
Титульний аркуш 
 

29.10.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ OUT-GR-21-11701 

(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    Устинова О.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

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. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

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 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 проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://www.vodafone.ua/company/inve

stors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-

emitenta/rozkryttya-informatsiyi-na-

fondovomu-rynku 30.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів X 

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. 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 та 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 X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї та окремi види дiяльностi не надається, тому що Законом 

України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо скорочення перелiку 

видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню" вiд 18 вересня 2019 року № 102-

IXз перелiку видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, виключено 

дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй. 

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, 

тому що Товариство не укладало таких правочинiв у звiтному перiодi. 

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 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 щодо  корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного 

секретаря вiдсутня. 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що 

Товариство не випускало боргових цiнних паперiв. 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 12-18, не надається, тому що Товариство не випускало 

iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати. 

Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, 

тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй. 

Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерськтого облiку не надається, тому що Товариство складає промiжну фiнансову 

звiтнiсть за мiжнародними  стандартами фiнансової звiтностi. 

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитор (аудиторською 

фiрмою) не надається, тому що промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрялась аудитором 

(аудиторською фiрмою). 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 18.10.2004 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 7816621,16 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 2502 

8. 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 

9. Органи управління підприємства 

  Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, одноосiбний виконавчий орган - Генеральний 

директор, Ревiзiйна комiсiя. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕЛКО 

СОЛЮШНЗ ЕНД IНВЕСТМЕНТС" 

Україна, 03110, м. Київ, вулиця  

Унiверситетська, будинок 13А 
43354822 

ПIДПРИЄМСТВО IЗ 100% 

IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ "ПТТ 

ТЕЛЕКОМ КИЇВ" 

Україна, 01601, м. Київ, вулиця 

Лейпцизька, будинок 15 
20069181 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК ", МФО 380805 

2) IBAN 

 UA763808050000026009843986411 

3) поточний рахунок 

 UA763808050000026009843986411 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", МФО 380805 

5) IBAN 

 UA803808050000026009043986211 



6) поточний рахунок 

 UA803808050000026009043986211 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Генеральний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Устинова Ольга Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

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

зв'язку", iнженер-економiст 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), фiлiя "Макро-регион "Дальний Восток"", 

1027700149124, Директор 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Джаббаров Юсiф 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 У 2006 р. закiнчив Бiрмiнгемську школу бiзнесу (Великобританiя), МВА, Банкiвська 

справа та Фiнанси 

5. Стаж роботи (років) 

 22 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Компанiя Nobel Oil, 1700440571, Заступник Генерального директора та Фiнансовий 

директор 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Терзиоглу Iльтер 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 у 1988 роцi закiнчив Стамбудьськiй Унiверситет, економiка 

5. Стаж роботи (років) 

 31 



6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 AzerTelecom International LLC (Azerbaijan), 1404602811, Член Ради директорiв 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має.   

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ахмедзаде Iмран 

3. Рік народження 

 1985 

4. Освіта 

 2003-2007 рр. - Азербайджанський державний економiчний унiверситет, основи 

макроекономiки 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Компанiя Nobel Oil, 1700440571, Голова Казначейства 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має.   

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лавренчук Володимир Миколайович 

3. Рік народження 

 1957 

4. Освіта 

 З 1978 по 1982 навчався у Київському Нацiональному Економiчному Унiверситетi. 

економiка 

5. Стаж роботи (років) 

 39 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль", 14305909, Голова Правлiння 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має.   

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ратгебер Райнер 

3. Рік народження 

 1964 

4. Освіта 

 У 1990 р. закiнчив Унiверситет Пассау, Нiмеччина, економiчний факультет 

5. Стаж роботи (років) 

 30 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 



 Ufone (Pakistan Telecom Mobile), -, Генеральний директор 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має.   

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Сердар Дженк 

3. Рік народження 

 1968 

4. Освіта 

 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 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 STC (Saudi Telecom Group), -, Директор з продажу 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має.   

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Аббасов Рашад 

3. Рік народження 

 1987 

4. Освіта 

 У 2012  роцi закiнчив Державний Бакiнський Унiверситет, LLM з комерцiйного права 

5. Стаж роботи (років) 

 11 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 PwC Azerbaijan, 9900024711, Менеджер з оподаткування 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має.   

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мiрзаєв Ельвiн 

3. Рік народження 

 1986 

4. Освіта 

 У 2010 роцi закiнчив Нюртiнгенський Унiверситет прикладних наук, мiжнароднi фiнанси 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan", 1404465101, Старший фахiвець з iнвестицiй 



7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має.   

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Джамалзаде Тюркай 

3. Рік народження 

 1992 

4. Освіта 

 У 2015 роцi закiнчила Азербайджанський Державний Унiверситет Економiки, Магiстр 

Мiжнародної Економiки. У 2016  закiнчила Унiверситет Ескетера, Фiнанси та управлiння 

5. Стаж роботи (років) 

 10 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 CJSC "Azerbaijan Railways", 9900007721, Заступник начальника вiддiлу економiчного 

аналiзу 

7. Опис 

 Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 530868 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 20043742 X X 



Усього зобов'язань та забезпечень X 20574610 X X 

Опис Станом на 30.09.2021 р. довгостроковi зобов'язання i 

забезпечення становлять 15 531 006,00 тис. грн., у тому числi: 

iншi довгостроковi зобов'язання - 14 984 562,00 тис. грн.; 

довгостроковi забезпечення - 545 514,00 тис. грн.; цiльове 

фiнансування - 930,00 тис. грн. 

 

Поточнi зобов'язання i забезпечення становлять 5 043 604,00 

тис. грн., у тому числi: 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за: довгостроковими 

зобов'язаннями -  1 123 189,00 тис. грн.; товари, роботи, 

послуги -  1 226 854,00 тис.грн.; розрахунками з бюджетом -  

530 868,00 тис. грн., у тому числi з податку на прибуток  - 232 

922,00 тис. грн.; розрахунками зi страхування - 12 561,00 тис. 

грн.; розрахунками з оплати працi - 125 897,00 тис. грн. 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

- 499 954,00 тис. грн. 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

учасниками  - 8 770,00 тис. грн. 

 

Поточнi забезпечення - 540 509,00 тис. грн. 

 

Доходи майбутнiх перiодiв - 933 180,00 тис. грн. 

 

Iншi поточнi зобов'язання - 41 822,00 тис. грн 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.07.2010 570/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000078620 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,01 78166211

6 

7816621,16 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Протягом звiтного року фактiв допуску/скасування 

допуску цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку не було. Протягом звiтного перiоду рiшення про емiсiю акцiй не 

приймалося. 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у 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 1 260 140 000 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 "IТСФ" 

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 "IТСФ". 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 "IТСФ":28.12.2017р. Рiшення про 

участь у ТОВ "IТСФ":прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна" (Протокол  Наглядової 

ради № 180 вiд 12.12.2017р). 

1. Найменування 

 ПрАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 19199961 

4. Місцезнаходження 

 01011, м.Київ, провулок Євгена Гуцала, будинок 3 

5. Опис 

 ПрАТ "ВФ Україна" є акцiонером ПрАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ", розмiр пакету акцiй, що 

належить ПрАТ "ВФ Україна" в юридичнiй особi - 99, 9929%, активи наданi  у якостi внеску - 

грошовi кошти.  

Статутний капiтал складає 852 438 670, 00 гривень. Статутом передбаченi органи управлiння:  

Загальнi Збори Акцiонерiв, Наглядова рада  та одноособовий виконавчий орган - Генеральний 

директор. Основним видом дiяльностi за КВЕД є 61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового 

електрозв'язку (основний). Дата державної реєстрацiї ПрАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ": 03.10.2000р. 

Рiшення про участь у ПрАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ", прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ 

Україна" (Протокол  Наглядової ради № 260 вiд 07.09.2021р). 



 

1. Найменування 

 ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-ФIНАНСИ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30019767 

4. Місцезнаходження 

 02100, м.Київ, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, будинок 20 

5. Опис 

 ПрАТ "ВФ Україна" є учасником ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-ФIНАНСИ" розмiр частки у 

статутному капiталi, що належить ПрАТ "ВФ Україна" в юридичнiй особi - 95 %, активи наданi 

у якостi внеску - грошовi кошти.  

5% частки у статутному капiталi ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-ФIНАНСИ" належить ПрАТ "ФАРЛЕП-

IНВЕСТ".   

Статутний капiтал складає 343 75, 00 гривень. Статутом передбаченi органи управлiння:  

Загальнi Збори Учасникiв та одноособовий виконавчий орган - Директор. Основним видом 

дiяльностi за КВЕД є 61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку (основний). Дата 

державної реєстрацiї 12.08.1998 р. Рiшення про участь у ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-ФIНАНСИ" прийнято 

Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна" (Протокол  Наглядової ради № 260 вiд 07.09.2021р). 

 

 



X. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 23.08.2021 позачерговi 

загальнi збори 

акцiонерiв 

17 911 733,84 37 376 208 47,92 Укладання 

Товариством 

договору про 

внесення змiн 

до договору 

позики з 

ВiЕфЮ 

Фандiнг 

ПiЕлСi, що 

фiнансується 

за рахунок 

надходжень, 

отриманих 

ВiЕфЮ 

Фандiнг 

ПiЕлСi,  

внаслiдок 

випуску 

03.09.2021  https://www.vodafone.

ua/company/investors/z

vity-ta-

rezultaty/informatsiya-

emitenta/rozkryttya-

informatsiyi-na-

fondovomu-rynku 



облiгацiй  

Опис: 

23 серпня 2021 року рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВФ Україна" (Протокол №61 вiд 23.08.2021р.) 

(надалi - "ПрАТ "ВФ Україна""), було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ "ВФ Україна" правочинiв та укладення договорiв у зв'язку зi змiною умов 

випуску облiгацiй участi у позицi на суму 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) доларiв США, з процентною ставкою 6,20%, з погашенням у 2025 роцi, випущених ВiЕфЮ 

Фандiнг ПiЕлСi [VFU FUNDING PLC], публiчною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю з зареєстрованим мiсцезнаходженням за адресою: 11 поверх, 200 Елдерсгейт 

Стрiт, Лондон EC1A4HD, Сполучене Королiвство [11th Floor, 200 Aldersgate Street, London EC1A4HD, United Kingdom] (надалi - "ВiЕфЮ Фандiнг ПiЕлСi") з метою 

фiнансування позики на користь ПрАТ "ВФ Україна" (надалi - "Облiгацiї"). Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Укладання Товариством 

договору про внесення змiн до договору позики з ВiЕфЮ Фандiнг ПiЕлСi, що фiнансується за рахунок надходжень, отриманих ВiЕфЮ Фандiнг ПiЕлСi внаслiдок випуску 

Облiгацiй. Гранична сукупна вартiсть договору позики не перевищує: 672 100 000 (шiстсот сiмдесят два мiльйони сто тисяч доларiв США) доларiв США (за курсом НБУ на 

23.08.2021- 26,6504 ) - 17 911  733 840 гривень). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 37 376 208 000 гривень. Спiввiдношення граничної 

сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 47,92%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 781 

662 116 (сiмсот вiсiмдесят один мiльйон шiстсот шiстдесят двi тисячi сто шiстнадцять). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: [781 662 

116 (сiмсот вiсiмдесят один мiльйон шiстсот шiстдесят двi тисячi сто шiстнадцять). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за": 781 662 116 (сiмсот вiсiмдесят один 

мiльйон шiстсот шiстдесят двi тисячi сто шiстнадцять), "проти" - немає, "утримався" - немає.] 





XII. 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 / 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 

 

1. 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 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

21.07.2010 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000078620 вiдсутнiй Обмеження вiдсутнi. вiдсутнiй 

 

2. 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 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

21.07.

2010 

570/1/10 UA4000078620 781 662 116 7 816 621,16 781 662 116 0 0 

Опис: 

Обмеження вiдсутнi. 





КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВФ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

Територія   за КОАТУУ  

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД 61,20 

Середня кількість працівників: 2609 

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 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 8 090 748 7 625 509 

    первісна вартість 1001 12 921 126 13 122 239 

    накопичена амортизація 1002 ( 4 830 378 ) ( 5 496 730 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 572 588 0 

Основні засоби 1010 12 209 286 11 956 538 

    первісна вартість 1011 25 637 063 26 998 495 

    знос 1012 ( 13 427 777 ) ( 15 041 957 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 549 148 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 903 1 290 

Відстрочені податкові активи 1045 340 537 241 126 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 246 828 240 415 

Усього за розділом I 1095 21 460 890 20 614 026 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 29 196 27 319 

Виробничі запаси 1101 24 207 21 170 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 4 989 6 149 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 677 056 665 744 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 126 539 165 510 

    з бюджетом 1135 63 195 319 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 63 043 0 

    з нарахованих доходів 1140 1 501 4 423 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 32 805 54 691 

Поточні фінансові інвестиції 1160 12 167 637 12 445 691 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 670 713 4 280 017 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 2 630 440 4 264 180 

Витрати майбутніх періодів 1170 21 451 16 527 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 125 225 121 084 

Усього за розділом II 1195 15 915 318 17 781 325 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 37 376 208 38 395 351 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 817 7 817 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1 954 1 954 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 15 405 277 17 810 970 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 15 415 048 17 820 741 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 16 470 067 14 984 562 

Довгострокові забезпечення 1520 504 399 545 514 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 1 012 930 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 16 975 478 15 531 006 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 1 361 737 1 123 189 

    товари, роботи, послуги 1615 1 241 922 1 226 854 

    розрахунками з бюджетом 1620 259 025 530 868 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 232 922 

    розрахунками зі страхування 1625 1 497 12 561 

    розрахунками з оплати праці 1630 72 193 125 897 

    одержаними авансами 1635 562 565 499 954 

    розрахунками з учасниками 1640 0 8 770 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 546 086 540 509 

Доходи майбутніх періодів 1665 889 642 933 180 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 51 015 41 822 

Усього за розділом IІІ 1695 4 985 682 5 043 604 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 37 376 208 38 395 351 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВФ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 14 343 275 12 685 835 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 6 249 866 ) ( 6 048 431 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 8 093 409 6 637 404 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 29 238 1 070 496 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 867 592 ) ( 1 552 566 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1 426 939 ) ( 1 304 912 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 170 364 ) ( 21 571 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 4 657 752 4 828 851 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 36 555 57 463 



Інші доходи 2240 687 500 159 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 342 104 ) ( 1 065 423 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 8 824 ) ( 1 260 000 ) 

Інші витрати 2270 ( 644 ) ( 1 866 712 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 4 030 235 694 338 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -747 542 -171 500 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 3 282 693 522 838 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3 282 693 522 838 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3 377 228 3 290 231 

Витрати на оплату праці 2505 1 086 090 838 835 

Відрахування на соціальні заходи 2510 151 760 124 568 

Амортизація 2515 3 604 041 3 435 676 

Інші операційні витрати 2520 575 181 1 144 013 

Разом 2550 8 794 300 8 833 323 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 781 662 116 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 781 662 116 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,668880 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,668880 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВФ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 4 030 235 0 694 338 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 3 604 041 Х 3 435 676 Х 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 41 836 0 0 936 713 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 253 853 0 0 316 029 

    збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших не 

грошових операцій 

3520 627 517 0 4 134 513 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 8 824 0 1 260 000 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 

3523 32 126 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 10 942 52 634 8 894 268 588 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 1 877 0 0 7 773 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 30 581 0 241 866 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 22 053 0 18 949 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 4 924 0 0 8 131 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 4 141 0 8 894 0 



Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 147 227 461 291 473 751 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 316 227 133 521 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 38 921 0 41 549 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 11 064 0 7 103 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 53 704 0 28 957 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 43 538 0 26 396 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 0 9 193 200 225 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 8 201 726 0 7 226 842 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 352 189 X 206 542 

Сплачені відсотки  3585 X 1 091 425 X 1 005 098 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 6 758 112 0 6 015 202 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 13 968 Х 25 593 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 319 295 X 779 513 

    необоротних активів 3260 X 2 067 436 X 2 753 035 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 110 000 X 11 569 252 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 525 498 X 0 

Інші платежі   3290 X 66 961 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 3 075 222 0 15 076 207 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 12 259 400 Х 



Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 425 471 X 543 240 

    Сплату дивідендів   3355 Х 868 230 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 435 952 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 379 697 X 348 012 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 146 335 X 1 776 449 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 1 819 733 9 155 747 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 1 863 157 0 94 742 0 

Залишок коштів на початок року  3405 2 670 713 Х 1 285 927 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 253 853 316 029 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 4 280 017 0 1 696 698 0 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ 

УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 7 817 0 0 1 954 15 405 277 0 0 15 415 048 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 7 817 0 0 1 954 15 405 277 0 0 15 415 048 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 3 282 693 0 0 3 282 693 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -877 000 0 0 -877 000 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 2 405 693 0 0 2 405 693 

Залишок на кінець року  4300 7 817 0 0 1 954 17 810 970 0 0 17 820 741 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

 

 

 

Приватне акцiонерне товариство "ВФ Україна" (далi - "ПрАТ "ВФ Україна" або "Компанiя") є 

компанiєю, створеною вiдповiдно до законодавства України, яка зареєстрована за адресою: вул. 

Лейпцизька, 15, Київ, 01601, Україна. Компанiя була створена у 1992 роцi. 

 

 

 

ПрАТ "ВФ Україна" є материнською компанiєю, яка здiйснює контроль над наступними 

дочiрнiми компанiями (далi разом - "Група"): ТОВ "ВФРитейл" (роздрiбнi продажi телефонiв i 

смартфонiв), ТОВ "IТСФ" (розробник програмного забезпечення, провайдер послуг пiдтримки та 

iнтеграцiї),VFU Funding PLC (структуроване пiдприємство, створене для випуску Єврооблiгацiй), 

ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" (послуги фiксованого доступу до мережi iнтернет i послуги фiксованого 

телефонного зв'язку)та  ТОВ "Кейбл-ТВ-ФIНАНСИ" (послуги фiксованого доступу до 

iнтернету). 

 

 

 

На 30.09.2021 року кiлькiсть штатних працiвникiв Компанiї становила2609 осiб. 

 

 

 

Компанiя надає широкий спектр телекомунiкацiйних послуг, у тому числiпослуги голосової 

передачi та передачi даних, доступу до Iнтернету, рiзноманiтнi додатковi послуги за допомогою 

бездротового зв'язку, платного телебачення, а також продаж обладнання для використання в 

мережi. Компанiя провадить свою операцiйну дiяльнiсть в Українi. 

 

 

 

15 жовтня 2015 року ПрАТ "ВФ Україна" пiдписало стратегiчну угоду з компанiєю 

VodafoneSalesandServicesLimited ("Vodafone") про спiвпрацю та використання бренду Vodafone в 

Українi. Крiм того, 3 березня 2020 року Компанiя поновила угоду про використання бренду на 

перiод 2020-2025 рокiв iз правом за договором подовжити стратегiчну угоду ще на рiк. За новою 

подовженою партнерською угодою Компанiя планує працювати разом над тиражуванням 

цифрових послуг i продуктiв 5G та IoT (Iнтернету речей) в Українi, отримувати доступ до послуг 

централiзованих закупiвельVodafone та впроваджувати свiтову передову практику 

функцiонування IТ-мережi. 

 

 

 

До 24 грудня 2020 року мажоритарним акцiонером Компанiї була компанiя Preludium B.V., 

зареєстрована вiдповiдно до законодавства Нiдерландiв. З 2015 року компанiя Preludium B.V. 

безпосередньо володiла 99% акцiй Компанiї та 100% акцiй ПII "ПТТ Телеком Київ" (далi - "ПТТ 

Телеком Київ"), яка володiла часткою у розмiрi 1% у капiталi ПрАТ "ВФ Україна". 

 

 



 

До 3 грудня 2019 року компанiя Preludium B.V. була опосередкованим дочiрнiм пiдприємством 

Публiчного акцiонерного товариства "Мобiльнi ТелеСистеми" або "МТС". 3 грудня 2019 року 

компанiю Preludium B.V., включаючи контрольний пакет акцiй Компанiї, було продано ТОВ 

"ТелкоСолюшнзендIнвестментс", бенефiцiарним власником якого є пан НасiбХасанов 

(Азербайджан).  

 

 

 

24 грудня 2020 року компанiя Preludium B.V. передала належнi їй акцiї Компанiї ТОВ 

"ТелкоСолюшнзендIнвестментс".З 28 грудня 2020 року, ТОВ "ТелкоСолюшнзендIнвестментс" 

належить 99% акцiй Компанiї. Одним вiдсотком акцiй Компанiї продовжує володiти "ПТТ 

Телеком Київ", яка належить "ТелкоIнвестментс БI.ВI." (Нiдерланди). Пiсля цих змiн 

бенефiцiарним власником Компанiї залишається та сама особа. 

 

 

 

6 лютого 2020 року Група залучила фiнансування за рахунок випуску п'ятирiчних Єврооблiгацiй 

(далi - "Облiгацiї") на суму 500,000 тисяч доларiв США (12,259,400тисяч гривень станом на дату 

випуску). Надходження вiд Облiгацiй, випущених VFU Funding PLC, були наданi Компанiї у 

формi внутрiшньо групового кредиту, яка надалi використала кошти для рефiнансування 

промiжної позики у сумi 464,000тисячдоларiв США, отриманої ТОВ 

"ТелкоСолюшнзендIнвестментс", з метою придбання компанiї Preludium B.V. у Групи "МТС". 10 

лютого 2020 року Компанiя надала безпроцентну фiнансову допомогу ТОВ 

"ТелкоСолюшнзендIнвестментс" у сумi 11,569,196тисяч гривень. Фiнансова допомога пiдлягає 

поверненню протягом 10 днiв пiсля отримання письмової вимоги Компанiї. 

 

Компанiя Vodafone Україна 08.09.2021завершила придбання 99,99% акцiй Приватного 

акцiонерного товариства "Фарлеп-Iнвест", яке працює пiд брендом Vega, а також 95% статутного 

капiталу ТОВ "Кейбл ТВ-ФIНАНСИ", при цьому, 5 % статутного капiталу ТОВ "КейблТВ-

ФIНАНСИ" належить ПрАТ "Фарлеп-Iнвест". ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" надає послуги фiксованого 

доступу до мережi iнтернет i послуги фiксованого телефонного зв'язку. ТОВ "Кейбл ТВ-

ФIНАНСИ" надає послуги фiксованого доступу до iнтернету. ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" i ТОВ 

"Кейбл ТВ-ФIНАНСИ" володiють частотним ресурсом в дiапазонi 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регiонах), 

а також в дiапазонi 2,5-2,7 ГГц. 

 

VodafoneУкраїна планує продовжувати здiйснювати тi ж види господарської дiяльностi, якi зараз 

здiйснюють ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" i ТОВ "Кейбл ТВ-ФIНАНСИ". Метою покупки даних 

компанiй для VodafoneУкраїна є подальший розвиток бiзнесу в сферi телекомунiкацiй, зокрема 

послуг фiксованого зв'язку. 

 

Сума iнвестицiї станом на 30.09.2021 становила 549,148 тисячгривень. 

 

 

 

 

 

2. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

 

 

 



Заява про вiдповiднiсть 

 

 

 

Ця фiнансова звiтнiсть є окремою промiжною скороченою фiнансовою звiтнiстю Компанiї, яка 

пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), 

випущених Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), та вiдповiдно до 

вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо 

пiдготовки та подання окремої фiнансової звiтностi пiдприємств. Як наслiдок, ця окрема 

фiнансова звiтнiсть вiдрiзняється вiд консолiдованої фiнансової звiтностi, яку також готує 

Компанiя, та в якiй фiнансова звiтнiсть Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств подається як фiнансова 

звiтнiсть єдиного суб'єкта господарювання шляхом об'єднання подiбних статей активiв, 

зобов'язань, доходiв та витрат та грошових потокiв Компанiї з аналогiчними статтями її дочiрнiх 

пiдприємств. У цiй окремiй фiнансовiй звiтностi iнвестицiї у дочiрнi пiдприємства облiковуються 

за методом участi у капiталi. 

 

 

 

Вiдповiдно до законодавства України, Компанiя має представляти фiнансову звiтнiсть у формi, 

яка встановлена Мiнiстерством Фiнансiв України, яка включає статтi, що є незастосовними до 

Компанiї. Додатково, звiт про фiнансовi результати (iнший сукупний дохiд) включає звiт про 

елементи операцiйних витрат, представлення якого в фiнансовiй звiтностi не є вимогою МСФЗ. 

Керiвництво Компанiї вважає, що включення iнформацiї, яка не є вимогою МСФЗ, не заважає 

представленню iнформацiї, що є суттєвою для користувачiв окремої фiнансової звiтностi. 

 

 

 

Наведена окрема промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена станом на 30 вересня 

2021 року й охоплює перiод з 1 сiчня 2021 року до 30вересня 2021 року. 

 

 

 

Основа пiдготовки окремої фiнансової звiтностi 

 

 

 

Ця окремапромiжна скорочена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно вимог МСБО 34 

"Промiжна фiнансова звiтнiсть" i є продовженням рiчної фiнансової звiтностi за рiк що закiнчився 

31 грудня 2021 року. 

 

Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть є неаудованою i не включає всiєї iнформацiї та 

розкриттiв, якi вимагаються МСФЗ для рiчної фiнансової звiтностi. Ця звiтнiсть не мiстить 

iнформацiю, яка б суттєво дублювала ту, що мiститься в рiчнiй фiнансовiй звiтностi за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2020 року, наприклад, облiкову полiтику та деталi рахункiв, суми чи склад 

яких iстотно не змiнилися. Крiм того, розкрито суттєвi подiї, якi вiдбулися пiсля випуску її рiчної 

звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року. 

 

 

 

Керiвництво вважає, що розкриття iнформацiї в цiй промiжнiй скороченiй фiнансовiй звiтностi є 

достатнiм, щоб представлена iнформацiяневводилавоману, 



якщоцюпромiжнускороченуфiнансовузвiтнiстьчитатиразомзрiчною звiтнiстю та примiтками за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року. На думку керiвництва, промiжна скорочена фiнансова 

звiтнiсть вiдображає всi коригування, необхiднi для достовiрного представлення фiнансового 

стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв за промiжний звiтний перiод вiдповiдно до 

МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Результати станом на та за дев'ять мiсяцiв, що 

закiнчилися 30 вересня 2021 року, не обов'язково вказують на результати, якi можна очiкувати за 

рiк, що закiнчиться 31 грудня 2021 року. 

 

 

 

Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, якщо 

не розкривається iнша iнформацiя.Iсторична вартiсть зазвичай визначається на основi 

справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на товари та послуги. 

 

 

 

Суми у цiй окремiй промiжнiй скороченiй фiнансовiй звiтностi подаються у тисячах українських 

гривень, якщо не зазначено iнше. 

 

 

 

Ця окрема промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що 

Компанiя здатна продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, i продовжуватиме свою 

дiяльнiсть у найближчому майбутньому. 

 

 

 

Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї 

окремоїпромiжної скороченої фiнансової звiтностi, поданi далi у данiй примiтцi. 

 

 

 

 

 

Функцiональна валюта 

 

 

 

Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня. Операцiї в iноземних валютах 

перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну валют, якi iснували на дати 

вiдповiдних операцiй.На звiтну дату монетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, 

перераховуються за курсами обмiну на кiнець перiоду, у той час як немонетарнi статтi 

вiдображаються за курсами обмiну, якi дiяли на дату їх визнання. Подальшi нереалiзованi 

прибутки або збитки вiд перерахунку статей в iноземних валютах у функцiональну валюту 

визнаються у складi прибутку чи збитку.  

 

 

 

 

 

Стандарти, iнтерпретацiї та змiни стандартiв, запровадженi 1 сiчня 2021року 



 

 

 

Облiкова полiтика, застосований метод розрахунку, суттєвi облiковi оцiнки та судження, 

використанi пiд час пiдготовки цiєї окремої промiжної скороченої фiнансової звiтностi, 

вiдповiдають тим, якi були розкритi в окремiй фiнансовiй звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 

1сiчня2021 року. 

 

 

 

Жодна з iнтерпретацiй та змiн стандартiв, прийнятих до застосування Компанiєю з 1 сiчня 2021 

року, не мала iстотного впливу на окрему промiжну скорочену фiнансову звiтнiсть Компанiї за 9 

мiсяцiв 2021 року. 

 

 

 

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. 

 

 

 

Нематерiальнi активи в основному складаються з програмного забезпечення для  

телекомунiкацiйної мережi, бiлiнгу, фiнансiв, офiсного та iншого програмного забезпечення, а 

також лiцензiй. Цi активи є активами з обмеженим термiном корисного використання. 

 

 

 

Нематерiальнi активи амортизуються з використанням прямолiнiйного методу протягом 

очiкуваного термiну корисного використання активiв, який складає: 

 

 

 

Лiцензiї згiдно з умовами договору 

 

Бiлiнгта iнше програмне забезпечення Вiд 2до 15рокiв 

 

Право користування товарним знаком 8 рокiв 

 

Номерна ємнiсть Вiд1до 15рокiв 

 

 

 

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 корисного 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 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 удосконаленням 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 5-20 рокiв 

 

Iнше  3-4роки 

 

  

 

Земля i будiвлi:  

 

Будiвлi  20-50 рокiв 

 

Удосконаленняорендованого майна 3 роки 

 



  

 

Офiсне обладнання, транспортнi засоби та iншi основнi засоби:  

 

Офiсне обладнання 3-20рокiв 

 

Транспортнi засоби 5-7 рокiв 

 

Iншi основнi засоби 3-4роки 

 

 

 

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 вiдповiдних активiв та приведення земельної дiлянки, на якiй вони розташованi, у стан, 

придатний для подальшого використання пiсля закiнчення строку оренди або використання 

об'єкту,коли Компанiя має юридичне або фактичне зобов'язання у зв'язку iз вибуттям майна та 

обладнання. До таких основних засобiв належать переважно антено-щогловi споруди, демонтаж 

яких вимагає суттєвих витрат. 

 



 

 

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 

 

 

 

На кожну звiтну дату 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 кошти, базуються на 

оцiнках, включно з визначенням вiдповiдних одиниць, якi генерують грошовi кошти, 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 (термiнальної вартостi). Керiвництво вважає, що основним 

бiзнесом Компанiї є надання телекомунiкацiйних послуг, тому вся її дiяльнiсть залежить вiд цього 

бiзнесу, а отже, вся Компанiя вважається однiєю одиницею, що генерує грошовi кошти. 

 

 

 

Втрати вiд зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв включаються до складу iнших 

операцiйних витрат звiтного перiоду iз зменшенням у балансi суми залишкової вартостi основних 

засобiв. 

 

 

 

Активи у формi прав користування та оренднi зобов'язання 

 

 

 

Договори оренди Компанiї,в основному, стосуються 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 вирiшила застосовувати МСФЗ 16 Оренда до своїх договорiв оренди 

нематерiальних активiв (крiм прав, утримуваних за лiцензiйними угодами, якi входять у сферу 

застування МСБО 38 Нематерiальнi активи). 

 

 

 

Компанiя визнає актив у формi права користування 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. Пiд час визначення договору оренди 

Компанiя використовує спрощення, передбачене в МСФЗ 16 Оренда, яке дозволяє орендарю не 

вiддiляти неоренднi компоненти договору, а, замiсть цього, облiковувати будь-яку оренду та 

пов'язанi з нею неоренднi компоненти як єдинi угоди. 

 

 

 

Зобов'язання з оренди спочатку оцiнюється за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не 



сплачених на дату початку оренди, дисконтованих iз використанням ставки залучення додаткових 

позикових коштiв Компанiї. Ставка залучення додаткових позикових коштiв Компанiї 

визначається на основi кривої доходностi державних облiгацiй iз коригуванням на кредитнi 

спреди пропозицiй для Компанiї щодо банкiвських кредитiв.  

 

 

 

Середньозважена ставка залучення додаткових позикових коштiв, 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 обгрунтованою впевненiстю може здiйснити, а також 

платiж за дострокове припинення договору, за винятком випадкiв, коли у Компанiї є обгрунтована 

впевненiсть 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 

виплатах,що виникає внаслiдок змiни iндексу або ставки, якщо вiдбувається змiна в оцiнцi 

Компанiєю суми, що очiкується до сплати по гарантiї залишкової вартостi, або якщо Компанiя 

мiняє свою оцiнку того, чи буде вона здiйснювати купiвлю, продовжуватиабо припиняти дiю 

договору. Вiдповiдне коригування робиться вiдносно балансової вартостi активiв з права 

користування, або вiдображається в звiтi про фiнансовi результати, якщо балансова вартiсть 

активiв з права користування, була зменшена до нуля. 

 

 

 

Активиу формi 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. Залишкова вартiсть активiв у форм i прав користування, якi 

вiдносяться до основних засобiв, подаються в звiтi про фiнансовий стан як основнi засоби.Чиста 

вартiсть активiв у формi прав користування, якi вiдносяться до нематерiальних активiв, подаються 

в звiтi про фiнансовий стан як нематерiальнi активи. 

 

 

 

Активи з права користування у подальшому амортизуються прямолiнiйним методом впродовж 

очiкуваного термiну оренди. Термiн оренди вiдповiдає перiоду дiї кожного контракту, який не 

можна скасувати, проте у бiльшостi випадкiв Компанiя обгрунтовано впевнена 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 прав користування перевiряються на предмет зменшення корисностi згiдно з вимогами 



МСБО 36 Зменшення корисностi активiв. 

 

 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

 

 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 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 необоротного активу 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 

незавершеними капiтальними iнвестицiями до моменту завершення будiвництва. Об'єкти 

незавершених капiтальних iнвестицiй не амортизуються до моменту, коли будiвництво буде 

завершене i актив буде готовий до використання. 

 

 

 

Актив враховується у складi незавершених капiтальних iнвестицiй до тих пiр, поки не 

припиниться формування його первинної вартостi. Капiталiзацiя витрат в первинну вартiсть 

об'єкту необоротних активiв 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 незавершених капiтальних iнвестицiй фактичнi витрати з придбання 

будматерiалiв, призначених для цiлей будiвництва, реконструкцiї або модернiзацiї основних 

засобiв;суми виданих авансiв з придбання основних засобiв та нематерiальних активiв i пiд 

капiтальне будiвництво.  

 

 

 

Iншi необоротнi активи 

 

 

 

Компанiя включає до складу iнших необоротних активiв витрати на укладення 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 укладення 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. 

 

 

 

Компанiя використовує практичне спрощення, передбачене МСФЗ 15, яка дозволяє визнавати 

кошти, понесенi на укладення 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 винагороди, сплаченою за її придбання, та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних 

з придбанням довгострокової фiнансової iнвестицiї. Сплачена винагорода зазвичай оцiнюється за 

справедливою вартiстю. 

 

 

 

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 знецiнення iнвестицiй. 

 

 



 

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. Чиста вартiсть реалiзацiї - це 

розрахункова цiна реалiзацiї у ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних 

витрат, необхiдних для реалiзацiї цих запасiв. 

 

 

 

При вибуттi запасiв у продаж та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за методом 

середньозваженої величини. Компанiя  регулярно перевiряє запаси на предмет зменшення 

корисностi, та наявностi застарiлих запасiв. 

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть  

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 

облiковується за амортизованою вартiстю. Балансова вартiсть усiєї дебiторської заборгованостi за 

основною дiяльнiстю зменшується на суму вiдповiдних оцiночних резервiв пiд очiкуванi кредитнi 

збитки (ОКЗ). 

 

 

 

Для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю вiд абонентiв 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 вважається повнiстю знецiненою, 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 iсторичної iнформацiї (збиткiв у 



минулому) та прогнозної iнформацiї, коли така є доступною. Дебiторська заборгованiсть, окрiм 

дебiторської заборгованостi вiд абонентiв, списується пiсля закiнчення строку позовної давностi 

або до закiнчення цього строку за результатами внутрiшнього аналiзу.  

 

 

 

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 дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої 

дебiторської заборгованостi у звiтi про фiнансовий стан. Така дебiторська заборгованiсть, як 

правило, погашається протягом 15 мiсяцiв. 

 

 

 

Грошi та їх еквiваленти  

 

 

 

Грошi та їх еквiваленти включають готiвку, грошовi кошти в дорозi, кошти на поточних рахунках 

у банках, облiгацiї внутрiшньої державної позики, 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 абонентiв, i є частиною зобов'язань за договорами з покупцями. 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 у складi виручки вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг до моменту фактичного надання 

послуг абоненту.  

 

 

 

Доходи майбутнiх перiодiв 

 

 

 

Компанiя вiдображає доходи майбутнiх перiодiв в момент отримання оплати вiд абонентiв за 

послуги, якi ще не були переданi. Зазвичай абоненти здiйснюють оплату на щомiсячнiй основi, i 

вони негайно кредитуються до складу мiсячної плати, або здiйснюють передоплату послуги "Рiк 

без абонплат", яка вiдображається у складi виручки на щомiсячнiй основi протягом року. 

Вiдповiдно, доходи майбутнiх перiодiв, якi є частиною зобов'язань за договорами з покупцями, є 

переважно короткостроковими (довгострокова частина є несуттєвою). Дохiд визнається 

Компанiєю в тому перiодi, коли абонент отримав вiдповiднi послуги зв'язку. 

 

 

 



Забезпечення  

 

 

 

Забезпечення визнаються, коли Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або 

конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що Компанiя буде 

змушена погасити це зобов'язання, i Компанiя може зробити достовiрну оцiнку цього 

зобов'язання. 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 премiй за 

результатами дiяльностi, зобов'язань щодо демонтажу основних засобiв та вiдновлення земельних 

дiлянок, а також резерву пiд виплату винагороди за управлiння та iншi консультацiї. 

 

 

 

Нарахування забезпечень 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 окремої 

фiнансової звiтностi до випуску, не визнаються зобов'язаннями на дату балансу, але 

розкриваються у примiтках до окремої 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 їх еквiваленти, 

дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iншi поточна дебiторська заборгованiсть, 

поточнi фiнансовi iнвестицiї. Фiнансовi зобов'язання загалом представляють собою контрактнi 

зобов'язання передати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив. Зокрема, до них належать 

кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть, 

оренднi зобов'язання та кредити (позиковi кошти). 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 через прибуток чи збиток. 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 через 

iнший сукупний дохiд; 3) фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через 

прибуток чи збиток. Якщо фiнансовi активи утримуються для отримання передбачених договором 

грошових потокiв виключно 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 отримання передбачених договором грошових потокiв у виглядi 

основної суми та вiдсоткiв на визначенi дати, а й також для потенцiйного продажу, вони 

класифiкуються як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. 

Усi iншi фiнансовi активи класифiкуються як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю 

через прибуток чи збиток.  

 

 

 

Фiнансовi зобов'язання можуть бути класифiкованi як такi, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю або амортизованою вартiстю.  

 

 

 

Похiднi фiнансовi iнструменти, що включають форварднi контракти на покупку валюти 

облiковуються за справедливою вартiстю. Всi похiднi фiнансовi iнструменти вiдображаються як 

активи, коли їхня справедлива вартiсть позитивна, i як зобов'язання, коли їхня справедлива 

вартiсть негативна. Змiни справедливої вартостi похiдних фiнансових iнструментiв вiдносяться 



на прибуток чи збиток за рiк. Компанiя не застосовує облiк хеджування. 

 

 

 

Визнання доходiв (виручки) вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг 

 

 

 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг оцiнюється за сумою винагороди, право на яку Компанiя 

очiкує отримати за контрактом з клiєнтами, без урахування сум, одержаних вiд iменi третiх сторiн. 

Компанiя визнає доходи в момент, коли вона передає контроль над товаром або послугою клiєнту. 

Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї до отримання, за вирахуванням 

податку на додану вартiсть за ставкою 20%, збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування 

за ставкою7,5% та знижок. 

 

 

 

Компанiя отримує дохiд вiд реалiзацiї мобiльних телекомунiкацiйних послуг (плати за доступ, 

передачi СМС-повiдомлень, плати за пропуск трафiку iнших мобiльних операторiв, 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 

виручки стосується передплачених договорiв. 

 

 

 

Доходи вiд плати за доступ, передачi СМС-повiдомлень, плати за пропуск трафiку iнших 

мобiльних операторiв визнаються за методом нарахування тодi, коли послуги надаються. Вони 

визнаються або на базi використання (хвилинах обробленого трафiку, обсягу переданих даних) 

або з плином часу (мiсячна абонентська плата). Виручка вiд реалiзацiї передплачених послуг 

переносяться на майбутнi перiоди до того часу, поки клiєнт не споживе послуги або закiнчиться 

їх строк дiї. Це призводить до визнання зобов'язань за договорами у складi звiту про фiнансовий 

стан та бiльшої величини надходжень грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi у тому перiодi, 

в якому отриманi передоплати вiд клiєнтiв, тодi як споживання послуг вiдбувається у подальшi 

роки. 

 

 

 

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 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами, оскiльки Компанiя не контролює такi послуги до 

передачi їх клiєнту. 

 

 

 

Компанiя пропонує програму лояльностi, за якою, в залежностi вiд обсягу витрат клiєнтiв на 

придбання мобiльних послуг, клiєнтам надаються "бали". Цi "бали" можуть витрачатися на 

мобiльнi послуги, смартфони, ваучери, iншi товари та благодiйнiсть протягом 12 мiсяцiв з дати їх 

нарахування. Бонуснi бали, отриманi клiєнтами у рамках програми лояльностi, облiковують як 

окремий компонент операцiї з продажу, в рамках якої їх надають, та вiдносять на майбутнi 

перiоди, виходячи з очiкуваної кiлькостi бонусних балiв, якi будуть фактично використанi 

клiєнтом. У подальшому вiднесену на майбутнi перiоди суму визнають як виручку у перiодах 



використання бонусних балiв. 

 

 

 

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 згiдно 

українського законодавства.  

 

 

 

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 

їх 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. Заохочення, 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 дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю, так i 

доходiв вiд надання послуг. 

 

 

 

Компанiя визнає доходи вiд надання телекомунiкацiйних послуг iз плином часу, а доходи вiд 

реалiзацiї товарiв у певний момент часу. 

 

 

 

Плата за роумiнг нараховується на основi чинних тарифiв Компанiї та вiдображається як дохiд вiд 

послуг роумiнгу, що надаються Компанiєю абонентам.  

 

 

 

Компанiя отримує похвилинну плату за роумiнг вiд iнших операторiв бездротового зв'язку за 

використання мережi Компанiї абонентами iнших операторiв.  

 

 

 

Компанiя отримує i 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 кредиторської заборгованостi вiд основної дiяльностi та iншої 



кредиторської заборгованостi у звiтi про фiнансовий стан. 

 

 

 

Визнання витрат 

 

 

 

Основнi витрати, якi несе Компанiя 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, зробленi в зонах, якi знаходяться за межами територiй, що покриваються 

лiцензiями Компанiї, сплачується 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. 

 

 

 

Компанiя вiдносить до складу фiнансових витрат сплату вiдсоткiв за користування позиковими 

коштами та договорами оренди. 

 

 

 

Податок на прибуток 

 

 

 

Витрати з податку на прибуток базуються на сумi прибутку за рiк, приймаючи до уваги 

вiдстрочене оподаткування. 

 

 

 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання 

 



 

 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визнаються стосовно тимчасових рiзниць, якi 

виникають мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань у окремiй фiнансовiй звiтностi та 

вiдповiдними податковими базами активiв та зобов'язань, якi призведуть до виникнення 

майбутнiх оподатковуваних сум або сум, якi пiдлягають вирахуванню. Суми вiдстрочених 

податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi були введенi в дiю або 

практично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, 

застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi 

перенесенi податковi збитки. 

 

 

 

Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та 

перенесенi податковi збитки вiдображаються лише в тому обсязi, в якому iснує ймовiрнiсть 

сторнування тимчасових рiзниць i отримання у майбутньому достатнього оподатковуваного 

прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 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 вiдносно майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. 

Вiдповiдно, Компанiя зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу лише у 

випадку, коли зникає вiрогiднiсть повної або часткової реалiзацiї такого активу вiдносно 

майбутнiх прибуткiв. 

 

 

 

 

 

Iстотнi облiковi судження, оцiнки та припущення 

 

 

 

Суттєва облiкова оцiнка є оцiнкою, яка не тiльки є важливою для подання фiнансового стану 

Компанiї, а й вимагає вiд керiвництва прийняття найскладнiших, суб'єктивних або комплексних 

суджень, часто у результатi потреби здiйснити оцiнку та розробити припущення стосовно 

кiнцевого результату питань, якi за своєю природою є непевними.  

 

 

 

Керiвництво здiйснює такi оцiнки регулярно на основi iсторичних результатiв, минулого досвiду, 

тенденцiй, консультацiй з експертами, прогнозiв щодо майбутнього та iнших методiв, якi 

керiвництво вважає обгрунтованими за вiдповiдних обставин. Керiвництво вважає облiковi 

оцiнки, розглянутi нижче, своїми суттєвими облiковими оцiнками i, вiдповiдно, надає пояснення 

щодо кожної з них. 

 

 

 

Знос та амортизацiя необоротних активiв 

 

 

 



Витрати на знос та амортизацiю базуються на оцiнках керiвництва щодо строкiв корисного 

використання, лiквiдацiйної вартостi та методу розрахунку амортизацiї основних засобiв та 

нематерiальних активiв. Оцiнки можуть змiнюватися у результатi технологiчних змiн, 

конкуренцiї, змiн у ринкових умовах та iнших факторiв i можуть призвести до змiн в очiкуваних 

строках корисного використання та сумах нарахування зносу або амортизацiї. Технологiчнi змiни 

важко передбачити, i погляди керiвництва щодо тенденцiй та темпiв розвитку можуть змiнитися 

iз плином часу. Деякi активи та технологiї, у якi Компанiя iнвестувала декiлька рокiв тому, все ще 

продовжують використовуватись i формують основу для нових технологiй. Суттєвi судження 

щодо оцiнок строкiв корисного використання враховують, серед iншого, очiкуванi середнi строки 

вiдносин iз клiєнтами, якi базуються на вiдключеннi абонентiв, залишковi перiоди дiї лiцензiй та 

очiкуванi змiни у технологiях i на ринку. 

 

 

 

Строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв переглядаються 

принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших важливих факторiв. 

Фактичнi строки використання необоротних активiв можуть вiдрiзнятися вiд строкiв корисного 

використання, визначених керiвництвом, що у результатi може призвести до визначення iншої 

балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв iз обмеженими строками 

використання. 

 

 

 

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 коригуються перспективно.  

 

 

 

Активи з прав користування та оренднi зобов'язання 

 

 

 

Вартiсть активiв з права користування та орендних зобов'язань базується на оцiнках керiвництва 

щодо строкiв дiї оренди, а також ставках додаткових запозичень, якi використовуються для 

дисконтування орендних платежiв. Строк дiї оренди вiдповiдає безвiдкличному строку дiї 

кожного договору, однак, у бiльшостi випадкiв Компанiя обгрунтовано впевнена, що зможе 

реалiзувати опцiони на подовження строкiв i, вiдповiдно, строки дiї оренди продовжуються до 10-

20 рокiв для мiсць розмiщення обладнання мережi та базових станцiй. 

 

Пiд час оцiнки строкiв дiї оренди керiвництво враховує усi факти та обставини, якi створюють 

економiчне заохочення для Компанiї щодо реалiзацiї опцiону на подовження строку оренду, 

наприклад, строк корисного використання активу, розташованого на орендованiй дiлянцi, 

статистику щодо замiни майданчика, послiдовнiсть технологiчних змiн, а також витрати на 

припинення дiї або укладення договорiв оренди. Компанiя визначила ставки додаткових 

позикових коштiв на основi кривої доходностi державних облiгацiй iз коригуванням на кредитнi 

спреди пропозицiй для Компанiї щодо банкiвських кредитiв.    

 

 

 



Змiни цих факторiв можуть вплинути на оцiночнi строки дiї договорiв оренди та вiдображену у 

звiтностi вартiсть активiв з прав користування та орендних зобов'язань. 

 

 

 

Оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 

 

 

 

Компанiя визнає очiкуванi кредитнi збитки за всiма фiнансовими активами, що облiковуються за 

амортизованою вартiстю, включаючи фiнансову допомогу та позики, наданi пов'язаним сторонам. 

 

 

 

Компанiя використовує матрицю резервування для розрахунку оцiночних резервiв пiд очiкуванi 

кредитнi збитки ("ОКЗ") вiд дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю. Норми 

резервування базуються на кiлькостi днiв прострочення активу для рiзних груп клiєнтiв, якi мають 

подiбнi характеристики збиткiв. Матриця резервування перш за все базується на спостережних 

Компанiєю iсторичних рiвнях дефолту. Компанiя регулює матрицю для коригування минулого 

досвiду кредитних збиткiв на прогнозну iнформацiю. Сума ОКЗ залежить вiд змiн обставин та 

прогнозних економiчних умов, минулого досвiду кредитних збиткiв Компанiї та прогнозу 

економiчних умов. 

 

 

 

Компанiя також оцiнює ОКЗ щодо фiнансової допомоги, наданої материнськiй компанiї, виходячи 

з припущення щодо вiдшкодування за рахунок продажу її iнвестицiї у Компанiю. Цей розрахунок 

передбачає використання окремих припущень, якi стосуються рiчної волатильностi цiни акцiй 

порiвнянних телекомунiкацiйних компанiй з лiстингом на фондових бiржах та очiкуваного 

перiоду вiдшкодування.   

 

 

 

Якщо вказанi вище припущення виявляться некоректними, фактичний коефiцiєнт конверсiї 

облiкованої виручки Компанiї у грошовi кошти може бути нижчим за очiкуваний, i Компанiя 

може бути змушена збiльшити оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки. 

 

 

 

Резерв пiд витрати на виведення активiв з експлуатацiї та вiдновлення дiлянок 

 

 

 

Компанiя формує резерв пiд майбутнi витрати на виведення активiв з експлуатацiї та вiдновлення 

дiлянок будiвництва щогл, вишок та веж. Цей резерв являє собою теперiшню вартiсть витрат на 

виведення активiв з експлуатацiї, що, як очiкується, будуть понесенi пiд час демонтажу 

вiдповiдних активiв. Розрахунок резервiв базується на найкращих оцiнках керiвництва витрат, 

пов'язаних iз виведенням активiв з експлуатацiї, включаючи витрати на оплату працi та 

вiдновлення дiлянок. Цi оцiнки регулярно переглядаються з урахуванням економiчного 

середовища та iнших внутрiшнiх факторiв.  

 



 

 

Визначення одиницi, яка генерує грошовi кошти 

 

 

 

Компанiя повинна проводити тести на зменшення корисностi тих одиниць, що генерують грошовi 

кошти, щодо яких визначенi наявнi ознаки зменшення корисностi. Одним iз вирiшальних факторiв 

при визначеннi одиницi, яка генерує грошовi кошти, є можливiсть оцiнки незалежних грошових 

потокiв для такої одиницi. Компанiя розглядає свiй бiзнес як одну одиницю, яка генерує грошовi 

кошти.  

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть 

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 

облiковується за амортизованою вартiстю. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi 

зменшується на суму вiдповiдних оцiночних резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки (ОКЗ). 

 

 

 

 

 

Бiльшiсть залишкiв дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю вiд абонентiв 

погашаються протягом 30-45 днiв. До прийняття будь-якого нового контракту Компанiя оцiнює 

кредитну якiсть потенцiйного клiєнта i визначає кредитнi лiмiти окремо для кожного 

iндивiдуального клiєнта. 

 

 

 

 

 

Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 

 

 

 

Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань та їх представлення у звiтi про фiнансовий стан на 

нетто основi виконується лише тодi, коли є юридично забезпечене право на компенсацiю 

визнаних сум, i є намiр або здiйснити погашення на нетто основi, або реалiзувати актив та 

погасити зобов'язання одночасно. Таке право на залiк не повинно залежати вiд майбутньої подiї, 

повинно пiдлягати юридичному забезпеченню за будь-яких з наступних обставин: пiд час 

звичайної дiяльностi, у випадку невиконання зобов'язань та у разi неплатоспроможностi або 

банкрутства. 

 

 

 

Торгова дебiторська заборгованiсть за роумiнг та послуги взаємних пiдключень вiдображається з 



урахуванням взаємозалiку з вiдповiдною торговою кредиторською заборгованiстю за роумiнг та 

послуги взаємних пiдключень. Застосовне законодавство дозволяє суб'єкту господарювання 

застосовувати взаємозалiк зустрiчних однорiдних вимог за торговою дебiторською та 

кредиторською заборгованiстю, що пiдлягають сплатi, деномiнованi в тiй самiй валютi та з тим 

самим контрагентом.  

 

 

 

 

 

Активи у формi прав користування та зобов'язання з оренди 

 

 

 

Договори оренди Компанiї, в основному, стосуються оренди мiсць пiд мережеве обладнання 

(тобто землi, мiсця на вежах або площ на даху для зовнiшнього розмiщення обладнання), 

мережевої iнфраструктури, а також будiвель якi використовуються для адмiнiстративних або 

технiчних цiлей. Компанiя вирiшила застосовувати МСФЗ 16 Оренда до своїх договорiв оренди 

нематерiальних активiв (крiм прав, утримуваних за лiцензiйними угодами, якi входять у сферу 

застування МСБО 38 Нематерiальнi активи). 

 

 

 

У таблицi нижче подано зведену iнформацiю щодо очiкуваних термiнiв, протягом яких буде 

нараховуватися амортизацiя на активи у формi прав користування: 

 

 

 

Оренда:  

 

Майданчикiв для розмiщення мережевого обладнання та базових станцiй на дахах або всерединi 

будiвель 10 рокiв 

 

Майданчикiв для розмiщення мережевого обладнання та базових станцiй на землi 20 рокiв 

 

Адмiнiстративних офiсiв, складiв, гаражiв Не менш 5 рокiв 

 

Транспортних засобiв 5 рокiв 

 

Ексклюзивних прав користування торговою маркою 8 рокiв 

 

 

 

Компанiя пiдписала Меморандум про взаєморозумiння та 3 березня 2020 року продовжила угоду 

про використання бренду з Vodafone. У зв'язку з подовженням угоди про використання бренду 

Компанiя здiйснила модифiкацiю умов активу у формi права користування, пов'язаного з 

ексклюзивними правами користування, та подовжила зобов'язання з оренди на додатковий строк 

6 рокiв. Строк договору становить 5рокiв i Компанiя має опцiон на подовження на один рiк. У 

Компанiї iснує достатня впевненiсть у тому, що вона виконає опцiон на подовження строку 

оренди на один рiк.  

 



 

 

 

 

 

 

Iнвестицiї в дочiрнi компанiї 

 

 

 

Компанiя виступає єдиним учасником ТОВ "ВФ Ритейл", що зареєстроване12 липня 2017 року, 

та учасником ТОВ"ITСмартФлекс", що зареєстроване 28 грудня 2018 року. Частка в статутному 

капiталi ТОВ "IT СмартФлекс", що знаходиться у власностi Компанiї, складає 99%, 1% належить 

ТОВ "ВФ Ритейл".  

 

Компанiя Vodafone Україна 08.09.2021завершила придбання 99,99% акцiй Приватного 

акцiонерного товариства "Фарлеп-Iнвест", а також 95% статутного капiталу ТОВ "Кейбл ТВ-

ФIНАНСИ", при цьому, 5 % статутного капiталу ТОВ "Кейбл ТВ-ФIНАНСИ" належить ПрАТ 

"Фарлеп-Iнвест". Метою покупки даних компанiй для Vodafone Україна є подальший розвиток 

бiзнесу в сферi телекомунiкацiй та надання конвергентних послуг. 

 

 

 

 

 

Iншi довгостроковi зобов'язання та поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими 

зобов'язаннями 

 

 

 

6 лютого 2020 року Компанiя залучила кошти шляхом емiсiї Облiгацiй через структуроване 

пiдприємство VFU Funding PLC. Облiгацiї випущенi строком на п'ять рокiв у сумi 500,000 тисяч 

доларiв США (12,259,400 тисяч гривень станом на дату емiсiї) з ставкою купону 6,2%. Компанiя 

отримала данi кошти у формi довгострокового кредиту вiд дочiрньої компанiї - VFU Funding PLC. 

Кредит видано на 5 рокiв з датою погашення 11 лютого 2025 року та номiнальною вiдсотковою 

ставкою 6,53%. При початковому визнаннi довгостроковий кредит був облiкований за 

справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на проведення операцiї, безпосередньо 

пов'язаних з емiсiєю Облiгацiй i видачею кредиту. У подальшому фiнансове зобов'язання 

оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. 

Компанiя дотримувалася усiх фiнансових показникiв, передбачених договорами про залучення 

боргового фiнансування протягом вiдповiдного звiтного перiоду. 

 

 

 

 

 

Поточнi та довгостроковi забезпечення 

 

 

 

Резерв на виплату вiдпусток облiковується у складi кредиторської заборгованостi за основною 



дiяльнiстю та iншої поточної кредиторської заборгованостi.  

 

 

 

Компанiя визнає резерв для забезпечення майбутнiх виплат дилерам за змiнною частиною 

винагороди, обумовленою договором, розмiр та строк виплати якої залежить вiд настання певних 

обставин.  

 

 

 

Компанiя визнає резерв на демонтаж основних засобiв та вiдновлення земельних дiлянок. 

 

 

 

 

 

 

 

Розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть та представлення фiнансових iнструментiв за 

категорiями оцiнки 

 

 

 

Компанiя застосовує iєрархiю справедливої вартостi для класифiкацiї своїх фiнансових активiв та 

зобов'язань i в iнших сферах, таких як оцiнка активiв на предмет знецiнення, виходячи з 

найкращої наявної iнформацiї. Справедлива вартiсть Рiвня 1 - це вартiсть, за якою наявнi цiни на 

вiдкритому ринку, наприклад, дольовi або борговi цiннi папери, якi котируються на бiржi. 

Справедлива вартiсть Рiвня 2 може посилатися на базовi данi Рiвня 1, але, оскiльки вiдповiдний 

актив або зобов'язання не є iдентичним, потребує додаткових коригувань цiни. Як приклади 

потенцiйної справедливої вартостi Рiвня 2 можна навести використання оцiночних аналогiв при 

оцiнцi iнвестицiї (наприклад, ринкова капiталiзацiя/EBITDA). Рiвень 3 iєрархiї справедливої 

вартостi використовує обмежений обсяг або потенцiйно зовсiм не використовує вхiдних даних, 

якi базуються на ринкових даних, тому вiдповiднi оцiнки в цiлому є бiльш суб'єктивними за 

характером. Використання моделi дисконтованих грошових потокiв для оцiнки вартостi 

вiдшкодування дочiрньої компанiї є пiдходом до оцiнки справедливої вартостi Рiвня 3 (при якому 

такi вхiднi данi, як майбутнi очiкуванi грошовi потоки, темпи зростання у постпрогнозний перiод 

та середньозважена вартiсть капiталу, є значними вхiдними даними з обмеженим використанням 

або без використання ринкових даних). Усi цi три рiвнi вважаються оцiнками справедливої 

вартостi, i у разi необхiдностi оцiнки активу або зобов'язання, Компанiя використовує найкращий 

рiвень, який вiдповiдає наявним базовим даним. В результатi застосування iєрархiї справедливої 

вартостi оцiнюється вартiсть вiдповiдного активу або зобов'язання, на основi якої Компанiя 

приймає рiшення про використання активу або зобов'язання (наприклад, продаж або утримання 

до погашення) та визначає, де та як справедлива вартiсть вiдображається в окремiй фiнансовiй 

звiтностi.  

 

 

 

Компанiя взаємно зараховує свої фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання лише тодi, коли вона 

має юридично закрiплене право на взаємне зарахування визнаних сум i має намiр або погасити їх 

на нетто-основi, або реалiзувати актив i одночасно погасити зобов'язання. 

 



 

 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 

 

Станом на 30 вересня  2021рокузареєстрований (пайовий) капiтал Компанiї складав 7,817 тисяч 

гривень та складався з 781,662,116 акцiй номiналом 0.01 гривня кожна та був повнiстю сплачений 

акцiонерами. 

 

Всi акцiї вважаються рiвноцiнними з метою розподiлу прибутку i розподiлу майна при лiквiдацiї 

Компанiї. 

 

Акцiонери Компанiї на 30 вересня 2021 року наведенi в таблицi нижче: 

 

 

 

 Кiлькiсть акцiй  Вiдсоток володiння, % 

 

ТОВ"ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНДIНВЕСТМЕНТС (Україна) 773,845,495  99.0% 

 

ПII ПТТ "Телеком Київ" (Україна)  7,816,621  1.0% 

 

    

 

Всього  781,662,116  100.0% 

 

 

 

Податок на прибуток 

 

Ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi становить у 2021 роцi 18%. 

 

 

 

Оподаткування 

 

Процес застосування податкiв i зборiв в Українi регулюється Податковим кодексом України. 

Податки, якi застосовуються до дiяльностi Компанiї, включають ПДВ, податок на прибуток, 

податок за використання радiочастотного ресурсу України, нарахування на заробiтну плату 

(соцiальнi внески) та iншi податки. До операцiй iз пов'язаними сторонами-нерезидентами можуть 

застосовуватись вимоги законодавства з трансфертного цiноутворення, у випадку коли операцiї з 

пов'язаними сторонами-нерезидентами перевищували 10 мiльйонiв гривень на рiк. 

 

 

 

Дотримання податкового та митного законодавства пiдлягає перевiрцi та дослiдженню з боку 

цiлої низки органiв, уповноважених законодавством вимагати сплати невиплачених зобов'язань, 

а також накладати штрафи i пеню. Оскiльки українськi податкове законодавство i практика є 

вiдносно новими i мають небагато чинних прецедентiв, пiдходи та тлумачення податкових органiв 

можуть стрiмко змiнюватися, у порiвняннi з країнами iз стабiльнiшими та розвинутими 

податковими системами. 

 



 

 

Загалом, згiдно з українським податковим законодавством, податковi перiоди залишаються 

вiдкритими для податкових перевiрок протягом трьох рокiв пiсля подачi вiдповiдної податкової 

декларацiї. У разi подання уточнюючої податкової декларацiї в перiодi, вiдкритому для 

податкової перевiрки, перевiрка обмежується операцiями, вiдносно яких подавалося уточнення. 

Планова податкова перевiрка Компанiї за 4-квартал 2017 року - 2-й квартал 2021 року 

розпочнеться наприкiнцi жовтня 2021року. 

 

 

 

Керiвництво регулярно проводить аналiз i монiторинг операцiй Компанiї i вважає, що вони 

повнiстю вiдповiдають чинному податковому законодавству.  

 

 

 

Судовi процеси 

 

В ходi нормального ведення бiзнесу Компанiя час вiд часу одержує претензiї. Виходячи з власної 

оцiнки, а також внутрiшнiх i зовнiшнiх професiйних консультацiй, керiвництво вважає, що 

Компанiя не зазнає суттєвих збиткiв у результатi судових позовiв, що перевищували б резерви, 

створенi у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi.  

 

 

 

Управлiння фiнансовими ризиками 

 

Функцiя управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також 

операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який 

включає валютний ризик, ризик процентної ставки та цiновий ризик), кредитного ризику та 

ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв 

ризику та нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними та 

юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур 

та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. 

 

 

 

Управлiння капiталом 

 

Головною метою Компанiї при управлiннi капiталом є максимiзацiя акцiонерної вартостi та 

пiдтримання оптимальної структури капiталу для зменшення його вартостi.  Для досягнення цiєї 

загальної мети управлiння капiталом Компанiї нацiлене, серед iншого, на дотримання фiнансових 

ковенантiв за кредитами та позиковими коштами, що визначають вимоги до структури капiталу.   

 

 

 

Компанiя управляє своєю структурою капiталу та здiйснює коригування з огляду на змiни 

економiчних умов i вимог фiнансових ковенантiв. Компанiя здiйснює монiторинг її 

консолiдованого спiввiдношення власних i позикових коштiв, який вiдповiдно до боргових 

ковенантiв дорiвнює спiввiдношенню чистого боргу Групи до показника EBITDA, де чистий борг 

дорiвнює сумi позикових коштiв та орендних зобов'язань Групи за вирахуванням грошових 



коштiв i їх еквiвалентiв.  

 

 

 

Подiї пiсля звiтної дати 

 

За перiод з 30 вересня 2021  року i до дати подання промiжної скороченої Фiнансової звiтностi 

не вiдбулося нiяких подiй, якi б пiдлягали розкриттю. 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
Опис важливих подiй, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду, що почався з 01.07.2021 року та 

закiнчився 30.09.2021 року. 

 

Злиття та поглинання. 

 

8 серпня 2021 року Товариством  було придбано 99,99% акцiй Приватного акцiонерного 

товариства "ФАРЛЕП-IНВЕСТ", яке працює пiд брендом Vega, а також 95% частки у статутному 

капiталу ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-ФIНАНСИ". Метою покупки даних товариств для ПрАТ "ВФ Україна" 

є подальший розвиток бiзнесу у сферi телекомунiкацiй, зокрема послуг фiксованого зв'язку та 

надання конвергентних послуг. 

 

ПрАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ" надає послуги фiксованого доступу до мережi iнтернет i послуги 

фiксованого телефонного зв'язку. ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-ФIНАНСИ" надає послуги фiксованого 

доступу до iнтернету. ПрАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ" i ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-ФIНАНСИ" володiють 

частотним ресурсом в дiапазонi 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регiонах), а також в дiапазонi 2,5-2,7 ГГц. 

ПрАТ "ВФ Україна" планує продовжувати здiйснювати тi ж види господарської дiяльностi, якi 

зараз здiйснюють ПрАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ" i ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-ФIНАНСИ".  

 

Хеджування валютних ризикiв. 

 

У серпнi 2021 року ПрАТ "ВФ Україна" i Raiffeisen Bank International AG уклали контракт на 

управлiння деривативами. Мiжнародний контракт дозволяє компанiї хеджувати валютнi ризики 

на мiжнародному ринку запозиченого капiталу. 

 

Покращення кредитного рейтингу. 

 

Мiжнародне агентство Fitch Ratings переглянуло свої прогнози рейтингу для ПрАТ "ВФ Україна" 

зi "стабiльного" до "позитивного". Агентство пiдтвердило всi рейтинги, включаючи 

довгостроковий рейтинг дефолту емiтента на рiвнi "В". 

 

Корпоративне управлiння. 

 

За звiтнiй перiод було проведено 10 засiдань Наглядової ради Товариства, на яких прийнятi 

рiшення: 

 

- Взяти до вiдома звiт про фiнансовi результати за квiтень i 4 мiсяцiв 2021 р. та конкурентний 

аналiз за 1 квартал 2021 року. 

 

- Про затвердження процедури погодження ASR та порогових лiмiтiв. 

 

- Про затвердження результатiв закупiвельної процедури для 4 ASR. 

 

- Взяти до вiдома звiт про фiнансовi результати за червень 2021 р. та 6 мiсяцiв 2021 р. 

 

- Взяти до вiдома звiт про управлiння ризиками ПрАТ "ВФ Україна" станом на 3 квартал 2021 р. 

 

- Про затвердження стратегiї розвитку ПрАТ "ВФ Україна" на 2022 - 2024 рр. 

 

- Про затвердження основних факторiв впливу та ключових показникiв дiяльностi ПрАТ "ВФ 

Україна" з урахуванням капiтальних витрат (CAPEX) на якiсть мережi на 2021 рiк. 



 

- Про затвердження скоригованого проекту "Розгортання покриття LTE на 2021 - 2022 роки для 

виконання лiцензiйних умов". 

 

- Про 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 2021 р. 

 

- Про затвердження змiн та доповнень до Трудового договору (Контракту) Генерального 

директора ПрАТ "ВФ Україна". 

 

- Про затвердження результатiв закупiвельної процедури та укладення договору для 4 ASR. 

 

- Взяти до вiдома оновлення статусу Бiлiнгу. 

 

- Про затвердження Договору про надання консультацiйних послуг № 21/02/2021 вiд 01.02.2021 

р. 

 

- Про затвердження Доповнення до Додаткової угоди № 1 до договору про надання послуг з 

управлiння вiд 01.06.2020 р. 

 

- Про затвердження договору про консультацiйнi послуги. 

 

- Про затвердження результатiв закупiвельної процедури та укладення договору для 3 ASR. 

 

- Про надання згоди на вчинення правочинiв у зв'язку iз змiною умов випуску боргових цiнних 

паперiв. 

 

- Про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВФ Україна". 

 

- Про затвердження випуску Промiжної зведеної консолiдованої фiнансової звiтностi ПрАТ "ВФ 

Україна" та його дочiрнiх компанiй за I пiврiччя 2021 р. 

 

- Взяти до вiдома звiт про фiнансовi результати за липень 2021 р. та 7 мiсяцiв 2021 р. 

 

- Про розгляд та затвердження кандидатiв, якi висуваються до складу Наглядової ради ТОВ "ВФ 

Ритейл". 

 

- Про розгляд та затвердження кандидатiв, якi висуваються до складу Наглядової ради ТОВ 

"IТСФ". 

 

- Про розгляд та затвердження кандидатiв, якi висуваються до складу Наглядової ради ПрАТ 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ". 

 

- Про розгляд та затвердження кандидата, висунутого на посаду Генерального директора ПрАТ 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ". 

 

- Про розгляд та затвердження кандидата, висунутого на посаду Директора ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-

ФIНАНСИ". 

 

- Про затвердження проекту "Розгортання покриття у житлових комплексах". 



 

- Про затвердження проектiв з покращення покриття та ефективностi мережi у Київськiй областi. 

 

- Про затвердження результатiв закупiвельної процедури та укладення договору для 2 ASR. 

 

- Про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВФ Україна". 

 

За звiтнiй перiод було проведено засiдання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, на якому 

прийнятi рiшення: 

 

-Про надання згоди на вчинення правочинiв та укладення договорiв у зв'язку iз змiною умов 

випуску Облiгацiй. 

 

-Про схвалення правочинiв, що були здiйсненi у зв'язку зi змiною умов випуску Облiгацiй. 

 

Основнi ризики та невизначеностi. 

 

Основними ризиками на ринку телекомунiкацiй в Українi є економiчнi, полiтичнi, регуляторнi 

ризики. 

 

Протягом 2021 р. в Українi спостерiгається коливання обмiнних валютних курсiв долара та/або 

євро. На коливання валютних курсiв мають вплив такi фактори: стан свiтової економiки (пандемiя 

COVID-19, торгiвельнi вiйни, коливання на фондових ринках); стан платiжного балансу та 

виплати за державним боргом України; активнiсть експортерiв та iмпортерiв; iнфляцiйнi 

очiкування; iнтервенцiї НБУ та випуск ОВДП та попит на них з боку зонвiшнiх iнвесторiв;  

зовнiшнє фiнансування; полiтичнi фактори в Українi та США. 

 

Ослаблення української гривнi щодо долара та/або євро збiльшує витрати, деномiнованi в 

iноземних валютах, але позитивно впливає на доходи, деномiнованi в iноземнiй валютi. Однак 

посилення української гривнi вiдносно долара та/або євро зменшує доходи, деномiнованi в 

iноземних валютах. 

 

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" та її дочiрнiх компанiй. 

 

Банкрутство або фiнансова неплатоспроможнiсть банкiв, в яких ПрАТ "ВФ Україна" розмiщує 

свої кошти, може призвести до втрати депозитiв або може мати негативний вплив на здатнiсть 

ПрАТ "ВФ Україна" здiйснювати банкiвськi операцiї, що може спричинити iстотнi негативнi 

наслiдки для бiзнесу, фiнансового стану та результатiв дiяльностi. 

 

Карантиннi обмеження в Українi у зв'язку з коронавiрусом можуть впливати на обмеження роботи 

багатьох галузей економiки. Це, в свою чергу, негативно впливає на добробут населення та бiзнес 

як основних споживачiв телекомунiкацiйних послуг. Скорочення туристичної активностi суттєво 

впливає на валютнi доходи вiд роумiнгових послуг. 

 

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. 



 

З 2014 р. дiють норми Закону України "Про санкцiї", який передбачає, зокрема, застосування 

таких санкцiй:  

 

блокування активiв;  

 

анулювання або призупинення лiцензiй та iнших дозволiв;  

 

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 (зокрема - на програмне 

забезпечення);  

 

зупинення виконання економiчних i фiнансових зобов'язань.  

 

На теперiшнiй час санкцiї згiдно Закону України "Про санкцiї" до ПрАТ "ВФ Україна" та її 

бенефiцiару не застосованi. Застосування санкцiй до контрагентiв/постачальникiв може мати 

негативний вплив на бiзнес, фiнансовий стан, результати дiяльностi та перспективи розвитку 

ПрАТ "ВФ Україна". 

 

Ризики ПрАТ "ВФ Україна" при розгортаннi власної мережi 4G/LTE 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 конкурентного 

середовища, економiчної ситуацiї i платоспроможностi населення. 

 

На ринку телекомунiкацiй iснують ризики регiональної цiнової агресiї з боку конкурентiв.  

 

Час вiд часу в вiдношеннi ПрАТ "ВФ Україна" проводяться розслiдування АМКУ. Пiд час таких 

розслiдувань у разi виявлення порушень щодо Компанiї можуть бути застосованi санкцiї, у т.ч. 

штрафи. 

 

Неоднозначнiсть трактування податкового законодавства може спричиняти появу податкових 

ризикiв та, як наслiдок, застосуванння штрафних санкцiй. Поява додаткових платiжних 

зобов'язань за податками може негативно впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi 

Компанiї. 

 

Iснують ризики, пов'язанi з функцiонуванням власної роздрiбної мережi ПрАТ "ВФ Україна" . У 

разi навiть незначного погiршення економiчної ситуацiї, при виникненнi проблем у зовнiшнiх 

постачальникiв обладнання, при коливаннi нацiональної валюти на ринку стiльникового рiтейлу 

значно посилюється цiнова конкуренцiя, яка може привести до втрати доходiв i зниження 

маржинальностi роздрiбної мережi.  

 

Для скорочення ризикiв на всiх рiвнях управлiння ПрАТ "ВФ Україна" 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 ПрАТ "ВФ Україна" дiє нормативний документ (полiтика), який встановлює основнi 

етапи, принципи органiзацiї i функцiонування системи iнтегрованого управлiння ризиками ПрАТ 

"ВФ Україна" та дочiрнiх компанiй. 

 

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. 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують промiжну iнформацiю 

емiтента, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена у 

вiдповiдностi з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання 

iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства i 

промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї щодо важливих 

подiй, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть, а 

також опис основних ризикiв та невизначеностей. 

 


