в тому періоді, коли абонент отримав
відповідні послуги зв’язку.
Забезпечення
Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанія має юридичні чи договірні
зобов’язання в результаті минулих подій, якщо існує ймовірність виникнення зобов’язань,
погашення яких ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні
вигоди, та їх оцінка може бути достовірно визначена. Забезпечення оцінюються згідно
найкращої оцінки, зробленої керівництвом, щодо витрат, необхідних для погашення
зобов’язання на звітну дату, і дисконтуються до теперішньої вартості, коли вплив
дисконтування є суттєвим.

Основні види забезпечень, які формує Компанія, стосуються виплат працівникам за
відпустки, виплат працівникам премій за результатами діяльності, погашення зобов’язань
щодо демонтажу основних засобів та відновлення земельних ділянок, податкових
зобов’язань, а також витрат за судовими позовами.
Нарахування зобов’язань відображається як витрати звітного періоду.
Зареєстрований (пайовий) капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал визнається за вартістю внесених власниками активів, що
зафіксована в установчих документах Компанії.
Дивіденди
Дивіденди оголошені протягом звітного періоду визнаються як розподіл частини чистого
прибутку між власниками відповідно до частки їх участі у статутному капіталі Компанії.
Сума оголошених, але не сплачених, дивідендів включається до поточних зобов’язань.
Дивіденди за звітний період, які оголошені після дати балансу, але до затвердження
керівництвом фінансової звітності до випуску, не визнаються зобов’язаннями на дату
балансу, але розкриваються у примітках до фінансової звітності.
Згідно з українським законодавством прибуток, доступний для розподілу дивідендів,
обмежується деномінованою в українських гривнях сумою нерозподіленого прибутку,
визначеною згідно з міжнародними стандартами бухгалтерської звітності, офіційно
оприлюдненими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, після певних вирахувань.
Фінансові інструменти
Фінансовий інструмент являє собою будь-який договір, який створює фінансовий актив для
одного підприємства і фінансове зобов’язання або інструмент власного капіталу для іншого
підприємства. До фінансових активів належать, зокрема, грошові кошти та їх еквіваленти,
торгова дебіторська заборгованість, поточні інвестиції (головним чином, депозити із
первісним терміном погашення більше трьох місяців). Фінансові зобов’язання загалом
представляють собою вимоги щодо погашення грошових коштів або іншого фінансового
активу. Зокрема, до них належать торгова та інша кредиторська заборгованість, орендні
зобов’язання. Фінансові інструменти визнаються одразу, які тільки Компанія стає стороною
щодо договірних положень відповідного інструмента.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю,
плюс витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання фінансового
активу або випуску фінансового зобов’язання, за виключенням фінансових активів або
зобов’язань, які обліковуються за справедливою вартістю, із відображенням перерахунку у
складі звіту про фінансові результати. У такому випадку витрати на здійснення операції
відносяться на витрати. У подальшому вони оцінюються або за амортизованою вартістю, або
за справедливою вартістю у залежності від класифікації цих активів та зобов’язань.
Фінансові активи можуть класифікуватись як 1) фінансові активи, які оцінюються за
амортизованою вартістю; 2) фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю, із
відображенням перерахунку у складі інших сукупних доходів; 3) фінансові активи, які
оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням перерахунку у складі звіту про

фінансові результати. Якщо фінансові активи утримуються для збирання потоків грошових
коштів за договорами у вигляді основної суми та відсотків на визначені дати, вони
класифікуються як такі, що оцінюються за амортизованою вартістю. Якщо фінансові активи
утримуються не тільки для збирання потоків грошових коштів за договорами у вигляді
основної суми та відсотків на визначені дати, а й також для потенційного продажу, вони
класифікуються як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням
перерахунку у складі інших сукупних доходів. Усі інші фінансові активи класифікуються як
такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням перерахунку у складі звіту
про фінансові результати.
Фінансові зобов’язання можуть бути класифіковані як такі, що оцінюються за справедливою
вартістю або амортизованою вартістю.
Визнання доходів
Доходи від реалізації визнаються у тій мірі, в якій Компанія поставила товари або надала
послуги за договором, суму доходів можна визначити достовірно, та існує вірогідність, що
Компанія отримає економічні вигоди, пов’язані з операцією. Доходи від реалізації
оцінюються за справедливою вартістю компенсації до отримання, за вирахуванням податку
на додану вартість, 7.5% податку до сплати у Державний пенсійний фонд та дисконтів.
Компанія отримує доходи від реалізації від надання мобільних телекомунікаційних послуг
(плати за доступ, передачі СМС-повідомлень, плати за взаємні підключення, телевізійного та
музичного контенту і плати за з’єднання), а також продажу обладнання, аксесуарів.
Продукти та послуги можуть продаватися окремо або у комбінованих пакетах. Найістотніша
частина доходів стосується передплачених договорів.
Доходи від плати за доступ, передачі СМС-повідомлень, плати за взаємні підключення
визнаються за методом нарахування тоді, коли послуги надаються, незалежно від моменту
виникнення пов’язаного з ними руху грошових коштів. Вони базуються або на використанні
(хвилинах обробленого трафіку, обсягу переданих даних) або плині часу (місячної
абонентської плати).
Доходи від надання телевізійного та музичного контенту визнаються тоді, коли Компанія
надає послуги, і відображаються у сумі комісій до отримання Компанією (діє як агент) згідно
з вимогами МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами», оскільки Компанія
не контролює такі послуги до передачі їх клієнту.
Компанія визнає первісну плату за підключення абонентів за своїми передплаченими
тарифними планами з моменту активації абонентів протягом строку дії договору, під час
якого сторони мають чинні права та зобов’язання, забезпечені правовим захистом, а саме
один місяць за українським законодавством.
Доходи від реалізації товарів визнаються тоді, коли істотні ризики та винагороди від
володіння товаром переходять до клієнта.
Для комбінованих пакетів Компанія обліковує індивідуальні продукти та послуги окремо,
якщо вони є чітко вираженими, тобто продукт або послугу, а також вигоду клієнта, можна
ідентифікувати окремо від інших об’єктів у комбінованому пакеті, і клієнт може отримати
вигоду від них. Компенсація за угодою розподіляється на кожний окремий продукт та
послугу на основі їх відповідної справедливої вартості. Визначена справедлива вартість

індивідуальних елементів загалом базується на цінах, за якими товар\послуга регулярно
продається самостійно після врахування будь-яких відповідних знижок за обсяг.
Заохочування, які надаються клієнтам, зазвичай пропонуються на момент підписання нового
договору або у рамках рекламних пропозицій. Заохочення, які являють собою зменшення
ціни продажу послуги (дисконти), визнаються у тому періоді, якого вони стосуються, коли
визнаються відповідні доходи від реалізації, та відображаються як зменшення як торгової
дебіторської заборгованості, так і доходів від надання послуг.
Компанія визнає доходи від надання телекомунікаційних послуг із плином часу, а доходи від
реалізації товарів на певний момент часу.
Плата за роумінг нараховується на основі чинних тарифів Компанії та відображається як
дохід від послуг роумінгу, що надаються Компанією абонентам ПрАТ «ВФ Україна».
Компанія отримує похвилинну плату за роумінг від інших операторів бездротового зв’язку за
використання мережі Компанії абонентами інших мереж.
Компанія надає ретроспективні знижки за обсяг за угодами роумінгу з міжнародними
мобільними операторами. Для оцінки змінної суми компенсації цих знижок Компанія
використовує первісні дані трафіку, які коригуються щомісяця для відображення нової
доступної інформації. Зобов’язання щодо очікуваних майбутніх знижок до сплати визнається
як зменшення доходів від реалізації у складі торгової та іншої кредиторської заборгованості
у наведеному звіті про фінансовий стан.
Визнання витрат
Основні витрати, які несе ПрАТ «ВФ Україна» у зв’язку з наданням послуг мобільного та
фіксованого зв’язку, включають витрати на послуги інших операторів, плату за послуги
роумінгу, собівартість товарів, амортизацію та витрати на технічне обслуговування мережі.
За дзвінки абонентів, зроблених в зонах, які знаходяться за межами територій, що
покриваються ліцензіями Компанії, ПрАТ «ВФ Україна» сплачує вартість послуг роумінгу
операторам мобільного зв’язку відповідних регіонів. Плата за роумінг, яка перераховується
іншим операторам, розраховується за тарифами цих операторів та відображається в у складі
собівартості Компанії. Витрати на роумінг зменшуються на надані операторами знижки,
якщо між компаніями існує відповідний двосторонній договір про надання знижок.
Нараховані, але не отримані знижки відображаються як дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги у випадку, якщо знижки будуть отримані грошовими коштами. В іншому
випадку вони зменшують суму кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для
отримання якого вони були здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом
певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були
здійснені.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток базуються на сумі прибутку за рік, приймаючи до уваги
відстрочене оподаткування.

Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи та зобов’язання визнаються стосовно тимчасових різниць, які
виникають між балансовою вартістю активів та зобов’язань у фінансовій звітності та
відповідними податковими базами активів та зобов’язань, які призведуть до виникнення
майбутніх оподатковуваних сум або сум, які підлягають вирахуванню. Відстрочені податкові
активи та зобов’язання оцінюються із використанням чинних податкових законів та ставок,
які застосовуються до періодів, у яких, як передбачається, різниці будуть завдавати впливу
на оподатковувані доходи.
Активи з відстроченого оподаткування визнаються лише настільки, наскільки є вірогідною
реалізація цих активів за рахунок майбутніх прибутків, що підлягають оподаткуванню. На
кожну річну звітну дату Компанія переоцінює невизнані відстрочені податкові активи та
балансову вартість визнаних відстрочених податкових активів. Компанія визнає раніше
невизнаний актив лише в тій сумі, яка є вірогідною до реалізації у майбутніх прибутках, що
підлягають оподаткуванню. Відповідно, Компанія зменшує балансову вартість відстроченого
податкового активу лише у випадку, коли зникає вірогідність повної або часткової реалізації
такого активу у майбутніх прибутках.
3.

ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ

Суттєві облікові оцінки
Суттєва облікова оцінка є оцінкою, яка не тільки є важливою для подання фінансового стану
Компанії, а й вимагає від керівництва прийняття найскладніших, суб’єктивних або
комплексних суджень, часто у результаті потреби здійснити оцінку та розробити
припущення стосовно кінцевого результату питань, які за своєю природою є непевними.
Керівництво здійснює такі оцінки регулярно на основі історичних результатів, історичного
досвіду, тенденцій, консультацій з експертами, прогнозів щодо майбутнього та інших
методів, які керівництво вважає обґрунтованими за відповідних обставин. Керівництво
вважає облікові оцінки, про які йде мова нижче, суттєвими обліковими оцінками для себе і,
відповідно, надає пояснення щодо кожної з них.
Знос та амортизація необоротних активів
Витрати на знос та амортизацію базуються на оцінках керівництва щодо строків корисного
використання, ліквідаційної вартості та методу розрахунку амортизації основних засобів та
нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися у результаті технологічних змін,
конкуренції, змін у ринкових умовах та інших факторів і можуть призвести до змін в
очікуваних строках корисного використання та сумах нарахування зносу або амортизації.
Технологічні зміни важко передбачити, і погляди керівництва щодо тенденцій та темпів
розвитку можуть змінитися із плином часу. Деякі активи та технології, у які Компанія
інвестувала декілька років тому, все ще продовжують використовуватись і формують основу
для нових технологій. Суттєві оцінки щодо оцінок строків корисного використання
враховують очікувані середні строки відносин із клієнтами, які базуються на відключенні
абонентів, залишкові періоди дії ліцензій та очікувані зміни у технологіях і на ринку, але не
обмежуються ними.
Строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
переглядаються, які мінімум, раз на рік з урахуванням перелічених вгорі факторів та всіх
інших важливих відповідних факторів. Фактичні строки корисного використання

нематеріальних активів можуть відрізнятися від строків корисного використання, визначених
керівництвом, що у результаті може призвести до визначення іншої балансової вартості
нематеріальних активів із обмеженими строками використання.
Компанія продовжує оцінювати період амортизації для нематеріальних активів із
обмеженими строками використання для визначення того, чи обумовлюють конкретні події
або обставини перегляд амортизаційних періодів. Зміна очікуваних строків корисного
використання є зміною облікових оцінок, і суми нарахування зносу та амортизації
коригуються перспективно.
Активи з права користування та орендні зобов’язання
Вартість активів з права користування та орендних зобов’язань базується на оцінках
керівництва щодо строків дії оренди, а також ставках додаткових запозичень, які
використовуються для дисконтування орендних виплат. Строк дії оренди відповідає
безвідкличному строку дії кожного договору, однак, у більшості випадків Компанія
обґрунтовано впевнена, що зможе реалізувати опціони на подовження строків і, відповідно,
строки дії оренди продовжуються до 10–20 років для місць розміщення обладнання мережі
та базових станцій і до 6 років для магазинів роздрібного продажу (Примітка 17). Під час
оцінки строків дії оренди керівництво враховує усі факти та обставини, які створюють
економічне заохочення для Компанії щодо реалізації опціону на подовження строку оренду,
такий як строк корисного використання активу, розташованого на орендованій ділянці,
статистику щодо заміни майданчика, послідовність технологічних змін, інформацію щодо
прибутковості магазинів роздрібного продажу, а також витрати на припинення дії або
укладення договорів оренди. Ставки додаткових запозичень Компанії визначаються на
основі кредитних спредів пропозицій для Компанії щодо банківських кредитів у порівнянні з
кривою дохідності із нульовим купоном для державних цінних паперів.
Зміни цих факторів можуть вплинути на очікувані строки дії договорів оренди та
відображену вартість активів з прав користування та орендних зобов’язань.
Повернення виданих Компанією позик пов'язаними сторонами
Компанія визнає очікувані кредитні збитки за всіма фінансовими активами, що
обліковуються за амортизованою вартістю, включаючи позики, надані компаніям Групи ВФ
Україна. Судження про ймовірність виникнення збитків на активі приймаються Компанією,
виходячи з досвіду збитків на сьогодні та очікувань майбутніх збитків. Компанія розглядає
прогнозну інформацію для розрахунку очікуваних кредитних збитків, незалежно від того, чи
були ідентифіковані фактори зменшення корисності, аналізує, чи має боржник достатньо
високоліквідних активів в наявності для повернення позики, якщо Компанія буде вимагати
повернення на звітну дату, та визначає очікуваний спосіб відшкодування позик для
вимірювання очікуваних кредитних збитків. У випадках, коли Компанія не знає, як буде
повернено позику, резерв під знецінення позик визнається у складі прибутку чи збитку та
відображається у складі інших операційних витрат.
Суттєві судження
Резерви та умовні зобов’язання
Компанія бере участь у різноманітних судових процесах, спорах та розглядах претензій,
включно з регуляторними дискусіями, які стосуються господарської діяльності, податкових
позицій Компанії, на результати яких впливає істотна невизначеність. Керівництво оцінює,

окрім іншого, ступінь вірогідності настання несприятливих результатів та здатність
здійснити обґрунтовану оцінку суми збитку або відповідних витрат. Неочікувані події або
зміни цих факторів можуть вимагати від Компанії збільшення або зменшення суми, яка була
або має бути відображена стосовно питання, яке раніше не було відображене, оскільки його
настання не вважалось вірогідним. Додаткова інформація із цього питання розкривається у
Примітці 32.
4. ДОХОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
Доходи від реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з:
2019

2018

Доходи від послуг мобільного зв’язку абонентам
Доходи від плати за взаємні підключення
Доходи від реалізації товарів
Інші доходи мобільного бізнесу

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

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

Всього

15,036,018

12,636,470

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

СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31
грудня, складаються з:
2019

2018

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

3,350,029
1,667,274
953,132
823,901
294,872
211,975

3,089,722
1,494,116
862,981
793,943
363,119
198,780

106,437
50,999

78,403
29,323

Всього

7,458,619

6,910,387

6.

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з:

Витрати на амортизацію
Витрати на заробітну плату, соціальні внески та інші
витрати на персонал

2019

2018

699,430
525,886

511,378
365,020

Загальні витрати на адміністрування та утримання офісу
Білінг та обробка даних
Податки, окрім податку на прибуток
Консультаційні послуги
Витрати на оренду
Інші адміністративні витрати
Всього

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

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

1,771,979

1,405,607

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

ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з:

Витрати на комісійні дилерам
Витрати на амортизацію
Витрати на рекламу та маркетинг
Витрати на заробітну плату, соціальні внески та інші
витрати на персонал
Інші витрати на збут
Всього

8.

2019

2018

444,904
493,607
393,181
364,535

299,722
469,208
333,369
313,686

49,873

50,119

1,746,100

1,466,104

ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ

Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з:
2019
Доходи від розформування резервів щодо справи
Антимонопольного комітету України та на демонтаж
основних засобів та відновлення земельних ділянок
Доходи від реалізації необоротних активів
Інші операційні доходи
Всього
9.

2018

58,671

16,501

57,936
13,562

58,363
1,349

130,169

76,213

ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

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

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

2018
1,760
18,187
1,315

Всього
10.

1,037,590

21,262

ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Фінансові доходи та витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з:
2019

2018

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

487,122
61,671

484,186
205,412

35,356
2,027

30,180
7,182

Всього фінансові витрати

586,176

726,960

Доходи від процентів:
– Доходи з відсотків за банківськими депозитами

181,736

163,962

Фінансові доходи

181,736

163,962

(404,440)

(562,998)

Чисті фінансові витрати
11.

ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

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

Безвідсоткова позика
Короткострокові депозити у банках
Резерв під знецінення безвідсоткової позики

31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

1,020,000
435,963

331,000
323,484
-

(1,020,000)

Всього поточних фінансових інвестицій

435,963

654,484

Вищезгадані операції щодо короткострокових депозитів у банках та безвідсоткової позики,
наданій ТОВ «ВФ Ритейл», розкриті у звіті про рух грошових коштів рядок 3290, 3275 і 3230
відповідно.

12.

ГРОШІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Грошові кошти та їх еквіваленти представлені готівкою в касі та на банківських рахунках, а
також короткостроковими банківськими депозитами, які мають первісний строк погашення
менше трьох місяців.
Станом на 31 грудня 2019 року готівкові кошти на поточних банківських рахунках
обліковуються у чотирьох авторитетних банках – АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Креді
Агріколь Банк», АТ «Укрсиббанк», АТ «ІНГ Банк Україна» (станом на 31 грудня 2018 року:
у п'яти авторитетних банках, розташованих в Україні).
До еквівалентів грошових коштів належать транзитні грошові кошти на суму 125,910 тисяч
гривень (станом на 31 грудня 2018 року: 65,321 тисяч гривень) - це грошові кошти, сплачені
абонентами, але ще не отримані від фінансових установ.
Грошові кошти та їх еквіваленти складають:
Депозитна 31 грудня Депозитна 31 грудня
ставка
2019 року
ставка
2018 року
Поточні рахунки в банку
Євро
Українська гривня
Долар США

Депозитні рахунки на вимогу
Інші рахунки в банку
Українська гривня
Євро
Загальна сума грошових коштів на
рахунках в банку
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Загальна сума грошових коштів та
їх еквівалентів

125,086
56,819
23,730

466,493
295,953
4,081

205,635

766,527

10.5%

280,550

14%

139,550

8.5%13.3%

673,012

18.5%

1,233,045

-

0.25%

364,713

1,159,197

2,503,835

820

1,072

125,910

65,321

1,285,927

2,570,228

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

31 грудня
2018 року

360,883
135,250

184,441
142,113

85,636
37,690
(38,293)

158,017
49,454
(46,462)

(10,918)

(19,563)

Всього торгова дебіторська заборгованість

570,248

468,000

4,623

13,031

961,403

961,403

250,000

250,000

(1,211,403)

(1,211,403)

13,097
(265)

7,783
(265)

Всього іншої поточної дебіторської заборгованості

12,832

7,518

Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Резерв очікуваних кредитних збитків за дебіторською
заборгованістю з виданих авансів

82,640
(740)

99,495
(740)

Всього дебіторської заборгованості за виданими
авансами

81,900

98,755

Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків

1,879
16,422

44,222
78,129

687,904

709,655

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість фактора з продажу
інвестицій в проблемні банки ПАТ «Дельта Банк» та
ПАТ «Банк «Київська Русь»
Залишок готівки в проблемному банку ПАТ «Платинум
Банк»
Знецінення дебіторської заборгованості за інвестиціями
в проблемних банках ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ
«Банк «Київська Русь»
Інша поточна дебіторська заборгованість
Резерв очікуваних кредитних збитків за іншою
поточною дебіторською заборгованістю

Всього поточна дебіторська заборгованість

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

Середньозважений
рівень
втрат

Валова
балансова
вартість

Поточна

2.4%

40,589

(985)

Ні

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

14%
29%
53%
67%

5,358
2,782
908
741

(750)
(807)
(481)
(496)

Ні
Ні
Ні
Ні

73%

1,477

(1,078)

Ні

85%

572

(487)

Ні

100%

33,209

(33,209)

Так

30%

85,636

(38,293)

Всього

Резерв
кредитни
х збитків

Зазнали
зменшення
корисності у
результаті дії
кредитного
ризику

Дебіторська заборгованість, відмінна
від абонентської за індивідуальною
оцінкою
на ОКЗ

Валова
балансова
вартість

Резерв
збитків за
індивідуальною
оцінкою

619,163

-

Ні

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

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

(1,223,326)

Ні
Ні
Ні
Так

Всього

1,863,887

(1,223,326)

Поточна

Зазнали
зменшення
корисності у
результаті дії
кредитного
ризику

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

Середньозважений
рівень
втрат

Валова
балансова
вартість

1%

104,141

(948)

Ні

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

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

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

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Так

30%

159,022

(46,462)

Дебіторська заборгованість, відмінна
від абонентської за індивідуальною
оцінкою
на ОКЗ

Валова
балансова
вартість

Резерв
збитків за
індивідуальною
оцінкою

591,998

-

Ні

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

(1,231,971)

Ні
Ні
Ні
Так

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

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

Резерв
кредитни
х збитків

Зазнали
зменшення
корисності у
результаті дії
кредитного
ризику

Зазнали
зменшення
корисності у
результаті дії
кредитного
ризику

Всього

1,830,071

(1,231,971)

Наступна таблиця підсумовує зміни в резерві на очікуваний кредитний ризик за роки, що
закінчилися 31 грудня:
2018
Баланс на початок року, розрахований за МСФЗ 9

(1,277,960)

Резерв очікуваного кредитного ризику
Списання дебіторської заборгованості

(18,187)
17,714

Баланс на кінець року, розрахований за МСФЗ 9

(1,278,433)
2019

Резерв очікуваного кредитного ризику
Списання дебіторської заборгованості

(2,042)
18,856

Баланс на кінець року, розрахований за МСФЗ 9
14.

(1,261,619)

ЗАПАСИ

Станом на 31 грудня, вартість та склад запасів складали:

SIM-карти та передплачені телефонні картки
Товари (телефони та аксесуари)
Малоцінні і швидкозношувані предмети
Сировина та матеріали
Паливо
Всього

31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

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

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

32,007

53,302

До складу «Сировина та матеріали» входять, в основному, маркетингові матеріали,
канцтовари, витратні матеріали для транспорту та ІТ-компоненти, інші допоміжні матеріали.
Якщо фактична собівартість запасів перевищує їх чисту ціну продажу, створюється резерв під
зниження вартості таких запасів. Резерв включено до складу вартості товарів.

15.

ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

Станом на 31 грудня 2019 року iнші оборотні активи складаються з ПДВ, відносно якого на
дату звітності не настали умови для включення до складу податкового кредиту, у сумі 176,696
тисяч гривень (станом на 31 грудня 2018 року: 170,360 тисяч гривень).

16.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

До статті балансу Основні засоби увійшли групи основних засобів та активи у вигляді прав
користування, що були визначені базуючись на вимогах МСФЗ 16.
Загальна вартість таких активів станом на 31 грудня 2019 року:
Первісна
вартість

Групи

Накопичена
амортизація

Чиста
балансова
вартість

Основні засоби
Активи з прав користування
(Примітка 17)

20,975,595

(11,643,398)

9,332,197

3,073,218

(537,063)

2,536,155

Усього

24,048,813

(12,180,461)

11,868,352

Загальна вартість таких активів станом на 31 грудня 2018 року:
Первісна
вартість

Групи

Накопичена
амортизація

Чиста
балансова
вартість

Основні засоби
Активи з прав користування (Примітка
17)

23,409,120

(14,663,424)

8,745,696

2,825,438

(265,911)

2,559,527

Усього

26,234,558

(14,929,335)

11,305,223

Чиста балансова вартість основних засобів станом на 31 грудня була представлена таким
чином:
Офісне
обладнання,
транспортні
засоби та інші
основні засоби

Обладнання
мережі та
базових станцій

Земля та будівлі

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

18,117,404
840,921

619,863
6,462

31 грудня 2018 року

20,412,764

666,815

2,329,541

23,409,120

Усього

Первісна вартість

2,036,004
(581,565)

42,092
(1,602)

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

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

Введено в експлуатацію
Надходження з незавершеного
капітального будівництва
Вибуття та виведення з експлуатації

1,187,836
1,321,597

6,560
16,114

17,172
216,815

1,211,568
1,554,526

(4,205,146)

(162,796)

(831,677)

(5,199,619)

31 грудня 2019 року

18,717,051

526,693

1,731,851

20,975,595

(11,405,162)

(246,649)

(1,656,019)

(13,307,830)

(1,697,199)
578,389

(67,872)
1,595

(191,851)
21,344

(1,956,922)
601,328

(12,523,972)

(312,926)

(1,826,526)

(14,663,424)

(1,942,086)

(22,783)

(209,048)

(2,173,917)

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

Вибуття та виведення з експлуатації

4,200,527

162,024

(10,265,531)

(173,685)

31 грудня 2018 року

7,888,792

353,889

503,015

8,745,696

31 грудня 2019 року

8,451,520

353,008

527,669

9,332,197

31 грудня 2019 року

831,392
(1,204,182)

5,193,943
(11,643,398)

Чиста балансова вартість

У кінці 2019 року Група переглянула свої повністю замортизовані основні засоби для
виявлення і списання активів, які більше не використовуються (загальна первісна вартість
таких активів становила 4,335,730 тисяч гривень). Первісна вартість повністю
замортизованих основних засобів станом на 31 грудня 2019 року становила 5,040,815 тисяч
гривень (31 грудня 2018 року: 9,299,761 тисяч гривень).
Причиною виводу з експлуатації обладнання є масштабне оновлення мережевих елементів
через зміну технології, отримання нових типів ліцензій та необхідність забезпечення
підвищеного попиту на послуги передачі даних. Внаслідок зміни технології на ринку
телекомунікаційних послуг, Компанія постійно потребує значного оновлення мережевих
елементів. Наприклад, у 2015 році було здійснено перехід на технологію 3G, у 2018-2019
роках – 4G у діапазоні 1800МГц, у 2020 році планується перейти на 4G у діапазоні 900МГц.
17.

АКТИВИ З ПРАВ КОРИСТУВАННЯ ТА ОРЕНДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Договори оренди Компанії здебільшого укладені з метою оренди місць під мережеве
обладнання (тобто земля, місця на вежах або дахах для зовнішнього розміщення
обладнання), мережевої інфраструктури, а також будівель які використовуються задля
адміністративних або технічних цілей.
У результаті підписання Меморандуму про розуміння 22 листопада 2019 року і подальшого
поновлення угоди про використання торгового знаку від 3 березня 2020 року Компанія
внесла зміни до активів з права користування щодо ексклюзивних прав користування
товарним знаком та відповідні орендні зобов’язання, враховуючи додатковий період у шість
років. Строк дії договору становить п’ять років, але Компанія має опціон на його
подовження іще на один додатковий рік. Компанія обґрунтовано упевнена, що зможе
реалізувати опціон на один рік для подовження оренди.
У таблиці нижче подано зведену інформацію щодо очікуваних термінів, протягом яких
будуть амортизовані активи у вигляді права на використання:
Оренда:
Майданчики для розміщення мережевого
обладнання та базових станцій на дахах або
всередині будівель
Майданчики для розміщення мережевого
обладнання та базових станцій на землi
Канали
Адміністративні офіси, склади, гаражі
Транспортні засоби
Ексклюзивні права на використання товарного
знаку

10 років
20 років
до 2 років
Не менш 3 років
5 років
8 років

Середня ставка додаткових запозичень на 2019 рік приблизно дорівнює 20.7% для
зобов’язань у гривнях (2018: 18.6%), 7.37% для зобов’язань у доларах США (2018: 7.14%) і

5.7% річних у євро для модифікації зобов’язання для ексклюзивних прав користування
товарним знаком.
У таблиці внизу подано зведену інформацію щодо чистої балансової вартості активів у
вигляді права на використання:
Оренда:

31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

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

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

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

Активи у вигляді права на використання, нетто

4,016,579

3,159,418

В тому числі:
Основні засоби (Примітка 16)
Нематеріальні активи (Примітка 19)

2,536,155
1,480,424

2,559,527
599,891

Амортизаційні нарахування за активами у вигляді права на використання за роки, які
закінчилися 31 грудня, були представлені таким чином:
Товарний знак
Майданчики для розміщення мережевого обладнання
Адміністративні будівлі
Офіси продажу
Транспортні засоби
Канали
Усього амортизаційних нарахувань

2019
299,946
265,252
39,222
14,437
2,996
1,321

2018
299,946
230,843
26,442
16,210
2,247
11,689

623,174

587,377

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

952,323
3,576,243
3,207,545
7,736,111
(3,441,842)

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

890,621
2,362,708
1,040,940

Усього поточна вартість мінімальних орендних виплат
За вирахуванням: Короткострокова частина орендних зобов’язань

4,294,269
(890,621)

Довгострокова частина орендних зобов’язань

3,403,648

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

860,691
2,315,366
3,308,858
6,484,915
(3,124,607)

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

780,205
1,444,369
1,135,734

Усього поточна вартість мінімальних орендних виплат
За вирахуванням: Короткострокова частина орендних зобов’язань

3,360,308
(780,205)

Довгострокова частина орендних зобов’язань

2,580,103

У наступній таблиці представлені зміни, які сталися в орендних зобов’язаннях Компанії за
роки, що закінчилися на 31 грудня:
Орендні
зобов’язання
1 січня 2018 року
Чисті зобов’язання, які виникають протягом року
Нараховані відсотки
Зміни у чинних договорах оренди
Виплата відсотків
Виплата основної суми
Прибуток від курсових різниць
31 грудня 2018 року
1 січня 2019 року

3,142,904
547,912
484,186
40,334
(484,186)
(327,147)
(43,695)
3,360,308
3,360,308

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

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

31 грудня 2019 року

4,294,269

Договори оренди Компанії включають типові обмеження і загальні положення відповідно до
законодавства, такі як відповідальність Компанії за регулярну підтримку і ремонт
орендованих активів і їх страхування, перепроектування і проведення постійних
удосконалень тільки із згодою орендодавця, і використання орендованого активу відповідно
до чинного законодавства.
18.

НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

До статті балансу незавершені капітальні інвестиції увійшла як вартість незавершеного
капітального будівництва, так і вартість придбаного та розташованого безпосередньо на
об’єктах будівництва обладнання.

31 грудня 2017 року
Придбання
Введено до експлуатації
Вибуття

Незавершене
капітальне
будівництво

Обладнання
в монтажі/
на складі

114,023

919,249

1,033,272

166,819
(219,038)
(311)

1,666,271
(2,040,854)
(7,691)

1,833,090
(2,259,892)
(8,002)

61,493

536,975

598,468

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

1,424,110
(1,406,841)
(15,287)

1,656,361
(1,591,268)
(19,206)

105,398

538,957

644,355

31 грудня 2018 року
Придбання
Введено до експлуатації
Вибуття
31 грудня 2019 року

19.

Всього

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Станом на 31 грудня до статті балансу нематеріальні активи увійшли:
Білінг та інше
програмне
забезпечення

Ліцензії

Право
користування
товарним знаком
(Примітка 17)

Номерна
ємність

Усього

Первісна вартість
31 грудня 2017 року

4,103,223

5,118,520

-

41,060

9,262,803

Вплив від прийняття до
застосування МСФЗ 16
Введено в експлуатацію
Надходження з незавершеного
капітального будівництва
Вибуття

-

-

899,837

-

899,837

2,847,857

1,095,480

-

36

3,943,373

-

(1)

31 грудня 2018 року

6,873,305

5,727,277

899,837

41,095

13,541,514

13,917

969,795

1,180,479

18

2,164,209

Введено в експлуатацію

(77,775)

21,163
(507,886)

21,163
(585,662)

Надходження з незавершеного
капітального будівництва
Вибуття
31 грудня 2019 року

(407,057)
6,480,165

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

2,080,316

(373)

36,742
(3,852,936)

40,740

11,889,529

(38,627)

(4,635,400)

Накопичена амортизація та
зменшення корисності
31 грудня 2017 року

(933,252)

(3,663,521)

Нарахування за рік
Вибуття

(372,370)
77,775

(1,006,309)
507,873

(299,946)
-

(1,345)
1

(1,679,970)
585,649

(1,227,847)

(4,161,957)

(299,946)

(39,971)

(5,729,721)

(473,792)
391,312

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

(299,946)
-

(594)
373

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

(1,310,327)

(1,825,275)

(599,892)

(40,192)

(3,775,686)

31 грудня 2018 року

5,645,458

1,565,320

599,891

1,124

7,811,793

31 грудня 2019 року

5,169,838

1,463,033

1,480,424

548

8,113,843

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

-

Чиста балансова вартість

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

надавати послуги LTE для, як мінімум, 90% населення у кожному населеному пункті із
населенням більше 10,000 жителів (за деякими виключеннями) протягом 42 місяців від дати
видачі ліцензій. За конверсію радіочастотного ресурсу ПрАТ «ВФ Україна» сплатила 146,934
тисяч гривень у 2018 році (2019: нуль).
На думку керівництва, станом на 31 грудня 2019 року Компанія дотримувалась умов
ліцензій, зазначених вище.
20.

ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

До статті балансу інші необоротні активи увійшли аванси з придбання основних засобів,
витрати на заключення договорів та активи, якi було вилучено з використання.

Витрати на заключення договорів (Примітка 21)
Аванси за основні засоби
Активи, вилучені з використання
Всього інші необоротні
21.

31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

253,100
32,250
96

205,650
35,132
-

285,446

240,782

ВИТРАТИ НА ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРІВ

Станом на 31 грудня балансова вартість капіталізованих витрат Компанії на заключення
договорів складала:
Строки корисного використання, місяці

28

Первісна вартість
31 грудня 2017 року

-

Ефект від впровадження МСФЗ 15
Надійшло за рік

334,229
171,365

31 грудня 2018 року

505,594

Надійшло за рік
Вибуло за рік
31 грудня 2019 року

217,136
(264,3
18)
458,41
2

Накопичена амортизація
31 грудня 2017 року

-

Ефект від впровадження МСФЗ 15
Нараховано за рік

(153,959)
(145,985)

31 грудня 2018 року

(299,944)

Нараховано за рік
Вибуло за рік

(169,481)
264,11
3

31 грудня 2019 року

(205,3
12)

Балансова вартість

22.

31 грудня 2018 року

205,650

31 грудня 2019 року

253,100

ІНВЕСТИЦІЇ В ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ

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

10,040
140
9,900

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

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

Зменшення/
збільшення
вартості

Розмір
інвестиції
станом на
31 грудня
2018 року

Зменшення
вартості

Розмір
інвестиції
станом на
31 грудня
2019 року

9,900

29

9,929

(9,929)

-

140

(140)

-

-

-

10,040

(111)

9,929

(9,929)

-

Станом на 31 грудня 2019 року прибутки/(збитки) дочірніх підприємств складали:
Прибуток/
(збиток) за
2019 рік
(аудит не
проводився)

Нерозподілений прибуток/
(непокритий
збиток) на
31 грудня

2019 року
(аудит не
проводився)
ТОВ «ВФ Ритейл»
ТОВ «ІТ СмартФлекс»
23.

(616,867)
131

(722,405)
160

ПОТОЧНА ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня поточна торгова та інша кредиторська заборгованість включала:

Торгова кредиторська заборгованість включає:
кредиторська заборгованість за капітальні інвестиції
за послуги роумінгу
за розрахунками з дилерами
за розрахунками з контент провайдерами
за послуги взаємних підключень
інша поточна торгова кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати
праці
Кредиторська заборгованість за розрахунками зі
страхування
Інші поточні зобов’язання
Всього торгова та інша кредиторська заборгованість
24.

31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

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

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

1,112

9,310

14,539

125,999

1,821,795

1,447,849

ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня інші довгострокові зобов’язання включали:

Довгострокові кредити
Довгострокові зобов’язання
(Примітка 17)
Інші зобов’язання

з

прав

користування

Всього інших довгострокових зобов’язань

31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

3,403,648

2,854,272
2,580,103

-

2,348

3,403,648

5,436,723

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

Довгострокові
кредити
31 грудня 2017 року

-

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

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

31 грудня 2018 року

2,951,396

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

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

31 грудня 2019 року
25.

-

ПОТОЧНІ ТА ДОВГОСТРОКОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Поточні та довгострокові забезпечення складали:

Довгострокові забезпечення
Резерв на демонтаж основних засобів та відновлення
земельних ділянок
Резерв на виплати премій працівникам

31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

286,746

228,308

-

3,203

286,746

231,511

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

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

325,007

280,607

611,753

512,118

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

Всього забезпечень

Резерв на
демонтаж
основних
засобів та
відновлення
земельних
ділянок
На 31 грудня 2017 року

Резерв на
виплати премій
працівникам

Резерв під
незавершені
судові процеси

Резерв на
виплати
дилерам за
маркетин-гові
послуги

Резерв на
виплати
абонентам за
програмою
лояльності
(94)

Резерв на
виплату
відпускних
працівникам

Інші забезпечення

1,771

48,265

-

319,348

Резерв ПДВ

Всього

61,210

118,069

53,321

36,806

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

140,098
30,180
(3,180)

179,409
(155,211)
(2,821)

(13,321)

305,007
(305,478)
-

14,213
(1,036)
-

3,742
(1,662)
(109)

79,366
(76,427)
-

-

721,835
(539,814)
30,180
(19,431)

На 31 грудня 2018 року

228,308

139,446

40,000

36,335

13,083

3,742

51,204

-

512,118

Поточні забезпечення 2018 року
Довгострокові забезпечення
2018 року

228,308

136,243
3,203

40,000
-

36,335
-

13,083
-

3,742
-

51,204
-

-

280,607
231,511

На 1 січня 2019 року

228,308

139,446

40,000

36,335

13,083

3,742

51,204

-

512,118

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

26,106
(5,255)
38,921
17,337
(18,671)

314,535
(260,483)
(13,667)

(40,000)

394,137
(379,834)
-

12,382
(1,793)
-

4,519
(3,473)
(4)

96,894
(83,997)
-

7,497
(5,516)
-

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

На 31 грудня 2019 року

286,746

179,831

-

50,638

23,672

4,784

64,101

1,981

611,753

Поточні забезпечення 2019 року
Довгострокові забезпечення
2019 року

286,746

179,831
-

-

50,638
-

23,672
-

4,784
-

64,101
-

1,981
-

325,007
286,746

Згідно із законодавством Компанія зобов’язана щорічно перераховувати ставку ПДВ, що не
підлягає відшкодуванню, в порівнянні з минулим роком. Компанія створює резерв, який
підлягає щорічній переоцінці.
Резерв під незавершені судові процеси в сумі 40,000 тисяч гривень був нарахований у зв’язку із
відповідальністю за позовом щодо захисту від недобросовісної конкуренції, ініційований
Антимонопольним комітетом України. Резерв розформовано в результаті відміни вимог без
негативних наслідків для Компанії.
Починаючи з 3 грудня 2019 року, резерв на виплати винагород провідному управлінському
персоналу (довгострокова програма) не визнається у зв’язку із закриттям програми мотивації та
повним виконанням зобов’язань перед її учасниками.
Компанія визнає резерв для забезпечення майбутніх виплат дилерам за змінною частиною
винагороди, обумовленої договором, розмір та строк виплати якої залежить від настання певних
обставин.
Зміна ставки дисконтування, яка використовується для розрахунку резерву на демонтаж
основних засобів та відновлення земельних ділянок в 2019 році, обумовлена переходом з WACC
(середньозваженої вартості капіталу) на безризикову ставку з ефектом приблизно 17,000 тисяч
гривень.
26.

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

На думку керівництва Компанії, справедлива вартість фінансових інструментів станом на
31 грудня 2019 та 2018 років приблизно дорівнює їх балансовій вартості.
Компанія взаємно зараховує свої фінансові активи та фінансові зобов’язання лише тоді, коли
вона має юридично закріплене право на взаємне зарахування визнаних сум і має намір або
погасити їх на нетто-основі, або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії оцінюються за амортизованою вартістю.
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії
були представлені таким чином:
31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

1,285,927
570,248

2,570,228
468,000

435,963
4,623

654,484
13,031

16,422

78,129

12,832

7,518

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

Всього фінансових активів, які оцінюються за
амортизованою вартістю
Усього короткострокових фінансових активів

2,326,015

3,791,390

(2,326,015)

(3,791,390)

-

-

Усього довгострокових фінансових активів

31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

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

3,403,648
890,621

5,436,723
780,205

1,825,384

191,949

1,552,352

1,255,045

14,539

3,102,220
125,999

Всього фінансових зобов’язань, які оцінюються за
амортизованою вартістю

7,686,544

10,892,141

Фінансові зобов’язання

Усього короткострокових фінансових зобов’язань
Усього довгострокових фінансових зобов’язань

(4,282,896)

(5,455,418)

(3,403,648)

(5,436,723)

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

До
погашення
протягом
трьох
місяців

Всього

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

1,505,245

47,107

-

1,552,352

-

-

-

-

48,542

1,776,842

-

1,825,384

14,539

-

-

14,539

Всього фінансових зобов’язань

1,568,326

1,823,949

-

3,392,275

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

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

Всього

1,152,045

103,000

-

1,255,045

191,949

-

-

191,949

-

3,102,220

-

3,102,220

125,999

-

-

125,999

1,469,993

3,205,220

-

4,675,213

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в сумі 780,205 тисяч
гривень аналізується в Примітці 17. Інші довгострокові зобов’язання в сумі 5,436,723 тисяч
гривень аналізуються в Примітці 24 та Примітці 17.
Не відбулося жодних переміщень між обліковими категоріями фінансових інструментів
протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років.

27.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРАМИ

Торгова дебіторська заборгованість, яка пов’язана з визнанням доходів від реалізації, та
зобов’язання за договорами є балансами Компанії згідно договорів.
Торгова дебіторська заборгованість являє собою безумовне право на отримання компенсації
(головним чином, грошовими коштами).
Зобов’язання за договорами являють собою суми, виплачені клієнтами на користь Компанії до
отримання послуг, передбачених у договорі. Це стосується авансів, отриманих від клієнтів, або
сум, виставлених у рахунках-фактурах і сплачених за товари або послуги, які ще не були
передані. Зазвичай абоненти здійснюють виплати на щомісячній основі, і вони негайно
дебетуються до складу місячної плати. Відповідно, усі зобов’язання за договорами є
короткостроковими. Кредитний період для абонентів становить, в основному, 30 днів,
відповідно, уся дебіторська заборгованість від абонентів є короткостроковою.
Станом на
31 грудня
31 грудня

2019 року

2018 року

Торгова дебіторська заборгованість

570,248

468,000

Усього активів

570,248

468,000

Доходи майбутніх періодів
Кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1,254,388
152,733

1,144,689
109,982

Всього зобов’язань за договорами

1,407,121

1,254,671

У тому числі:
Мобільні телекомунікаційні послуги
Програма лояльності

1,394,268
12,853

1,242,830
11,841

Усього зобов’язань

1,407,121

1,254,671

(1,407,121)

(1,254,671)

-

-

За вирахуванням: Короткострокової частини
Усього довгострокових зобов’язань

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

1,142,170

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

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

Залишок станом на 31 грудня 2018 року

1,254,671

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

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

Залишок станом на 31 грудня 2019 року

1,407,121

Компанія очікує визнати доходи, які стосуються зобов’язань з виконання, які не були задоволені
(або частково не задоволені) станом на 31 грудня 2019 року, таким чином:
2020

2021

Мобільні комбіновані пакети та інші послуги
Програма лояльності

1,393,199
12,853

1,069
-

Сума зобов’язань з виконання, які не були задоволені (або частково не задоволені) для клієнтів,
які здійснюють оплату по факту надання мобільних послуг, не є суттєвою. Це виникає тому, що
у більшості випадків договори із клієнтами, які користуються оплатою по факту надання
мобільних послуг, укладаються на невизначений період і можуть розриватися у будь-який час
без накладання штрафів.

28.

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ (ПАЙОВИЙ) КАПІТАЛ

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років зареєстрований (пайовий) капітал Компанії складав
7,817 тисяч гривень та складався з 781,662,116 акцій номіналом 0.01 гривня кожна. Всі акції
вважаються рівноцінними з метою розподілу прибутку і розподілу майна при ліквідації
товариства.
Капітал розподілений таким чином:
Акціонер

Кількість
акцій

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

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

773,845,495
7,816,621

99.0%
1.0%

99.0%
1.0%

Всього

781,662,116

100.0%

100.0%

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років оголошений капітал Компанії згідно з її статутом був
внесений у повному обсязі.
Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, не було жодних змін в
акціонерному капіталі.
Станом на 31 грудня 2018 року і до 3 грудня 2019 року компанія Preludium B.V і «ПТТ Телеком
Київ» знаходились під кінцевим контролем «МТС».
25 листопада 2019 року ПАТ «МТС» і ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» підписали
обов’язковий до виконання договір, згідно з яким ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс»
придбало компанію Preludium B.V. (у повній власності якої знаходилось ПрАТ «ВФ Україна»,
оскільки Компанія володіє і 100% акцій «ПТТ Телеком Київ») у «МТС». Угода була закрита
3 грудня 2019 року. З цього часу Насіб Хасанов став кінцевим бенефіціаром Компанії.
29.

ДИВІДЕНДИ

Протягом 2018 року частково була погашена заборгованість за дивідендами Preludium B.V. в
сумі 730,003 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2018 року Компанія мала заборгованість за
дивідендами в сумі 3,102,220 тисяч гривень, у т. ч. перед ПАТ «МТС» – 2,297,220 тисяч гривень;
перед Preludium B.V. – 796,950 тисяч гривень; перед «ПТТ Телеком Київ» – 8,050 тисяч гривень.

В 2019 році Компанія не оголошувала виплату дивідендів на користь акціонерів. Протягом 2019
року Компанія погасила заборгованість за дивідендами, оголошеними 19 листопада 2018 року.
Дата
проведення
Зборів
Акціонерів
Річні Загальні
Збори
Акціонерів
Позачергові
Загальні Збори
Акціонерів
Всього

25 квітня
2014 року
19 листопада
2018 року

Загальна
сума
оголошених
дивідендів

В т.ч. сума
дивідендів
ПАТ
«МТС»

В т.ч. сума
дивідендів
Preludium
B.V.

В т.ч. сума
дивідендів
«ПТТ Телек
ом
Київ»

2,297,220

2,297,220

-

-

805,000

-

796,950

8,050

3,102,220

2,297,220

796,950

8,050

Погашення заборгованості за дивідендами ПАТ «МТС» виконано згідно умов договору,
укладеного між ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Телко Солюшенз енд Інвестментс», та компанією
ПАТ «МТС», та компанією ALLEGRETTO HOLDING S.A.R.L у відношенні відступлення права
вимоги дивідендів від 22 листопада 2019 року. 3 грудня 2019 року було перераховано податок на
доходи нерезидента (5%) з джерелом походження в Україні по заборгованості за дивідендами
ПАТ «МТС» у сумі 114,861 тисяч гривень та авансовий внесок з податку на прибуток при сплаті
дивідендів у сумі 129,366 тисяч гривень. 6 грудня 2019 року згідно умов договору про
відступлення права вимоги від 22 листопада 2019 року Компанія виконала платіж на адресу
«Телко Солюшенз енд Інвестментс» у сумі 405,910 тисяч гривень.
Решта зобов’язань до сплати в сумі 1,776,449 тисяч гривень була перекласифікована з
дивідендних зобов’язань перед ПАТ «МТС» до сплати ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс».
Станом на 31 грудня 2019 року Компанія не мала заборгованості за дивідендами.
30.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, витрати з податку на прибуток складалися
з:
2019

2018

Податок на прибуток поточного періоду
Витрати по відстроченому податку, що є результатом
виникнення тимчасових різниць
Податок на прибуток за уточнюючими деклараціями

618,491
74,243

390,701
215,419

218

(146,455)

Всього витрат з податку на прибуток за рік

692,952

459,665

У декларації з податку на прибуток за 2018 рік Компанія відобразила зменшення податкового
зобов’язання за рахунок уточнення фінансового результату 2015 року на 146,455 тисяч гривень.
Компанія відобразила витрати, пов’язані з факторинговою операцією, проведеною у 2015 році.

У наведеній далі таблиці представлено зведення нормативного (очікуваного) податку на
прибуток до фактичного податку на прибуток в 2019 та 2018 роках:

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

2019

2018

2,792,869
502,716

2,357,254
424,306

183,600

-

6,636

35,359

692,952

459,665

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

31 грудня
2018 року

Різниця між балансовою вартістю основних засобів та
нематеріальних активів в фінансовому та податковому
обліку
Резерв знецінення дебіторської заборгованості
Нараховані витрати
Резерв з утримання абонентів та дилерських комісійних

231,479

257,046

227,091
53,505
13,376

230,118
103,635
8,895

Всього відстрочений податковий актив

525,451

599,694

Складові частини відстроченого податкового активу:

Згідно Податкового кодексу України ставка податку на прибуток в 2019 році та подальших
роках становить 18%.
Станом на 31 грудня 2019 року передоплата з податку на прибуток становить 1,854 тисяч
гривень, з врахуванням того, що в 2019 році штрафи в розмірі 19 тисяч гривень були подані
Компанією як інші операційні витрати, а їх списання відбулося з особового рахунку податку на
прибуток, зменшуючи розмір передоплати. Станом на 31 грудня 2018 року передоплата з
податку на прибуток складало 44,222 тисяч гривень.
31.

ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

До пов’язаних сторін належать акціонери Компанії, опосередковані материнські компанії
Компанії, підприємства під спільним контролем та у спільній власності із Компанією, а також
провідний управлінський персонал.

Мажоритарним акціонером ПрАТ «ВФ Україна» є Preludium B.V., компанія, яка зареєстрована
згідно із законодавством Королівства Нідерландів. Preludium B.V., з 2015 року безпосередньо
володіє 99% акцій ПрАТ «ВФ Україна» та 100% акцій «ПТТ Телеком Київ».
Станом на 31 грудня 2018 року та до 3 грудня 2019 року компанія Preludium B.V.
опосередковано була дочірньою компанією ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» (ПАТ «МТС»).
3 грудня 2019 року Preludium B.V. було продано компанії ТОВ «Телко Солюшнз енд
Інвестментс», кінцевим бенефіціаром якої є Насіб Хасанов (Азербайджан).
Назва компанії – пов’язаної сторони
Preludium B.V.

Характер відносин з Компанією
Акціонери ПрАТ «ВФ Україна»

Підприємство із 100% іноземними
інвестиціями «ПТТ Телеком Київ»
ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» (до 3
грудня 2019 року)

Опосередковані материнські компанії
ПрАТ «ВФ Україна»

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

Дочірні компанії ПрАТ «ВФ Україна»

ТОВ «ІТ Смартфлекс»
ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнc
Україна»

Компанії, що перебувають під спільним
контролем.

ТОВ «ІТМ-УКРАЇНА»

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

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

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

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, Компанія надавала і отримувала
послуги роумінгу та доступу до мережі від ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» та її дочірніх
компаній, користувалась торговою маркою ПАТ «Мобільні ТелеСистеми». Компанія також
надавала послуги оренди компанії «ПТТ Телеком Київ», технічну підтримку, телекомунікаційні
послуги та закуповувала основні засоби, нематеріальні активи, запаси у ТОВ «Сітронікс
Телеком Солюшнc Україна», ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс», ТОВ «ІТМ-УКРАЇНА».
Cтаном на 31 грудня 2019 та 2018 років непогашені баланси з пов’язаними сторонами були
незабезпечені, а їх погашення здійснюється грошовими коштами. Компанією не було надано або
отримано жодних гарантій стосовно дебіторської або кредиторської заборгованості від/перед
пов’язаними сторонами.
Компанія отримує і надає оптові знижки за угодами про роумінг із «МТС» (опосередкованою
материнською компанією до 3 грудня 2019 року) та обліковує знижки як зменшення витрат та
доходів від роумінгу. Отримані у результаті дебіторська та кредиторська заборгованість
визнаються у наведеному звіті про фінансовий стан.
В кінці 2017 року дочірня компанія «ВФ Ритейл» підписала угоду, а в 2018 році додаткову угоду
із ВАТ «Самсунг Електронікс Україна Компані». Предметом даної угоди стала купівля товарів
на загальну суму 127,000 тисяч гривень. В даній операції Компанія виступила поручителем за
виконання зобов’язань ТОВ «ВФ Ритейл» перед ВАТ «Самсунг Електронікс Україна Компані».
Термін дії договору поруки закінчився 31 грудня 2019 року.
Станом на 31 грудня 2018 року розмір безвідсоткової поворотної позики для ТОВ «ВФ Ритейл»,
дочірній компанії із 100% власністю, дорівнював 331,000 тисяч гривень із датою погашення в
грудні 2019 року. В листопаді 2019 року Компанія підписала додаткову угоду на пролонгацію та
підвищення до 1,260,000 тисяч гривень суми безвідсоткової поворотної позики для ТОВ «ВФ
Ритейл», з датою погашення 30 червня 2020 року та з можливістю пролонгації. Станом на
31 грудня 2019 року сума позики, наданої ТОВ «ВФ Ритейл», становила 1,020,000 тисяч
гривень. Станом на 31 грудня 2019 року, зважаючи на наявні кредитні ризики був нарахований
резерв в розмірі 100%.
Станом на 31 грудня розрахунки з пов’язаними сторонами складали:
Код
рядк
а
1090

1145

1145

1145

Вид розрахунків

31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

6,898

-

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

-

2,958
11,380

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

-

52,489

Аванси за розробку ПЗ
ТОВ «ІТ Смартфлекс»

Дебіторська заборгованість за послуги роумінгу

1145

1145

Bakcell LLC

2

-

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

-

212

Витрати майбутніх періодів
ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнс України»

-

5,527

63

51

16,332
25

5,512
-

16,422

78,129

1,020,000
(1,020,000)

331,000
-

23,320

409,129

-

2,854,272

-

2,297,220
796,950
8,050

-

46,233
2,130
1,779
484

6,231

-

25,315
2,996

30,705
-

36

-

1,776,449

-

1145

Дебіторська заборгованість за операціями з
іншими пов’язаними сторонами

1145

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

1160

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

1515

1640

1645

1645

1645

Інші довгострокові зобов’язання за позиками
Capital Valentine B.V.
Кредиторська за розрахунками з учасниками
ПАТ «МТС»
Preludium B.V.
«ПТТ Телеком Київ»
Кредиторська заборгованість перед
ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» за:
роумінг
користування торговою маркою
товари та послуги
доступ до мережі
Кредиторська за розробку ПЗ
ТОВ «ІТ Смартфлекс»
Кредиторська за товари, роботи, послуги
ТОВ «ВФ Ритейл»
ТОВ «ІТ Смартфлекс»

1645

Кредиторська заборгованість перед Bakcell LLC
за послуги роумінгу

1645

Кредиторська заборгованість перед ТОВ

«ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС»
1645

1645

1665

1690

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

Доходи майбутніх періодів
ТОВ «ВФ Ритейл»

-

75,385
6,253

14,357
-

17,509
8,192
3,279

1,825,384

191,949

6,059

2,150

-

97,124

1,831,443

6,247,715

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

Станом на 31 грудня 2018 року позики Компанії були представлені облігаціями, за якими
нараховуються відсотки (90 мільйонів євро із відсотковою ставкою у розмірі 9.20%),
випущеними на ринках капіталу структурованим підприємством Capital Valentine B.V.
Держателем міжнародних облігацій компанії Capital Valentine B.V. до погашення у 2021 році
була компанія Dega Retail Holding Limited, дочірнє підприємство ПАТ «МТС».
У березні 2019 року Компанія повністю погасила заборгованість за кредитом, що був отриманий
у зв’язку з випуском облігацій (Примітка 24).
У грудні 2019 року, згідно з умовами угоди про переуступку дивідендів між ПАТ «МТС» і
ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс», Компанія виплатила 405,910 тисяч гривень на користь
ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс». Стосовно повної суми переуступлених дивідендів був
сплачений утримуваний податок за ставкою 5% у сумі 114,861 тисяч гривень. Залишок суми до
сплати у розмірі 1,776,449 тисяч гривень змінив свою класифікацію із зобов’язань з дивідендів
перед ПАТ «МТС» на кредиторську заборгованість перед ТОВ «Телко Солюшнз енд
Інвестментс».
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, Компанія здійснювала наступні операції з
пов’язаними сторонами:
Код
рядк
а
2000

Вид операцій

Доходи від роумінгу та доступу до мережі

2019

2018

ПАТ «Мобільні ТелеСистеми»
Bakcell LLC
2000

2000

2050

2050

2050

2050

2150
2150

2250

378,655
11

387,390
-

92,441
1,916

37,091
-

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

(71,686)

(64,416)

Всього

401,337

360,065

(359,553)
(24)

(369,619)
-

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

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

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

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

(87,848)

(66,742)

(6,476)

-

(538,144)

(535,508)

(4,368)

(10,856)

(136,729)

(37,844)

(141,097)

(48,700)

(57,147)

(194,961)

(736,388)

(779,169)

Закупка основних засобів та нематеріальних
активів
ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнc Україна»
ТОВ «ІТМ-УКРАЇНА»
ТОВ «ІТ Смартфлекс»
ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс»
ТОВ «ВФ Ритейл»
ПАТ «Мобільні ТелеСистеми»

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

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

Всього

539,911

667,281

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

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

Витрати на консультаційні послуги та послуги
технічної підтримки
ТОВ «ІТ Смартфлекс»
Витрати на роялті
ПАТ «Мобільні ТелеСистеми»
Витрати на дилерські комісійні, лояльність
ТОВ «ВФ Ритейл»
Витрати на проценти
Capital Valentine B.V.
Всього

Умови операцій з пов’язаними сторонами визначаються у відповідності до умов договорів
окремо для кожного контракту чи операції.

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, провідним управлінським персоналом одержані
поточні виплати в розмірі 132,543 тисячі гривень (за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:
54,123 тисячі гривень).
32.

УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Операційне середовище
Починаючи з 2016 року, українська економіка демонструвала ознаки стабілізації після років
політичної та економічної напруги. У 2019 році українська економіка продовжувала своє
відновлення і досягла зростання реального ВВП у розмірі близько 3.6% (2018: 3.3%), мала
невисокий рівень інфляції у розмірі 4.1% (2018: 9.8%), а також продемонструвала стабілізацію
національної валюти (зміцнення національної валюти приблизно на 5% стосовно долару США і
на 11% стосовно євро у порівнянні із середніми показниками за попередній рік).
Україна продовжує обмежувати свої політичні та економічні зв’язки з Росією, беручи до уваги
анексію Криму, автономної республіки у складі України, а також збройний конфлікт із
сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької областей. У результаті цього
українська економіка продовжує переорієнтовуватись на ринок Європейського Союзу («ЄС»),
реалізуючи весь потенціал Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі із ЄС.
Для подальшого сприяння господарській діяльності в Україні Національний банк України
(«НБУ»), починаючи з 20 червня 2019 року, усунув вимогу щодо обов’язкового продажу
надходжень в іноземній валюті, відмінив усі ліміти на репатріацію дивідендів із липня 2019 року
і поступово зменшив свою облікову ставку уперше за останні два роки із 18.0% у квітні
2019 року до 8.0% у травні 2020 року.
Рівень макроекономічної невизначеності в Україні у 2019 році продовжував залишатися
високим у силу існування значної суми державного боргу, яка підлягала погашенню у 2019-2020
роках, що вимагає мобілізації суттєвого внутрішнього та зовнішнього фінансування в умовах,
коли на ринках країн, які розвиваються, виникає все більше проблем із джерелами
фінансування. Водночас, Україна успішно пройшла через період президентських та
парламентських виборів. Усі новобрані органи влади продемонстрували свої серйозні наміри у
питаннях запровадження реформ для стимуляції економічного зростання із одночасним
забезпеченням макро-фінансової стабільності та лібералізацією економічного середовища. Ці
позитивні зміни призвели, окрім іншого, до підвищення довгострокового рейтингу дефолту
емітента в іноземній та національній валюті, присвоєного Україні рейтинговим агентством Fitch,
із показника «B-» до «B», із позитивним прогнозом.
Подальше економічне зростання залежить, великою мірою, від успіху зусиль українського уряду
під час реалізації запланованих структурних реформ та ефективного співробітництва з
Міжнародним валютним фондом («МВФ»).
Також, не можна оминути увагою, що починаючи з початку 2020 року, нова коронавірусна
хвороба (COVID-19) почала швидко поширюватися по всьому світу, в результаті чого Всесвітня
організація охорони здоров'я в березні 2020 року оголосила про пандемічний статус. Поширення
COVID-19 призводить до значних скорочень операцій для багатьох компаній та має значний
вплив на світові фінансові ринки. Оскільки ситуація швидко розвивається, це може мати
суттєвий вплив на бізнес багатьох компаній у різноманітних секторах економіки, включаючи,
але не обмежуючись таким впливом, як зупинення підприємницької діяльності внаслідок

перерви у виробництві чи закриття об'єктів, перебої в постачанні, карантин персоналу,
зменшення попиту та труднощі із залученням фінансування. Крім того, Компанія може
зіткнутися із більш широкими наслідками COVID-19 внаслідок її негативного впливу на світову
економіку та основні фінансові ринки. Значення впливу COVID-19 на бізнес Компанії багато в
чому залежить від тривалості та частоти впливу пандемії на світову та українську економіку.
У першій половині 2020 року Компанія передбачає різке зниження доходів від роумінгу від
власних абонентів через регуляторні та організаційні обмеження. Оскільки доходи від роумінгу
(як від власних, так і гостьових абонентів) у 2019 році склали 5% від загальної суми доходів від
реалізації Компанії, Компанія не очікує, що зниження доходів від роумінгу суттєво вплине на її
діяльність. Продовження умов, пов'язаних із загальним економічним спадом, може мати
тривалий негативний вплив на фінансові результати Компанії.
Значне послаблення української гривні щодо долару США та/або євро може призвести до
істотних збитків від курсових різниць за єврооблігаціями, випущеними у лютому 2020 року. На
дату затвердження окремої фінансової звітності курс української гривні до долара США та євро
становив відповідно 26.5854 та 29.1403, тоді як станом на 31 грудня 2019 року вони становили
23.6862 та 26.4220.
Податкові перевірки та пов’язані з ними ризики
Процес застосування податків і зборів в Україні регулюється Податковим кодексом України.
Податки, які застосовуються до діяльності Компанії, включають ПДВ, податок на прибуток,
податок за використання радіочастотного ресурсу України, податки на заробітну плату
(соціальні внески) та інші податки. До операцій із пов’язаними сторонами-нерезидентами
можуть застосовуватись вимоги законодавства з трансфертного ціноутворення, у випадку коли
операції з пов’язаними сторонами-нерезидентами на рік перевищували 10 мільйонів гривень.
Дотримання податкового та митного законодавства підлягає перевірці та дослідженню з боку
цілої низки органів, уповноважених законодавством вимагати сплати невиплачених зобов’язань,
а також накладати штрафи і пеню. Оскільки українські податкове законодавство і практика є
відносно новими і мають небагато чинних прецедентів, підходи та тлумачення податкових
органів можуть стрімко змінюватися, у порівнянні з країнами із стабільнішими та розвинутими
податковими системами.
Загалом, згідно з українським податковим законодавством, податкові періоди залишаються
відкритими для податкових перевірок протягом трьох років після подачі відповідної податкової
декларації, або уточнюючої податкової декларації. Станом 31 грудня 2019 року податкові
періоди від 2015 до 2019 року залишались відкритими для податкових перевірок стосовно
податку на прибуток підприємств.
Протягом року, який закінчився 31 грудня 2019 року, і попередніх періодів Компанія виплатила
дивіденди акціонеру-нерезиденту. Беручи до уваги спроби України приєднатися до
запровадження Плану дій по боротьбі з мінімізацією оподаткування і виведення прибутку
(BEPS) та внести зміни у податкове законодавство, керівництво регулярно проводило аналіз та
моніторинг транскордонних операцій і вважає, що вони повністю відповідають вимогам діючого
податкового законодавства, але визнає брак практики застосування відповідних вимог до
операцій з дивідендами в умовах зміни законодавства. У випадку, якщо практика застосування
буде відмінною, Компанія оцінила ризик виникнення можливих додаткових податкових
зобов’язань та штрафів у загальній сумі не більше 335 мільйонів гривень.

Судові процеси
Протягом 2019 року Компанія приймала участь в судових процесах по захисту порушеного
права та/або інтересу як в якості позивача, відповідача, так і третьої особи, проте такі процеси,
ні в цілому, ні окремо, не мали суттєвого негативного впливу на діяльність Компанії. Компанія
оцінює ризики негативного результату, та у випадку високого рівня ризику формує нарахування
резерву під такі судові процеси.
Контрактні зобов’язання за капітальними витратами
Станом на 31 грудня 2019 року, невиконані контрактні зобов’язання щодо придбання
мережевого обладнання, основних засобів та програмного забезпечення, строк виконання яких
не настав, склали 599,308 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 602,447 тисяч гривень).
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

У рамках своєї господарської діяльності Компанія стикається з дією декількох видів фінансових
ризиків: валютного ризику, кредитного ризику (або ризику контрагентів) та ризику ліквідності.
Валютний ризик
Валютний ризик являє собою негативний вплив коливань курсів обміну валют на фінансові
результати Компанії (у гривнях), оскільки її доходи та витрати залежать від курсів обміну
валют. Компанія не використовує похідних фінансових інструментів для управління своїм
валютним ризиком.
Послаблення української гривні до долару США та/або євро може збільшити витрати,
деноміновані як у гривнях, так і в іноземній валюті. Однак, посилення гривні до долару США
та/або євро зменшує суму доходів, деномінованих в іноземній валюті.
Балансова вартість монетарних активів та зобов’язань Компанії, деномінованих в іноземних
валютах, станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років представлена таким чином (суми
вказані у тисячах українських гривень):
31 грудня 2019 року

31 грудня 2018 року
Інші
іноземні
валюти

Долари
США

Євро

Інші
іноземні
валюти

Долари
США

Євро

36,443

388,816

-

49,316

218,371

-

-

2

-

2,109

50,380

-

23,730

125,086

-

4,081

831,206

-

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

435,963

-

-

323,484

-

інвестиції
Всього активів

60,173

949,867

-

55,506

1,423,441

-

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

-

-

148,975

1,455,78
3
188,554

-

36

-

586

2,854,27
2
616,123

1

9,322

116,734

176,438

4,022

-

451

48,395

1,799

-

-

-

-

97,124

-

148,975

1,644,373

9,322

117,771

3,792,352

5,822

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

Долари
США –
вплив на
прибуток
до оподаткування
Тисяч
гривень

Євро –
вплив на
прибуток
до оподаткування

Долар
США

Євро

Тисяч
гривень

2019

+30%
-30%

+30%
-30%

(26,641)
26,641

(208,352)
208,352

2018

+5%
-5%

+5%
-5%

(3,113)
3,113

(118,446)
118,446

Зміни впливу до оподаткування є результатом зміни монетарних активів та зобов’язань,
деномінованих у доларах США та євро, коли функціональною валютою підприємства є валюта,
яка відрізняється від долару США та євро.
Не передбачається суттєвого впливу на власний капітал.
Ризик Компанії щодо впливу змін у курсах обміну валют на всі інші валюти не є суттєвим.

Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія не зможе погасити всі зобов’язання у разі їх
вимоги. Позиція ліквідності Компанії ретельно контролюється та управляється. Компанія має
розроблений детальний процес бюджетування та прогнозування грошових коштів, щоб
забезпечити наявність у неї належних грошових коштів для виконання своїх платіжних
зобов'язань.
У 2018 році компанія-нерезидент Capital Valentine B.V. випустила міжнародні цінні папери на
суму 90 мільйонів євро за ставкою 9.2% річних із погашенням відсотків на піврічній основі у
лютому 2021 року (див. Примітку 24).
26 березня 2019 року ВФ «Україна» оголосила про погашення непогашеної позики в повному
обсязі. Компанія дотримувалась зобов’язань, накладених кредитною угодою.
У грудні 2019 року була створена компанія-нерезидент VFU Funding PLC (Великобританія) з
метою виступити емітентом єврооблігацій в 2020 році (див. Примітку 35).
Станом на 31 грудня 2019 року короткострокові зобов’язання перевищували оборотні активи на
3,645,479 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 2,896,099 тисяч гривень). До короткострокових
зобов’язань належать нефінансові зобов’язання у сумі 1,407,121 тисяча гривень (Примітка 27).
Протягом попередніх років Компанія демонструвала позитивні тенденції руху грошових потоків
від операційної діяльності та здійснювала дострокове погашення заборгованості по кредитах,
отриманих у зв’язку з розміщенням боргових цінних паперів у наступний період (див.
Примітку 24), що свідчило про здатність компанії уникати банкрутства та продовжувати свою
діяльність на безперервній основі. Керівництво вважає, що Компанія має достатній існуючий та
постійний доступ до ліквідності як через операційні грошові потоки, так і через кредитні засоби.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань, що виникли
внаслідок укладання фінансового інструменту, що призведе до фінансових втрат. Кредитний
ризик не вважається суттєвим для Компанії.
У 2015 році згідно постанов НБУ було прийнято рішення про відкликання ліцензій та ліквідацію
ряду українських банків. В трьох із таких банківських установ, що перебувають у стані
ліквідації, Компанія розміщувала кошти. Компанією була обрана стратегія правового захисту,
були укладені договори факторингу щодо залишків грошових коштів, розміщених у проблемних
банках ПАТ «Дельта Банк» (1,627,000 тисяч гривень), ПАТ «Банк «Київська Русь» (328,000
тисяч гривень), заборгованість фактора з урахуванням дисконту наведена у Примітці 13.
У березні 2015 року НБУ визнав ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Банк «Київська Русь»
неплатоспроможними. На 31 грудня 2015 року кошти, розміщені у ПАТ «Платинум Банк»,
знецінились, а на початок січня 2017 року ПАТ «Платинум Банк» також було оголошено
неплатоспроможним та розпочато процедуру ліквідації.
У липні 2017 року було отримано підтвердження того, що Компанія була включена до списку
кредиторів 7-го рядка в ПАТ «Платинум Банк» (сума 250 мільйонів гривень).

Банківська криза, банкрутство або фінансова неспроможність банків, в яких ПрАТ «ВФ
Україна» розміщує свої кошти, може призвести до втрати вкладів або може негативно вплинути
на спроможність Компанії здійснювати банківські операції, що може спричинити істотні
негативні наслідки для операційної діяльності та фінансового стану Компанії.
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Співробітники Компанії отримують пенсійні виплати від уряду відповідно до законодавства та
нормативних актів України. Нарахування внесків Компанії до Державного пенсійного фонду
відображаються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід).
Згідно із законодавством України, внески до Державного пенсійного фонду передбачають
обов’язкові виплати Єдиного соціального внеску. Внески Компанії до Державного пенсійного
фонду протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, становили відповідно
171,272 тисячі гривень та 145,332 тисячі гривень.
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Випуск єврооблігацій
5 лютого 2020 року Компанія отримала фінансування у вигляді випущених єврооблігацій на
період у п’ять років із дворічним опціоном у сумі 500 мільйонів доларів США та купонною
ставкою у розмірі 6.2% і отримала контроль над компанією VFU Funding PLC (Великобританія),
створеною у грудні 2019 року для цілей виконання обов’язків емітента єврооблігацій.
Надходження від розміщення облігацій були використані для рефінансування синдикованого
кредиту у сумі 464 мільйона доларів США, отриманого ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс»
для придбання компанії Preludium B.V. у ПАТ «МТС». З цією метою 10 лютого 2020 року
Компанія уклала угоду про надання фінансової допомоги, яка передбачає надання на користь
ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на
загальну суму 11,569,196 тисяч гривень.
Кредитна угода передбачає дотримання певних фінансових умов, а саме ліміту на здійснення
обмежених виплат (дивідендів тощо), обмеження щодо залучення заборгованості, надання
застави, продажу активів, операцій з афілійованими компаніями, фінансування, оприлюднення
фінансової та іншої звітності (протягом певних встановлених часових рамок), лістингу тощо.
Однак, певні умови щодо конкретних обмежених операцій визначаються відповідними
ковенантами.
До обмежень належать як коефіцієнти (консолідоване співвідношення власних і запозичених
коштів тощо), так і певні обмеження щодо господарської діяльності: підтримання існування як
юридичної особи; умови до операцій злиття; вимоги до технічного обслуговування активів;
страхування; виплата податків та вимог за іншими претензіями; інші умови та обмеження до
провадження господарської діяльності.
Дотримання умов та ковенант за цією угодою вимагає постійного контролю із боку керівництва
Компанії, оскільки невиконання ковенант може викликати суттєві фінансові та репутаційні
ризики, а також істотні ризики щодо поточної господарської діяльності.

Перерозподіл діапазону радіочастот
5 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України дозволив здійснити перепрофілювання частот у
діапазонах 800–900 МГц для сприяння у розгортанні мереж 4G/LTE.
У подальшому, у лютому-березні 2020 року Компанія отримала чотири розширені ліцензії на
мобільну комунікацію 2G і 4G у діапазоні 900 МГц. Початок їх використання запланований на
1 липня 2020 року. Із початку дії ліцензій Компанія має дотримуватись ліцензійних умов (вимог
до якості та рівня передачі даних, графіку покриття, тощо). Загальна вартість ліцензій становить
264,673 тисячі гривень.
Продовження співробітництва із Групою компаній Vodafone
Починаючи з 2015 року, Компанія надавала послуги із використанням бренду Vodafone на
підставі угоди про партнерство.
З 1 лютого 2020 року Компанія поновила угоду про партнерство із Групою компаній Vodafone
щодо доступу і використання товарного знаку на наступні п’ять років, із можливістю
подовження на один рік. Угода гарантує прямий доступ до послуг закупівель та інших послуг
Vodafone і подальшу можливість співпрацювати із Групою компаній Vodafone щодо споживчих
та корпоративних продуктів. Нове стратегічне партнерство надає Компанії доступ до
міжнародних експертних знань Групи компаній Vodafone у таких сферах як ІТ трансформація,
послуги на основі Інтернету речей та цифрові послуги 5G.
Збільшення частки участі Компанії в статутному капіталі ТОВ «ВФ Ритейл»
17 квітня 2020 року Наглядовою радою було прийняте рішення про збільшення частки участі
Компанії в статутному капіталі ТОВ «ВФ Ритейл» на 1,260,000 тисяч гривень шляхом
додаткового вкладу у розмірі кредиторської заборгованості ТОВ «ВФ Ритейл» перед Компанією
за Договором позики в розмірі 1,260,000 тисяч гривень. В результаті загальний розмір частки
участі в статутному капіталі ТОВ «ВФ Ритейл» становитиме 1,260,140 тисяч гривень.
36.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Цю окрему фінансову звітність було затверджено до випуску керівництвом Компанії 21 травня
2020 року.
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).
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»

31 грудня
2019 року

Консолідація
Консолідація

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.
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:

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

Набувають чинності
стосовно річних
періодів, які
починаються на або
після
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.

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.
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:

Мобільний
бізнес

Доходи від реалізації
Зовнішні клієнти
Міжсегментні операції

15,018
18

959
209

6
35

(262)

15,983
-

Усього доходів від
реалізації

15,036

1,168

41

(262)

15,983

(1)

(45)

8,325
(4,703)

8,712

Інші
послуги

Консолідовано

Рік, який закінчився
31 грудня 2019 року:

OIBDA
Знос та амортизація

Роздрібні
продажі

Головний
офіс і
міжсегментні
виключення

(341)

Операційний прибуток

3,622

Фінансові доходи
Фінансові витрати
Прибуток від курсових
різниць

186
(650)
71

Прибуток до
оподаткування
Рік, який закінчився 31 грудня

3,229
Мобільний

Роздрібні

Головний

Консолідо-

2018 року:

бізнес

продажі

офіс і
міжсегментні
виключення

вано

Доходи від реалізації
Зовнішні клієнти
Міжсегментні операції

12,623
13

176
105

(118)

12,799
-

Усього доходів від реалізації

12,636

281

(118)

12,799

6,978

(103)

(11)

6,864

OIBDA
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:

Мобільни
й бізнес

Роздрібні
продажі

Доходи від реалізації
Послуги мобільного зв’язку
Інші послуги
Реалізація товарів

14,844
49
125

39
920

6
-

14,844
94
1,045

Усього доходів від
реалізації

15,018

959

6

15,983

Рік, який закінчився 31 грудня 2018 року:

Мобільни
й бізнес

Інші
послуги

Усього

Роздрібні
продажі

Усього

Доходи від реалізації
Послуги мобільного зв’язку
Реалізація товарів

12,526
97

5
171

12,531
268

Усього доходів від реалізації

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.
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

2018

Доходи від мобільних абонентів
Доходи від послуг інтерконекту
Інші доходи

12,010
2,518
410

9,687
2,479
365

Усього

14,938

12,531

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

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

7.
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
Заробітна плата і соціальні внески
Витрати на рекламу та маркетинг
Комісії дилерів
Загальні витрати на утримання офісу

1,340
451
338
243

2018
845
355
272
187

Білінг та обробка даних
Податки, окрім податку на прибуток
Інші витрати
Усього

167
107
128

172
105
86

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.

8.

ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

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

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

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.

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

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:

Визнано у
складі
прибутку/
збитку

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

51

12

(3)

9

5

(5)

-

(40)
7

26
5

(14)
12

596

(71)

525

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

Коригування
у результаті
первісного
застосування
нових
стандартів
МСФЗ

Визнано у
складі
прибутку/
збитку

31 грудня
2018 року

364
319

-

(146)
(23)

218
296

66

-

(61)

5

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

76

-

(19)

57

12

1

(1)

12

11

-

30

41

(2)

(35)
-

(5)
9

(40)
7

846

(34)

(216)

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.
Грошові кошти та їх еквіваленти були представлені таким чином:
Ставки
депозитів
Грошові кошти та їх еквіваленти у
банках та у касі в:
Українських гривнях
Євро
Доларах США

31 грудня
2019 року

Ставки
депозитів

613
125
24

31 грудня
2018 року

560
467
4

Короткострокові депозити із
первісним терміном погашення
до 92 днів в:
Українських гривнях
Євро

8.5%-13.3%

672
-

17.5%18.5%
0.25%

1,233
365

Усього грошових коштів та їх
еквівалентів

1,434

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.
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

961

250

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).
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:

Валова
балансова
вартість

Резерв на
покриття
збитків (на
основі
матриці
резервів)

1%

37

(1.0)

Ні

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)

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Так

Усього

30%

82

(38)

Дебіторська заборгованість
від абонентів, оцінена на
предмет зменшення
корисності на основі
матриці резервів
Короткострокова

Середньозважений
рівень
збитку

Зазнали
зменшення
корисності у
результаті дії
кредитного
ризику

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
Резерв на покриття очікуваних кредитних збитків
Списання дебіторської заборгованості
Залишок на кінець року

(1,277)
(2)
19
(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:

Зазнали
зменшення
корисності у
результаті
дії
кредитного
ризику

Валова
балансова
вартість

Резерв на
покриття
збитків (на
основі
матриці
резервів)

1%

99

(0.9)

Ні

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)

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Так

Усього

30%

154

(46.4)

Дебіторська заборгованість
від абонентів, оцінена на
предмет зменшення
корисності на основі
матриці резервів
Короткострокова

Середньозважений
рівень
збитку

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
Додатковий резерв, необхідний згідно з МСФЗ 9
Залишок на початок року, розрахований згідно з МСФЗ 9
Резерв на покриття очікуваних кредитних збитків
Списання дебіторської заборгованості
Залишок на кінець року
13.

(1,277)
(4)
(1,281)
(14)
18
(1,277)

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

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
Земля і будівлі:
Будівлі

Покращення орендованого майна

3–20 років
3–15 років
20–50 років
Менший із двох періодів:
очікуваного строку
корисного використання або
строку дії оренди

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).
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

18,117
844
2,033
(582)

620
16
44
(2)

2,148
85
174
(25)

1,041
1,867
(2,251)
(6)

21,926
2,812
(615)

31 грудня 2018 року

20,412

678

Надходження
Переведено в експлуатацію
Вибуття

952
1,564
(4,212)

13
55
(180)

31 грудня 2019 року

18,716

566

1,848

(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)

31 грудня 2018 року

7,891

363

551

651

9,456

31 грудня 2019 року

8,433

396

606

675

10,110

2,382
22
276
(832)

651
1,938
(1,895)
(19)
675

24,123
2,925
(5,243)
21,805

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

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).
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

49

12,650

1,011
(3,462)

(3)

1,017
(3,821)

3,316

46

9,846

Первісна вартість

Надходження
Вибуття
31 грудня 2019 року

6
(356)
6,484

-

9,246
3,993
(589)

Накопичена амортизація та
зменшення корисності
31 грудня 2017 року

(896)

(3,658)

(46)

(4,600)

Нарахування за рік
Вибуття

(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

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

Причинами суттєвих вибуттів є широкомасштабне оновлення елементів мережі та відповідного
програмного забезпечення у результаті зміни технологій, отримання нових видів ліцензій та
потребою задовільнити збільшення попиту на послуги із передачі даних та нових видів послуг
зв’язку. Причинами для істотного вибуття є також поява нових послуг та вимог щодо мережі та
випуск нових версій програмного забезпечення.

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.

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

17.

31 грудня 2018 року

200

31 грудня 2019 року

242

ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Торгова та інша кредиторська заборгованість була представлена таким чином:
31 грудня
2019 року

31 грудня
2018 року

Торгова кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість за основні засоби та
нематеріальні активи
Нараховані зобов’язання
Нарахована заробітна плата
Усього торгової та іншої кредиторської заборгованості

595

486

885
373
38

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.

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.
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 років
До 2 років
До 6 років
Не менше 3 років
5 років
8 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:
Оренда:
Майданчиків для розміщення мережевого обладнання та
базових станцій
Ексклюзивних прав користування торговою маркою
Роздрібних магазинів

31 грудня
2019 року

2,369
1,480
338

31 грудня
2018 року

2,408
600
375

Адміністративних будівель
Транспортних засобів
Каналів
Активи з права користування, нетто

151
9
-

57
16
3

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
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

31 грудня
2019 року
(3,569)

31 грудня
2018 року
(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’язанн
я
1 січня 2018 року
Нові зобов’язання, які виникають протягом року
Зміни у чинних договорах оренди
Нараховані відсотки
Виплата основної суми
Виплата відсотків
Прибуток від курсових різниць

3,143
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

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

(4)

(142)

-

2,856

За вирахуванням: Короткострокової частини
Усього довгострокових позик
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).
У таблиці внизу подано інформацію про зміни у позиках Групи:
Фінансуван
ня 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)

10
(36)
(11)
(1)

31 грудня 2018 року

2,951

47

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

5
(26)
(18)
(4)

-

4

Основна сума отримана
Нараховані відсотки
Виплата основної суми
Виплата відсотків
Прибуток від курсових різниць
31 грудня 2019 року

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.
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

21

61

151

90

323

29
(26)

140
(3)

239
(205)

348
(306)

756
(540)

-

30

-

-

На 31 грудня 2018 року

24

228

Короткострокові 2018
року
Довгострокові
2018 року

24

На 1 січня 2018 року

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

Сформовані протягом
року
Використані
Умовні відсотки
(амортизація
дисконту)
Коригування ставки
дисконтування (зміна
оцінок)
Сторнування
невикористаних сум

-

Усього

-

30

(54)

(57)

182

78

512

-

178

78

280

-

228

4

-

232

24

228

182

78

512

65
(28)

26
(23)

387
(318)

425
(387)

903
(756)

-

39

-

-

39

-

17

-

-

17

(11)

(40)

(76)

(25)

-

(3)

Матеріальні
права та інші
резерви

На 31 грудня 2019 року

36

287

240

76

639

Короткострокові 2019
року
Довгострокові
2019 року

36

-

240

76

352

-

287

-

-

287

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).
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

38

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.
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

Усього короткострокових фінансових активів

(2,505)

Усього довгострокових фінансових активів

(3,502)

-

-

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
Аналіз за строками погашення

3,610

5,635

Кредити та позики:

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

Аналіз орендних зобов’язань за термінами погашення розкривається у Примітці 18.

(560)
2,951

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.
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

(1,402)

(1,245)

4

1

За вирахуванням: Короткострокової частини
Усього довгострокових зобов’язань

Зміни у залишках зобов’язань за договорами були представлені наступним чином:
Зобов’язанн
я 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
Залишок станом на 31 грудня 2018 року

(1,095)
1,199
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
Залишок станом на 31 грудня 2019 року

(1,223)
1,383
1,406

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

2021

1,389
13

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.
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
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)

Характер взаємовідносин
із Групою
Прямі акціонери
Опосередковані
материнські компанії
Групи

Назва пов’язаної сторони

Характер взаємовідносин
із Групою

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)

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.
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

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

Усього дебіторської
заборгованості

-

Аванси видані і витрати
майбутніх періодів
Підприємства під спільним
контролем і у спільній
власності з Групою

-

635

53

6

549

Опис

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

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

6

4

2,854

15

113

Відсотки за облігаціями до
сплати
Підприємства під спільним
контролем і у спільній
власності з Групою

-

Усього відсотків за
облігаціями до сплати

-

3,682

162

2,901

1,628

97

-

97

-

805

-

2,297

-

109

2,854

49

1,791

Усього дивідендів до виплати

92

1,776

Усього кредиторської
заборгованості, за
вирахуванням дивідендів

Дивіденди до виплати
Акціонери
Опосередкована материнська
компанія (до 3 грудня
2019 року)

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

-

3,102

97

3,102

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

Усього за
категорією

705

6,641

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

Операції із
пов’язаними
сторонами

2018
Усього за
категорією

Операції із
пов’язаними
сторонами

Доходи від реалізації
Опосередковані материнські
компанії Групи
Підприємства під спільним
контролем і у спільній
власності з Групою

374

378

(61)

(60)

Усього доходів від реалізації

313

Собівартість реалізації послуг
і товарів
Опосередковані материнські
компанії Групи
Підприємства під спільним
контролем і у спільній
власності з Групою

15,983

318

(356)

(366)

(39)

(42)

Усього за
категорією

12,799

2019
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

(395)

2018

(4,982)

(408)

(13)

(18)

(41)

(53)

Усього витрат на збут,
загальногосподарських та
адміністративних витрат

(54)

Фінансові витрати
Підприємства під спільним
контролем і у спільній
власності з Групою

(57)

Усього фінансових витрат

(57)

(2,774)

(71)

(3,975)

(2,022)

(202)
(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.
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»

Частка володіння, %
31 грудня
31 грудня
2019 року
2018 року

773,845,495

99.0%

99.0%

7,816,621

1.0%

1.0%

Усього

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).
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.
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).
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

+30%
-30%

+30%
-30%

(26)
26

Зміни у курсі обміну

2019

Євро – вплив
на прибуток до
оподаткування
Мільйонів
гривень
(159)
159

2018

+5%
-5%

+5%
-5%

(3)
3

(88)
88

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.
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.
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.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

9
10

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

4
5
6
7
8

12
13

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛОЙТ
ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН
СЕРВIСЕЗ КОМПАНI"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
25642478
01033, м. Київ, вул.
Жилянська,48,50А
1973
номер: 335/4, дата: 22.12.2016
з 01.01.2019 по 31.12.2019
01 - немодифікована
немає
номер: Aud/2020/70534, дата:
02.03.2020
дата початку: 02.03.2020, дата
закінчення: 21.05.2020
21.05.2020
1 345 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
Звiт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 рік
та Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ
Україна» за 2019 рік розмiщено за посиланням:
https://www.vodafone.ua/uk/company/investors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emitenta/rozkryttyainformatsiyi-na-fondovomu-rynku

XVI. Твердження щодо річної інформації
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю
емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до
стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента,
звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення
господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей,
з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата
виникнення
події

1
25.04.2019
21.05.2019
27.05.2019
04.12.2019
04.12.2019
27.12.2019
31.12.2019

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
26.04.2019
22.05.2019
28.05.2019
22.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

