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3 
Примітки на сторінках 11-55 є невід’ємною частиною цієї окремої фінансової звітності. 

 

 

ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» 

 
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 
НА 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 
В тисячах українських гривень 

 
АКТИВ Код 

рядка 
При-
мітки 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 5 

І. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 20 8,113,843 8,090,748 

первісна вартість 1001 20 11,889,529 12,921,126 

накопичена амортизація 1002 20 (3,775,686) (4,830,378) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 19 644,355 572,588 

Основні засоби 1010 17 11,868,352 12,209,286 

первісна вартість 1011 17 24,048,813 25,637,063 

знос 1012 17 (12,180,461) (13,427,777) 

Інвестиційна нерухомість 1015  - - 

Довгострокові біологічні активи 1020  - - 

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за 
методом участі в капіталі     

інших підприємств 1030  - - 

інші фінансові інвестиції 1035  - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  - 903 

Відстрочені податкові активи 1045 29 525,451 340,537 

Інші необоротні активи 1090 21 285,446 246,828 

Усього за розділом І 1095  21,437,447 21,460,890 

ІІ. Оборотні активи     

Запаси 1100 16 32,007 29,196 

Виробничі запаси 1101 16 23,104 24,207 

Незавершене виробництво 1102  - - 

Готова продукція 1103  - - 

Товари 1104 16 8,903 4,989 

Поточні біологічні активи 1110  - - 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 15 570,248 677,056 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

за виданими авансами 1130  81,900 126,539 

з бюджетом 1135  1,879 63,195 

у тому числі з податку на прибуток 1136  1,854 63,043 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих 
доходів 1140  4,623 1,501 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 1145 30 16,422 - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15 12,832 32,805 

Поточні фінансові інвестиції 1160 13 435,963 12,167,637 

Гроші та їх еквіваленти 1165 14 1,285,927 2,670,713 

Готівка 1166  - - 

Рахунки в банках 1167 14 1,159,197 2,630,440 

Витрати майбутніх періодів 1170  5,952 21,451 

Інші оборотні активи 1190  176,696 125,225 

Усього за розділом II 1195  2,624,449 15,915,318 

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200  - - 

Баланс 1300  24,061,896 37,376,208 
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Примітки на сторінках 11-55 є невід’ємною частиною цієї окремої фінансової звітності. 

ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» 

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 
НА 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
В тисячах українських гривень 

ПАСИВ Код 
рядка 

При- 
мітки 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 5 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 28 7,817 7,817 

Капітал у дооцінках 1405 - - 

Додатковий капітал 1410 - - 

Резервний капітал 1415 1,954 1,954 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 14,090,734 15,405,277 

Неоплачений капітал 1425 - - 

Вилучений капітал 1430 - - 

Усього за розділом І 1495 14,100,505 15,415,048 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - - 

Довгострокові кредити банків 1510 - - 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 24 3,403,648 16,470,067 

Довгострокові забезпечення 1520 25 286,746 504,399 

Цільове фінансування 1525 1,069 1,012 

Усього за розділом ІІ 1595 3,691,463 16,975,478 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610 24 890,621 1,361,737 

товари, роботи, послуги 1615 23 1,552,352 1,241,922 

розрахунками з бюджетом 1620 23 225,188 259,025 

у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 

розрахунками зі страхування 1625 23 1,112 1,497 

розрахунками з оплати праці 1630 23 92,705 72,193 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 27 556,312 562,565 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 1640 - - 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 1645 30 1,825,384 - 

Поточні забезпечення 1660 25 260,906 546,086 

Доходи майбутніх періодів 1665 27 828,586 889,642 

Інші поточні зобов’язання 1690 23 36,762 51,015 

Усього за розділом ІІІ 1695 6,269,928 4,985,682 

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - - 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду 1800 - - 

Баланс 1900 24,061,896 37,376,208 

Генеральний директор О. В. Устинова 

Фінансовий директор Н. М. Шевченко 

Начальник департаменту бухгалтерської звітності та обліку О. М. Соловйова 

� 
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Примітки на сторінках 11-55 є невід’ємною частиною цієї окремої фінансової звітності. 

 
 

ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»  
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ  

В тисячах українських гривень 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 
Стаття Код 

рядка 
При-
мітки 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 5 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5 17,292,036 15,036,018 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 6 (8,210,484) (7,458,619) 

Валовий:     

Прибуток 2090  9,081,552 7,577,399 

Інші операційні доходи 2120 9 249,876 130,169 

Адміністративні витрати 2130 7 (2,134,529) (1,771,979) 

Витрати на збут 2150 8 (1,811,397) (1,746,100) 

Очікувані кредитні збитки від фінансових активів 2160 15 (288,737) (1,022,042) 

Інші операційні витрати  2180 10 (9,723) (15,548) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:     

Прибуток 2190  5,087,042  3,151,899 

Збиток 2195  - - 

Дохід від участі в капіталі 2200  - - 

Інші фінансові доходи 2220 12 65,389 181,736 

Інші доходи 2240 11 190 56,057 

Фінансові витрати 2250 12 (1,485,927) (586,176) 

Втрати від участі в капіталі 2255  - (9,929) 

Інші витрати (1) 2270 11 (1,997,978) (718) 

Фінансовий результат до оподаткування:     

Прибуток 2290  1,668,716 2,792,869 

Витрати з податку на прибуток 2300 29       (354,173) (692,952) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305  - - 

Чистий фінансовий результат:     

Прибуток 2350  1,314,543 2,099,917 

Збиток 2355  - - 

 
(1) Рядок 2270 включає чисті валютні збитки в сумі 1,852,159 тисяч гривень за 2020 рік. 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка 

При-
мітки 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 5 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів  2400  - - 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  - - 

Накопичені курсові різниці 2410  - - 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415  - - 

Інший сукупний дохід 2445  - - 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  - - 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455  - - 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  - - 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465  1,314,543 2,099,917 
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Примітки на сторінках 11-55 є невід’ємною частиною цієї окремої фінансової звітності. 

ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
В тисячах українських гривень 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 4,485,160 3,894,822 

Витрати на оплату праці 2505 1,066,037 944,617 

Відрахування на соціальні заходи 2510 174,194 157,779 

Амортизація 2515 4,647,203 4,543,066 

Інші операційні витрати 2520 1,977,569 2,367,567 

Разом 2550     12,350,163 11,907,851 

IV. 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 781,662,116 781,662,116 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 781,662,116 781,662,116 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. 2610 1,68 2,69 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. 2615 1,68 2,69 

Дивіденди на одну просту акцію, грн. 2650 - - 

Генеральний директор О. В. Устинова 

Фінансовий директор Н. М. Шевченко 

Начальник департаменту бухгалтерської звітності та обліку О. М. Соловйова 
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Примітки на сторінках 11-55 є невід’ємною частиною цієї окремої фінансової звітності. 

 
 

ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»  

 
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 
В тисячах українських гривень 

 
Стаття Код При-

мітки 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 5 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності     

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000  18,924,456 16,646,719 

Повернення податків і зборів 3005  - - 

у тому числі податку на додану вартість 3006  - - 

Цільового фінансування З010  224 264 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015  95,755 152,733 

Надходження від повернення авансів 3020  - - 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025  1,489 8,102 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  534 541 

Надходження від страхових премій 3050  303 100 

Інші надходження 3095  235,782 337,377 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100  (3,762,531) (4,015,460) 

Праці 3105  (906,392) (827,351) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110  (203,921)  (171,858) 

Зобов’язань з податків і зборів 3115  (4,369,028)  (3,970,060) 

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116  (231,542) (576,360) 

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 
вартість 3117  (2,019,481) (1,460,769) 

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і 
зборів 3118  (2,118,005)  (1,932,931) 

Витрачання на оплату авансів 3135  (184,080) (81,900) 

Інші витрачання 3190  (22,564)  (40,741) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195  9,810,027 8,038,466 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності     

Надходження від реалізації: 
Фінансових інвестицій 3200  - - 

Необоротних активів 3205  40,099  60,747 

Надходження від отриманих:     

Відсотків 3215  67,273  182,036 

Дивідендів 3220  - - 

Надходження від деривативів 3225  - - 

Надходження від погашення позик 3230  6,500 - 

Інші надходження 3250  - -  

Витрачання на придбання: 
Фінансових інвестицій 3255  - - 

Необоротних активів 3260  (4,206,753) (3,900,522) 

Виплати за деривативами 3270  - - 

Витрачання на надання позик 3275  (11,914,414) (689,000) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280  - - 

Інші платежі (1) 3290  (226,893) (112,479) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295  (16,234,188) (4,459,218) 
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Примітки на сторінках 11-55 є невід’ємною частиною цієї окремої фінансової звітності. 

ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
В тисячах українських гривень 

Стаття Код При-
мітки 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 5 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 - - 

Отримання позик 3305 24 12,259,400 - 

Інші надходження 3340 - - 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 - - 

Погашення позик 3350 24 (960,951) (2,745,244) 

Сплату дивідендів 3355 30 - (919,861) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 18, 24 (997,259) (637,426) 

Витрачання на сплату орендних платежів 3365 18 (426,621) (433,822) 

Інші платежі (2) 3390 (2,193,138) (2,027) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 7,681,431 (4,738,380) 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1,257,270 (1,159,132) 

Залишок коштів на початок року 3405 14 1,285,927 2,570,228 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 127,516 (125,169) 

Залишок коштів на кінець року 3415 14 2,670,713 1,285,927 

(1) Рядок 3290 «Інші платежі» у складі «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» включає чистий
грошовий рух з (розміщення)/погашення короткострокових депозитів (термін погашення понад три місяці).

(2) Рядок 3390 «Інші платежі» у складі «Рух коштів у результаті фінансової діяльності» включає витрачання на
сплату кредиторської заборгованості з внутрішніх розрахунків у сумі 1,776,449 тисяч гривень та витрати на
проведення операції у сумі 416,689 тисяч гривень, безпосередньо пов'язані з отриманим довгостроковим
кредитом (Примітка 24) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

Генеральний директор О. В. Устинова 

Фінансовий директор Н. М. Шевченко 

Начальник департаменту бухгалтерської звітності та обліку О. М. Соловйова 
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ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 
В тисячах українських гривень 

Стаття Код Зареєст-
рований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі-
лений 

прибуток 
(непокритий 

збиток) 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Залишок на початок року 4000 7,817 - - 1,954 14,090,734 14,100,505 

Коригування: 

Зміна облікової політики 4005 - - - - - - 

Виправлення помилок 4010 - - - - - - 

Інші зміни 4090 - - - - - - 

Скоригований залишок на початок року 4095 7,817 - - 1,954 14,090,734 14,100,505 

Чистий прибуток за звітний період 4100 - - - - 1,314,543 1,314,543 

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - 

Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 4240 - - - - - - 

Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій 4260 - - - - - - 

Перепродаж викуплених акцій 4265 - - - - - - 

Анулювання викуплених акцій 4270 - - - - - - 

Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - 

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - 

Разом змін в капіталі 4295 - - - - 1,314,543 1,314,543 

Залишок на кінець року 4300 7,817 - - 1,954 15,405,277 15,415,048 

Генеральний директор О. В. Устинова 

Фінансовий директор Н. М. Шевченко 

Начальник департаменту бухгалтерської звітності та обліку О. М. Соловйова 



10 
Примітки на сторінках 11-55 є невід’ємною частиною цієї окремої фінансової звітності. 

ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
В тисячах українських гривень 

Стаття Код Зареєст-
рований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокритий 

збиток) 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Залишок на початок року 4000 7,817 - - 1,954 11,990,817 12,000,588 

Коригування: 

Зміна облікової політики 4005 - - - - - - 

Виправлення помилок 4010 - - - - - - 

Інші зміни 4090 - - - - - - 

Скоригований залишок на початок року 4095 7,817 - - 1,954 11,990,817 12,000,588 

Чистий прибуток за звітний період 4100  - -  - - 2,099,917 2,099,917 

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - 

Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 4240 - - - - - - 

Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій 4260 - - - - - - 

Перепродаж викуплених акцій 4265 - - - - - - 

Анулювання викуплених акцій 4270 - - - - - - 

Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - 

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - 

Разом змін в капіталі 4295 - - - - 2,099,917 2,099,917 

Залишок на кінець року 4300 7,817 - - 1,954 14,090,734 14,100,505 

Генеральний директор О. В. Устинова 

Фінансовий директор Н. М. Шевченко 

Начальник департаменту бухгалтерської звітності та обліку О. М. Соловйова
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (далі – «ПрАТ «ВФ Україна» або «Компанія») є 
компанією, створеною відповідно до законодавства України, яка зареєстрована за адресою: 
вул. Лейпцизька, 15, Київ, 01601, Україна. Компанія була створена у 1992 році. 
 
ПрАТ «ВФ Україна» є материнською компанією, яка здійснює контроль над наступними дочірніми 
компаніями (далі разом – «Група»): ТОВ «ВФ Ритейл» (роздрібні продажі телефонів і 
смартфонів), ТОВ «ІТ СмартФлекс» (розробник програмного забезпечення, провайдер послуг 

підтримки та інтеграції) та VFU Funding PLC (структуроване підприємство, створене для випуску 
Єврооблігацій, - див. також Примітку 22). 
 
На кінець 2020 та 2019 років кількість штатних працівників Компанії становила 2,396 та 2,646 

осіб відповідно. 
 
Компанія надає широкий спектр телекомунікаційних послуг, у тому числі послуги голосової 

передачі та передачі даних, доступу до Інтернету, різноманітні додаткові послуги за допомогою 
бездротового зв'язку, платного телебачення, а також продаж обладнання для використання в 
мережі. Компанія провадить свою операційну діяльність в Україні. 
 
15 жовтня 2015 року ПрАТ «ВФ Україна» підписало стратегічну угоду з компанією Vodafone 
Sales and Services Limited («Vodafone») про співпрацю та використання бренду Vodafone в 

Україні. Крім того, 3 березня 2020 року Компанія поновила угоду про використання бренду на 
період 2020-2025 років із правом за договором подовжити стратегічну угоду ще на рік. За новою 
подовженою партнерською угодою Компанія планує працювати разом над тиражуванням 
цифрових послуг і продуктів 5G та IoT (Інтернету речей) в Україні, отримувати доступ до послуг 
централізованих закупівель Vodafone та впроваджувати світову передову практику 
функціонування ІТ-мережі.  
 

До 24 грудня 2020 року мажоритарним акціонером Компанії була компанія Preludium B.V., 
зареєстрована відповідно до законодавства Нідерландів. З 2015 року компанія Preludium B.V. 

безпосередньо володіла 99% акцій Компанії та 100% акцій ПІІ «ПТТ Телеком Київ» (далі - «ПТТ 
Телеком Київ»), яка володіла часткою у розмірі 1% у капіталі ПрАТ «ВФ Україна». 
 
До 3 грудня 2019 року компанія Preludium B.V. була опосередкованим дочірнім підприємством 
Публічного акціонерного товариства «Мобільні ТелеСистеми» або «МТС». 3 грудня 2019 року 

компанію Preludium B.V., включаючи контрольний пакет акцій Компанії, було продано ТОВ 
«Телко Солюшнз енд Інвестментс», бенефіціарним власником якого є пан Насіб Хасанов 
(Азербайджан).  

 
24 грудня 2020 року компанія Preludium B.V. передала належні їй акції Компанії ТОВ «Телко 
Солюшнз енд Інвестментс».З 28 грудня 2020 року, ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» 

належить 99% акцій Компанії. Одним відсотком акцій Компанії продовжує володіти «ПТТ 
Телеком Київ», яка належить "Телко Інвестментс БІ.ВІ." (Нідерланди) (Примітка 28). Після цих 
змін бенефіціарним власником Компанії залишається та сама особа. 
 
6 лютого 2020 року Група залучила фінансування за рахунок випуску п'ятирічних Єврооблігацій 
(далі - “Облігації”) на суму 500,000 тисяч доларів США (12,259,400 тисяч гривень станом на 

дату випуску; докладнішу інформацію про цю операцію наведено у Примітці 24). Надходження 

від Облігацій, випущених VFU Funding PLC, були надані Компанії у формі внутрішньогрупового 
кредиту, яка надалі використала кошти для рефінансування проміжної позики у сумі 464,000 
тисяч доларів США, отриманої ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс», з метою придбання 
компанії Preludium B.V. у Групи «МТС». 10 лютого 2020 року Компанія надала безпроцентну 
фінансову допомогу ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» у сумі 11,569,196 тисяч гривень 
(Примітка 13). Фінансова допомога підлягає поверненню протягом 10 днів після отримання 
письмової вимоги Компанії. 
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2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Заява про відповідність 
 
Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю Компанії, яка підготовлена у 
відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), випущених Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), та відповідно до вимог Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо підготовки та подання окремої 
фінансової звітності підприємств. Як наслідок, ця окрема фінансова звітність відрізняється від 

консолідованої фінансової звітності, яку також готує Компанія, та в якій фінансова звітність 
Компанії та її дочірніх підприємств подається як фінансова звітність єдиного суб’єкта 
господарювання шляхом об’єднання подібних статей активів, зобов’язань, доходів та витрат та 
грошових потоків Компанії з аналогічними статтями її дочірніх підприємств. У цій окремій 

фінансовій звітності інвестиції у дочірні підприємства обліковуються за методом участі у 
капіталі. 
 

Відповідно до законодавства України, Компанія має представляти фінансову звітність у формі, 
яка встановлена Міністерством Фінансів України, яка включає статті, що є незастосовними до 
Компанії. Додатково, звіт про фінансові результати (інший сукупний дохід) включає звіт про 
елементи операційних витрат, представлення якого в фінансовій звітності не є вимогою МСФЗ. 
Керівництво Компанії вважає, що включення інформації, яка не є вимогою МСФЗ, не заважає 
представленню інформації, що є суттєвою для користувачів окремої фінансової звітності. 

 
Наведена окрема фінансова звітність була підготовлена станом на 31 грудня 2020 року й 
охоплює період з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року. 
 
Основа підготовки окремої фінансової звітності 
 
Ця окрема фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, якщо не 

розкривається інша інформація. Історична вартість зазвичай визначається на основі 
справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на товари та послуги. 

 
Суми у цій окремій фінансовій звітності подаються у тисячах українських гривень, якщо не 
зазначено інше. 
 
Ця окрема фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Компанія здатна 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі, і продовжуватиме свою діяльність у 
найближчому майбутньому. 
 
Основні принципи облікової політики, що використовувалися під час підготовки цієї окремої 
фінансової звітності, подані далі у даній примітці. 
 

Відповідно до пункту 5 статті 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» всі підприємства, які зобов'язані складати фінансову звітність за МСФЗ, 
складають і подають фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в 
єдиному електронному форматі (iXBRL). 9 квітня 2021 року на засіданні Комітету з управління 
системою фінансової звітності було схвалено електронний формат Таксономії UA XBRL МСФЗ 
2020. Проте станом на дату випуску цієї окремої фінансової звітності процес подання фінансової 

звітності в єдиному електронному форматі з використанням таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року 

не працює в повній мірі. Враховуючи це, Комітет з управління Системою фінансової звітності 
рекомендував усім регуляторам подовжити строки подання звітності у форматі iXBRL за 2020 рік 
і перші 3 квартали 2021 року та не застосовувати санкції за невчасне подання протягом 2021 
року. Керівництво Компанії планує підготувати пакет звітності у форматі iXBRL та подати його 
протягом 2021 року. 
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Функціональна валюта 

 
Функціональною валютою Компанії є українська гривня. Операції в іноземних валютах 
перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну валют, які існували на дати 
відповідних операцій. На звітну дату монетарні статті, деноміновані в іноземних валютах, 
перераховуються за курсами обміну на кінець періоду, у той час як немонетарні статті 
відображаються за курсами обміну, які діяли на дату їх визнання. Подальші нереалізовані 
прибутки або збитки від перерахунку статей в іноземних валютах у функціональну валюту 

визнаються у складі прибутку чи збитку.  
 
Курси обміну валют, використані під час підготовки цієї окремої фінансової звітності, 
представлені таким чином: 

 

Валюта  

Станом на 
31 грудня 
2020 року  

Середній курс 
обміну валют 

за 2020 рік  

Станом на 
31 грудня 
2019 року  

Середній курс 
обміну валют 

за 2019 рік 

        
Гривня/долар США 28.2746  26.9575  23.6862  25.8373 
Гривня/євро 34.7396  30.7879  26.4220  28.9406 
Гривня/російський рубль 0.3782  0.3739  0.3816  0.3990 
Гривня/швейцарський франк 32.0156  28.7558  24.2711  25.9961 
Гривня/англійський фунт 

стерлінгів 38.4393  34.5947  31.0206  32.9829 

 
 
Стандарти, інтерпретації та зміни стандартів, запроваджені 1 січня 2020 року 
 
Облікова політика, застосований метод розрахунку, суттєві облікові оцінки та судження, 

використані під час підготовки цієї окремої фінансової звітності, відповідають тим, які були 
розкриті в окремій фінансовій звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. 
 

Жодна з інтерпретацій та змін стандартів, прийнятих до застосування Компанією з 1 січня 2020 
року, не мала істотного впливу на окрему фінансову звітність Компанії за рік, що закінчився 
31 грудня 2020 року.  
 

Стандарти, інтерпретації та зміни стандартів, які були випущені, але які ще не набули 
чинності 
 
На дату затвердження цієї окремої фінансової звітності до випуску наступні стандарти та 
інтерпретації, а також зміни стандартів були випущені та є обов'язковими до застосування у 
річних періодах, починаючи з 1 січня 2021 року та пізніших періодах, які не були достроково 

застосовані Компанією: 
 

Стандарти, інтерпретації та зміни стандартів  

Набувають чинності 
для річних звітних 

періодів, які 
починаються з або 

після 

   
Зміни до МСБО 1 Подання фінансової звітності – Класифікація зобов’язань 

як короткострокових або довгострокових   1 січня 2023 року 
МСФЗ 17 Договори страхування  1 січня 2023 року 
Зміни до МСФЗ 17 Договори страхування  1 січня 2023 року 
Зміни МСБО 1 та Практичних рекомендацій із застосування МСФЗ щодо 

облікової політики для розкриття у фінансовій звітності  1 січня 2023 року 
Зміни до МСБО 8 Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки  1 січня 2023 року 
Зміни до МСБО 16 Основні засоби - надходження до запланованого 

використання  1 січня 2022 року 
Зміни до МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи - 

обтяжливі контракти - вартість виконання контракту   1 січня 2022 року  
Зміни до МСФЗ 3 Об’єднання бізнесу – посилання на Концептуальну основу  1 січня 2022 року  
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Стандарти, інтерпретації та зміни стандартів  

Набувають чинності 
для річних звітних 

періодів, які 
починаються з або 

після 

   
Щорічні удосконалення МСФЗ 2018-2020 років  1 січня 2022 року 
Зміни до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 та МСФЗ 16 - Реформа базової 

процентної ставки - Етап 2   1 січня 2021 року  
МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність, МСБО 28 Інвестиції в 

асоційовані компанії та спільні підприємства - продаж або внесок активів в 
асоційовану компанію чи спільне підприємство інвестором   

дати, яка буде  
визначена РМСБО  

 
Керівництво наразі оцінює вплив запровадження цих стандартів та інтерпретацій, а також змін 
стандартів. На думку керівництва, ці зміни не матимуть суттєвого впливу на Компанію.  

 
Нематеріальні активи  

 
Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої 
амортизації та втрат від зменшення корисності. Первісна вартість придбаного нематеріального 
активу складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають 
відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням 
до стану, у якому він придатний для використання за призначенням. 
 

Нематеріальні активи в основному складаються з програмного забезпечення для  
телекомунікаційної мережі, білінгу, фінансів, офісного та іншого програмного забезпечення, а 
також ліцензій. Ці активи є активами з обмеженим терміном корисного використання. 
 
Нематеріальні активи амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом 
очікуваного терміну корисного використання активів, який складає: 
 
Ліцензії згідно з умовами договору 
Білінг та інше програмне забезпечення Від 2 до 15 років 
Право користування товарним знаком (Примітка 18) 8 років  
Номерна ємність Від 1 до 15 років 

 
Термін корисного використання нематеріальних активів та метод їх амортизації може бути 
переглянутим, якщо в майбутньому очікується зміна строку корисного використання активу або 
зміни умов отримання майбутніх економічних вигід. 
 
Компанія продовжує оцінювати період амортизації для нематеріальних активів із обмеженими 

строками корисного використання для визначення того, чи обумовлюють конкретні події або 
обставини перегляд амортизаційних періодів. Зміна очікуваних строків корисного використання 
є зміною облікових оцінок, і суми нарахування амортизації перераховуються перспективно. 
 
Фактичні економічні строки корисного використання нематеріальних активів можуть відрізнятися 
від строків корисного використання, визначених керівництвом, що у результаті може призвести 
до визначення іншої балансової вартості нематеріальних активів із обмеженими строками 

використання. 
 

Основні засоби  
 
Основні засоби Компанії, включно із удосконаленням об’єктів основних засобів, відображені за 
первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та витрат від зменшення корисності. 

Первісна вартість основних засобів включає ціну придбання, непрямі податки, які пов’язані з 
придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню, витрати на установку і 
налагодження основних засобів, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням 
основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання із запланованою метою. 
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Основні засоби зі строками корисного використання більше одного року капіталізуються за 
історичною вартістю та амортизуються на прямолінійній основі протягом строків корисного 

використання: 
 
Обладнання мережі та базових станцій:  
Інфраструктура мережі 5–20 років 
Інше  3–4 роки 

  
Земля і будівлі:  
Будівлі  20–50 років 
Удосконалення орендованого майна 3 роки 

  
Офісне обладнання, транспортні засоби та інші основні засоби:  
Офісне обладнання 3–20 років 
Транспортні засоби 5–7 років 
Інші основні засоби 3–4 роки 
 

Очікувані строки корисного використання та методи амортизації переглядаються Компанією, 
причому вплив будь-яких змін в оцінках визнається перспективно. 
 

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням 
об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що 
призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання 

об’єкта. Вартість поліпшення основних засобів, що капіталізується, амортизується з 
використанням прямолінійного методу протягом строків корисного використання, що й у 
відповідних основних засобів. 
 

Витрати на ремонт та обслуговування, а також для підтримання об’єкта в робочому стані, 
включаються у звіт про фінансові результати за період, до якого вони відносяться.  
 

Доходи чи витрати від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння надходжень 

від реалізації та залишкової вартості і включаються до складу інших доходів або витрат від 
операційної діяльності.  
 

Витрати на заробітну плату співробітникам Компанії, чия діяльність пов’язана із встановленням, 
монтажем, налагодженням основних засобів, а також пов’язаних з ними нематеріальних активів, 
капіталізуються в міру їх виникнення. Амортизація на ці суми нараховується аналогічно до 
основних засобів та нематеріальних активів, щодо яких відбувається капіталізація. 
 

Первісна вартість об’єктів основних засобів Компанії включає також суму забезпечення на 

демонтаж відповідних активів та приведення земельної ділянки, на якій вони розташовані, у 
стан, придатний для подальшого використання після закінчення строку оренди або 
використання об’єкту, коли Компанія має юридичне або фактичне зобов’язання у зв’язку із 
вибуттям майна та обладнання (Примітка 25). До таких основних засобів належать переважно 
антено-щоглові споруди, демонтаж яких вимагає суттєвих витрат.  
 

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів  
 

На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість своїх основних засобів та 
нематеріальних активів на предмет зменшення корисності тоді, коли обставини вказують на 

існування потенційного зменшення корисності. 
 
Суми очікуваного відшкодування активів та одиниць, які генерують грошові кошти, базуються 
на оцінках, включно з визначенням відповідних одиниць, які генерують грошові кошти, ставок 
дисконтування, оцінок майбутніх показників діяльності, дохідності активів, строків та сум 

майбутніх операцій придбання основних засобів, припущень щодо майбутніх ринкових умов та 
довгострокового рівня зростання (термінальної вартості). Керівництво вважає, що основним 
бізнесом Компанії є надання телекомунікаційних послуг, тому вся її діяльність залежить від 
цього бізнесу, а отже, вся Компанія вважається однією одиницею, що генерує грошові кошти. 
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Втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів включаються до складу інших 
операційних витрат звітного періоду із зменшенням у балансі суми залишкової вартості 

основних засобів. 
 
Активи у формі прав користування та орендні зобов’язання 
 
Договори оренди Компанії, в основному, стосуються оренди місць під мережеве обладнання 
(тобто земля, місця на вежах або дахах для зовнішнього розміщення обладнання), мережевої 
інфраструктури, а також будівель, які використовуються задля адміністративних або технічних 

цілей. Компанія вирішила застосовувати МСФЗ 16 Оренда до своїх договорів оренди 
нематеріальних активів (крім прав, утримуваних за ліцензійними угодами, які входять у сферу 
застування МСБО 38 Нематеріальні активи). 
 

Компанія визнає актив у формі права користування і відповідні зобов’язання по оренді відносно 
усіх договорів оренди, які передають контроль за використанням ідентифікованих активів 
впродовж певного періоду часу в обмін на винагороду, за винятком короткострокової оренди (з 

терміном оренди 12 місяців або менше). Для цих договорів оренди Компанія визнає орендні 
витрати у складі операційних витрат протягом строку дії оренди. Під час визначення договору 
оренди Компанія використовує спрощення, передбачене в МСФЗ 16 Оренда, яке дозволяє 
орендарю не відділяти неорендні компоненти договору, а, замість цього, обліковувати будь-яку 
оренду та пов'язані з нею неорендні компоненти як єдині угоди. 
 

Зобов’язання з оренди спочатку оцінюється за теперішньою вартістю орендних платежів, не 
сплачених на дату початку оренди, дисконтованих із використанням ставки залучення 
додаткових позикових коштів Компанії. Ставка залучення додаткових позикових коштів Компанії 
визначається на основі кривої доходності державних облігацій із коригуванням на кредитні 
спреди пропозицій для Компанії щодо банківських кредитів.  
 
Середньозважена ставка залучення додаткових позикових коштів , застосована до зобов’язань з 

оренди, визнаних у звіті про фінансовий стан на дату первинного застосування (станом на 1 
січня 2018 року), становила 17.46%. Орендні платежі включають фіксовані платежі, змінні 

платежі, які залежать від індексу або ставки, суми, очікувані до сплати по гарантії залишкової 
вартості, ціну виконання опціону купівлі, яку Компанія з обґрунтованою впевненістю може 
здійснити, а також платіж за дострокове припинення договору, за винятком випадків, коли у 
Компанії є обґрунтована впевненість в тому, що він не буде розірваний достроково. Змінні 
платежі, залежні від зовнішніх чинників, відносяться на витрати в тому періоді, коли вони були 

понесені. 
 
Орендні зобов’язання переоцінюються, коли відбувається зміна в майбутніх орендних виплатах, 
що виникає внаслідок зміни індексу або ставки, якщо відбувається зміна в оцінці Компанією 
суми, що очікується до сплати по гарантії залишкової вартості, або якщо Компанія міняє свою 
оцінку того, чи буде вона здійснювати купівлю, продовжувати або припиняти дію договору. 

Відповідне коригування робиться відносно балансової вартості активів з права користування, 
або відображається в звіті про фінансові результати, якщо балансова вартість активів з права 
користування, була зменшена до нуля. 
 
Активи у формі права користування, спочатку оцінюються за первинною вартістю, яка є 
первинною сумою зобов’язань по оренді, скоригованою на будь-які орендні платежі, здійснені 

на дату або до дати початку оренди, плюс будь-які понесені прямі витрати за вирахуванням 

будь-яких отриманих пільг по оренді. Залишкова вартість активів у формі прав користування, 
які відносяться до основних засобів, подаються в звіті про фінансовий стан як основні засоби 
(Примітка 17). Чиста вартість активів у формі прав користування, які відносяться до 
нематеріальних активів, подаються в звіті про фінансовий стан як нематеріальні активи 
(Примітка 20). 
 
Активи з права користування у подальшому амортизуються прямолінійним методом впродовж 

очікуваного терміну оренди. Термін оренди відповідає періоду дії кожного контракту, який не 
можна скасувати, проте у більшості випадків Компанія обґрунтовано впевнена в тому, що вона 
скористається правом на продовження терміну дії оренди, і тому умови оренди подовжуються на 
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терміни, описані нижче. При оцінці терміну оренди Компанія бере до уваги усі факти і 
обставини, що створюють економічний стимул для реалізації Компанією можливості 

продовження оренди, такі як термін корисного використання активу, розташованого на 
орендованому майданчику, статистика зміни майданчиків, послідовність технологічних змін, а 
також витрати на розірвання або укладення договорів оренди. 
 

Активи з прав користування перевіряються на предмет зменшення корисності згідно з вимогами 
МСБО 36 Зменшення корисності активів. 
 

Незавершені капітальні інвестиції 
 

Незавершені капітальні інвестиції представлено об’єктами, що знаходяться в процесі 
будівництва, і відображено в обліку за вартістю фактичних витрат. Витрати на утримання 
об’єкту, що будується, включаються в первинну вартість необоротного активу у тому випадку, 

якщо вони можуть бути співвіднесені безпосередньо з об'єктом, що будується, або 
устаткуванням, яке було придбано. 
 

Витрати на відновлення будівель Компанії капіталізуються в міру їх виникнення і вважаються 
незавершеними капітальними інвестиціями до моменту завершення будівництва. Об'єкти 

незавершених капітальних інвестицій не амортизуються до моменту, коли будівництво буде 
завершене і актив буде готовий до використання.  
 

Актив враховується у складі незавершених капітальних інвестицій до тих пір, поки не 
припиниться формування його первинної вартості. Капіталізація витрат в первинну вартість 
об'єкту необоротних активів припиняється в мить, коли цей об’єкт доставлений в місце і 
приведений в стан, використання, що забезпечує його, відповідно до намірів керівництва.  
 

Компанія включає до складу незавершених капітальних інвестицій фактичні витрати з 
придбання будматеріалів, призначених для цілей будівництва, реконструкції або модернізації 
основних засобів; суми виданих авансів з придбання основних засобів та нематеріальних 
активів і під капітальне будівництво.  

 
Інші необоротні активи 
 

Компанія включає до складу інших необоротних активів витрати на укладення договорів, а 

також основні засоби, якi було вилучено з використання.  
 

Компанія капіталізує витрати, понесені на укладання договору з абонентом, якщо керівництво 
очікує відшкодування цих витрат. 
 

Витрати на укладення договору включають комісійні винагороди, що виплачуються стороннім 
дистриб’юторам, а також пов’язану з цим винагороду комерційним працівникам Компанії за 
укладення договору з абонентом. Ці витрати амортизуються на прямолінійній основі протягом 

середнього терміну життя абонентів в мережі Компанії (28 місяців). 
 

Компанія використовує практичне спрощення, передбачене МСФЗ 15, яка дозволяє визнавати 
кошти, понесені на укладення договорів в складі витрат, коли очікувана тривалість контракту 
становить один рік або менше.  
 

Довгострокові фінансові інвестиції  
 

Довгострокові фінансові інвестиції в інші компанії первісно оцінюються та відображаються у 

бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість довгострокової фінансової інвестиції 
складається з винагороди, сплаченою за її придбання, та інших витрат, безпосередньо 
пов’язаних з придбанням довгострокової фінансової інвестиції. Сплачена винагорода зазвичай 
оцінюється за справедливою вартістю. 
 
Якщо придбання довгострокової фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші 

активи, то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів. 
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Після первісного визнання довгострокові фінансові інвестиції обліковуються за методом участі у 
капіталі. Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на 

дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної 
величини власного капіталу об’єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між 
інвестором і об’єктом інвестування.  
 
Балансова вартість довгострокових фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, 
що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період, із 
включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова 

вартість довгострокових фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від 
об’єкта інвестування. 
 
Загальна балансова вартість інвестицій перевіряється на зменшення корисності згідно МСБО 36 

шляхом порівняння суми їх очікуваного відшкодування та балансової вартості у випадках, коли 
є свідчення знецінення інвестицій. 
 

Запаси 
 
При первісному визнанні запаси оцінюються за фактичною собівартістю придбання чи 
виготовлення, яка складається з усіх понесених витрат у зв’язку з приведенням запасів в їх 
поточний стан і місце розташування. 
 

Станом на кінець кожного звітного місяця, запаси оцінюються і відображаються за найменшою з 
двох величин: фактичної собівартості і чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації – це 
розрахункова ціна реалізації у ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням оціночних 
витрат, необхідних для реалізації цих запасів. 
  
При вибутті запасів у продаж та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за методом 
середньозваженої величини. Компанія  регулярно перевіряє запаси на предмет зменшення 

корисності, та наявності застарілих запасів. 
 

Дебіторська заборгованість  
 
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість 
обліковується за амортизованою вартістю. Балансова вартість усієї дебіторської заборгованості 
за основною діяльністю зменшується на суму відповідних оціночних резервів під очікувані 

кредитні збитки (ОКЗ). 
 
Для дебіторської заборгованості за основною діяльністю від абонентів Компанія застосовує 
спрощений підхід і розраховує очікувані кредитні збитки на основі очікуваних кредитних збитків 
на увесь строк дії фінансових інструментів. Для дебіторської заборгованості від абонентів резерв 
на покриття очікуваних кредитних збитків розраховується із використанням матриці резервів. 

Ставки резерву базуються на кількості прострочених днів для груп різноманітних сегментів 
клієнтів з аналогічними характеристиками збитків. Розрахунок відображає зважений на 
вірогідність результат та усю обґрунтовану і підтверджувану інформацію, доступну на звітну 
дату, щодо минулих подій, поточних умов та прогнозів стосовно майбутніх економічних умов. 
Загалом дебіторська заборгованість від абонентів вважається повністю знеціненою, коли вона 
прострочена на більше ніж 180 днів, та списується, коли відповідає критеріям безнадійної 

заборгованості.  

 
Очікувані кредитні збитки за дебіторською заборгованістю, окрім дебіторської заборгованості від 
абонентів, оцінюються на індивідуальній основі на підставі історичної інформації (збитків у 
минулому) та прогнозної інформації, коли така є доступною. Дебіторська заборгованість, окрім 
дебіторської заборгованості від абонентів, списується після закінчення строку позовної давності 
або до закінчення цього строку за результатами внутрішнього аналізу.  
 

Компанія отримує знижки за обсяг за угодами роумінгу з міжнародними мобільними операторами 
та обліковує отримані знижки як зменшення витрат на роумінг. Отримана у результаті 
дебіторська заборгованість визнається у складі дебіторської заборгованості за основною 
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діяльністю та іншої дебіторської заборгованості у звіті про фінансовий стан. Така дебіторська 
заборгованість, як правило, погашається протягом 15 місяців. 

 
Гроші та їх еквіваленти  
 
Гроші та їх еквіваленти включають готівку, грошові кошти в дорозі, кошти на поточних рахунках 
у банках, депозити до запитання і строкові депозити терміном до 92 днів. 
 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами  

 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами включає переважно аванси, 
отримані від абонентів, і є частиною зобов'язань за договорами з покупцями. Компанія вимагає 
від більшості абонентів попередню оплату за телекомунікаційні послуги. Суми попередньої 

оплати, отримані від абонентів, відображаються як зобов’язання з одержаних авансів і не 
визнаються у складі виручки від реалізації товарів, робіт, послуг до моменту фактичного 
надання послуг абоненту.  

 
Доходи майбутніх періодів  
 
Компанія відображає доходи майбутніх періодів в момент отримання оплати від абонентів за 
послуги, які ще не були передані. Зазвичай абоненти здійснюють оплату на щомісячній основі, і 
вони негайно кредитуються до складу місячної плати, або здійснюють передоплату послуги «Рік 

без абонплат», яка відображається у складі виручки на щомісячній основі протягом року. 
Відповідно, доходи майбутніх періодів, які є частиною зобов'язань за договорами з покупцями, є 
переважно короткостроковими (довгострокова частина є несуттєвою). Дохід визнається 
Компанією в тому періоді, коли абонент отримав відповідні послуги зв’язку. 
 
Забезпечення  
 

Забезпечення визнаються, коли Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або 
конструктивне) внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що Компанія буде 

змушена погасити це зобов'язання, і Компанія може зробити достовірну оцінку цього 
зобов'язання. Забезпечення оцінюються згідно найкращої оцінки, зробленої керівництвом, щодо 
витрат, необхідних для погашення зобов’язання на звітну дату, і дисконтуються до теперішньої 
вартості, коли вплив дисконтування є суттєвим. 
 

Основні види забезпечень, які формує Компанія, стосуються виплат працівникам премій за 
результатами діяльності, зобов’язань щодо демонтажу основних засобів та відновлення 
земельних ділянок, а також резерву під виплату винагороди за управління та інші консультації. 
 
Нарахування забезпечень відображається як витрати звітного періоду. 
 

Зареєстрований (пайовий) капітал  
 
Зареєстрований (пайовий) капітал визнається за вартістю внесених власниками активів, що 
зафіксована в установчих документах Компанії. 
 
Дивіденди  

 

Дивіденди оголошені протягом звітного періоду визнаються як розподіл частини чистого 
прибутку між власниками відповідно до частки їх участі у статутному капіталі Компанії. Сума 
оголошених, але не сплачених, дивідендів включається до поточних зобов’язань. Дивіденди за 
звітний період, які оголошені після дати балансу, але до затвердження керівництвом окремої 
фінансової звітності до випуску, не визнаються зобов’язаннями на дату балансу, але 
розкриваються у примітках до окремої фінансової звітності. 
 

Згідно з українським законодавством прибуток, доступний для розподілу дивідендів, 
обмежується деномінованою в українських гривнях сумою нерозподіленого прибутку, 
визначеною згідно з міжнародними стандартами бухгалтерської звітності, офіційно 
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оприлюдненими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері бухгалтерського обліку, після певних вирахувань.  

 
Фінансові інструменти  
 
Фінансовий інструмент являє собою будь-який договір, який створює фінансовий актив для 
одного підприємства і фінансове зобов’язання або інструмент власного капіталу для іншого 
підприємства. До фінансових активів належать, зокрема, грошові кошти та їх еквіваленти, 
дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інші поточна дебіторська заборгованість, 

поточні  фінансові інвестиції. Фінансові зобов’язання загалом представляють собою контрактні 
зобов’язання передати грошові кошти або інший фінансовий актив. Зокрема, до них належать 
кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість, 
орендні зобов’язання та кредити (позикові кошти). Фінансові інструменти визнаються одразу, 

які тільки Компанія стає стороною щодо договірних положень відповідного інструмента.  
 
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю, 

плюс витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання фінансового 
активу або випуску фінансового зобов’язання, за виключенням фінансових активів або 
зобов’язань, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток чи збиток. У такому 
випадку витрати на здійснення операції відносяться на витрати. У подальшому вони оцінюються 
або за амортизованою вартістю, або за справедливою вартістю у залежності від класифікації цих 
активів та зобов’язань.  

 
Фінансові активи можуть класифікуватись як 1) фінансові активи, які оцінюються за 
амортизованою вартістю; 2) фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід; 3) фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через 
прибуток чи збиток. Якщо фінансові активи утримуються для отримання передбачених 
договором грошових потоків виключно у вигляді основної суми та відсотків на визначені дати, 
вони класифікуються як такі, що оцінюються за амортизованою вартістю. Якщо фінансові активи 

утримуються не тільки для отримання передбачених договором грошових потоків у вигляді 
основної суми та відсотків на визначені дати, а й також для потенційного продажу, вони 

класифікуються як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. 
Усі інші фінансові активи класифікуються як такі, що оцінюються за справедливою вартістю 
через прибуток чи збиток.  
 
Фінансові зобов’язання можуть бути класифіковані як такі, що оцінюються за справедливою 

вартістю або амортизованою вартістю.  
 
Похідні фінансові інструменти, що включають форвардні контракти на покупку валюти 
обліковуються за справедливою вартістю. Всі похідні фінансові інструменти відображаються як 
активи, коли їхня справедлива вартість позитивна, і як зобов’язання, коли їхня справедлива 
вартість негативна. Зміни справедливої вартості похідних фінансових інструментів відносяться 

на прибуток чи збиток за рік. Компанія не застосовує облік хеджування. 
 
Визнання доходів (виручки) від реалізації товарів, робіт, послуг 
 
Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг оцінюється за сумою винагороди, право на яку 
Компанія очікує отримати за контрактом з клієнтами, без урахування сум, одержаних від імені 

третіх сторін. Компанія визнає доходи в момент, коли вона передає контроль над товаром або 

послугою клієнту. Виручка оцінюється за справедливою вартістю компенсації до отримання, за 
вирахуванням податку на додану вартість за ставкою 20%, збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування за ставкою 7,5% та знижок. 
 
Компанія отримує дохід від реалізації мобільних телекомунікаційних послуг (плати за доступ, 
передачі СМС-повідомлень, плати за пропуск трафіку інших мобільних операторів, телевізійного 
та музичного контенту і плати за з’єднання), а також продажу обладнання, аксесуарів. Продукти 

та послуги можуть продаватися окремо або у комбінованих пакетах. Найістотніша частина 
виручки стосується передплачених договорів. 
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Доходи від плати за доступ, передачі СМС-повідомлень, плати за пропуск трафіку інших 
мобільних операторів визнаються за методом нарахування тоді, коли послуги надаються. Вони 

визнаються або на базі використання (хвилинах обробленого трафіку, обсягу переданих даних) 
або з плином часу (місячна абонентська плата). Виручка від реалізації передплачених послуг 
переносяться на майбутні періоди до того часу, поки клієнт не споживе послуги або закінчиться 
їх строк дії. Це призводить до визнання зобов'язань за договорами у складі звіту про фінансовий 
стан та більшої величини надходжень грошових коштів від операційної діяльності у тому періоді, 
в якому отримані передоплати від клієнтів, тоді як споживання послуг відбувається у подальші 
роки.  
 

Доходи від надання телевізійного та музичного контенту визнаються тоді, коли Компанія надає 

послуги, і відображаються у сумі комісій до отримання Компанією (діє як агент) згідно з 
вимогами МСФЗ 15 Дохід від договорів з клієнтами, оскільки Компанія не контролює такі послуги 
до передачі їх клієнту. 
 

Компанія пропонує програму лояльності, за якою, в залежності від обсягу витрат клієнтів на 
придбання мобільних послуг, клієнтам надаються "бали". Ці "бали" можуть витрачатися на 
мобільні послуги, смартфони, ваучери, інші товари та благодійність протягом 12 місяців з дати їх 
нарахування. Бонусні бали, отримані клієнтами у рамках програми лояльності, обліковують як 

окремий компонент операції з продажу, в рамках якої їх надають, та відносять на майбутні 
періоди, виходячи з очікуваної кількості бонусних балів, які будуть фактично використані 
клієнтом. У подальшому віднесену на майбутні періоди суму визнають як виручку у періодах 
використання бонусних балів.  
 

Компанія визнає первісну плату за підключення абонентів за своїми передплаченими тарифними 
планами з моменту активації абонентів протягом строку дії договору, під час якого сторони 
мають чинні права та зобов’язання, забезпечені правовим захистом, а саме один місяць згідно 

українського законодавства.  
 

Доходи від реалізації товарів визнаються тоді, коли істотні ризики та винагороди від володіння 
товаром переходять до клієнта. 
 

Для комбінованих пакетів Компанія обліковує індивідуальні продукти та послуги окремо, якщо 
вони є чітко вираженими, тобто продукт або послугу, а також вигоду клієнта, можна 
ідентифікувати окремо від інших об’єктів у комбінованому пакеті, і клієнт може отримати вигоду 
від них. Компенсація за угодою розподіляється на кожний окремий продукт та послугу на основі 
їх відповідної справедливої вартості. Визначена справедлива вартість індивідуальних елементів 

загалом базується на цінах, за якими товар\послуга регулярно продається самостійно після 
врахування будь-яких відповідних знижок за обсяг. Заохочення, які надаються клієнтам, 
зазвичай пропонуються на момент підписання нового договору або у рамках рекламних 
пропозицій. Заохочення, які являють собою зменшення ціни продажу послуги (дисконти), 
визнаються у тому періоді, якого вони стосуються, коли визнаються відповідні доходи від 
реалізації, та відображаються як зменшення як дебіторської заборгованості за основною 
діяльністю, так і доходів від надання послуг. 

 
Компанія визнає доходи від надання телекомунікаційних послуг із плином часу, а доходи від 
реалізації товарів у певний момент часу. 
 
Плата за роумінг нараховується на основі чинних тарифів Компанії та відображається як дохід 

від послуг роумінгу, що надаються Компанією абонентам.  
 

Компанія отримує похвилинну плату за роумінг від інших операторів бездротового зв’язку за 
використання мережі Компанії абонентами інших операторів.  
 
Компанія отримує і надає ретроспективні знижки за обсяг за угодами роумінгу з міжнародними 
мобільними операторами. Для оцінки змінної суми компенсації цих знижок Компанія 
використовує первісні дані трафіку, які коригуються щомісяця для відображення нової доступної 

інформації. Зобов’язання щодо очікуваних майбутніх знижок до сплати визнається як зменшення 
доходів від реалізації у складі кредиторської заборгованості від основної діяльності та іншої 
кредиторської заборгованості у звіті про фінансовий стан. 
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Визнання витрат 
 

Основні витрати, які несе Компанія у зв’язку з наданням послуг мобільного та фіксованого 
зв’язку, включають витрати на послуги інших операторів, плату за послуги роумінгу, 
собівартість товарів, амортизацію та витрати на технічне обслуговування мережі. 
 
За дзвінки абонентів, зроблені в зонах, які знаходяться за межами територій, що покриваються 
ліцензіями Компанії, сплачується вартість послуг роумінгу операторам мобільного зв’язку 
відповідних регіонів. Плата за роумінг, яка перераховується іншим операторам, розраховується 

за тарифами цих операторів та відображається в у складі собівартості Компанії. Витрати на 
роумінг зменшуються на надані операторами знижки, якщо між компаніями існує відповідний 
двосторонній договір про надання знижок.  
 

Нараховані, але не отримані знижки відображаються як дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги у випадку, якщо знижки будуть отримані грошовими коштами. В іншому 
випадку вони зменшують суму кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 

 
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 
якого вони були здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, 
відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 
 
Компанія відносить до складу фінансових витрат сплату відсотків за користування позиковими 

коштами та договорами оренди. 
 
Податок на прибуток 
 
Витрати з податку на прибуток базуються на сумі прибутку за рік, приймаючи до уваги 
відстрочене оподаткування.  
 

Відстрочені податкові активи і зобов’язання  
 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визнаються стосовно тимчасових різниць, які 
виникають між балансовою вартістю активів та зобов’язань у окремій фінансовій звітності та 
відповідними податковими базами активів та зобов’язань, які призведуть до виникнення 
майбутніх оподатковуваних сум або сум, які підлягають вирахуванню. Суми відстрочених 
податків визначаються із використанням ставок оподаткування, які були введені в дію або 

практично були введені в дію станом на кінець звітного періоду і які, як очікується, 
застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані 
перенесені податкові збитки.  

 
Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та 

перенесені податкові збитки відображаються лише в тому обсязі, в якому існує ймовірність 
сторнування тимчасових різниць і отримання у майбутньому достатнього оподатковуваного 
прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці. На кожну річну звітну дату 
Компанія переоцінює невизнані відстрочені податкові активи та балансову вартість визнаних 
відстрочених податкових активів. Компанія визнає раніше невизнаний актив лише в тій сумі, яка 
є вірогідною до реалізації відносно майбутніх прибутків, що підлягають оподаткуванню. 

Відповідно, Компанія зменшує балансову вартість відстроченого податкового активу лише у 

випадку, коли зникає вірогідність повної або часткової реалізації такого активу відносно 
майбутніх прибутків. 
 
 

3. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ 
 

Суттєва облікова оцінка є оцінкою, яка не тільки є важливою для подання фінансового стану 
Компанії, а й вимагає від керівництва прийняття найскладніших, суб’єктивних або комплексних 
суджень, часто у результаті потреби здійснити оцінку та розробити припущення стосовно 
кінцевого результату питань, які за своєю природою є непевними.  
 



ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» 

 
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ  
В тисячах українських гривень 

 

 

23 
Примітки на сторінках 11-55 є невід’ємною частиною цієї окремої фінансової звітності. 

 
 
 

Керівництво здійснює такі оцінки регулярно на основі історичних результатів, минулого досвіду, 
тенденцій, консультацій з експертами, прогнозів щодо майбутнього та інших методів, які 

керівництво вважає обґрунтованими за відповідних обставин. Керівництво вважає облікові 
оцінки, розглянуті нижче, своїми суттєвими обліковими оцінками і, відповідно, надає пояснення 
щодо кожної з них. 
 
Знос та амортизація необоротних активів 
 
Витрати на знос та амортизацію базуються на оцінках керівництва щодо строків корисного 

використання, ліквідаційної вартості та методу розрахунку амортизації основних засобів та 
нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися у результаті технологічних змін, 
конкуренції, змін у ринкових умовах та інших факторів і можуть призвести до змін в очікуваних 
строках корисного використання та сумах нарахування зносу або амортизації. Технологічні 

зміни важко передбачити, і погляди керівництва щодо тенденцій та темпів розвитку можуть 
змінитися із плином часу. Деякі активи та технології, у які Компанія інвестувала декілька років 
тому, все ще продовжують використовуватись і формують основу для нових технологій. Суттєві 

судження щодо оцінок строків корисного використання враховують, серед іншого, очікувані 
середні строки відносин із клієнтами, які базуються на відключенні абонентів, залишкові періоди 
дії ліцензій та очікувані зміни у технологіях і на ринку. 
 
Строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів переглядаються 
принаймні раз на рік з урахуванням зазначених вище чинників і всіх інших важливих факторів. 

Фактичні строки використання необоротних активів можуть відрізнятися від строків корисного 
використання, визначених керівництвом, що у результаті може призвести до визначення іншої 
балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів із обмеженими строками 
використання. 
 
Компанія продовжує оцінювати період амортизації для нематеріальних активів із обмеженими 
строками використання для визначення того, чи обумовлюють конкретні події або обставини 

перегляд амортизаційних періодів. Зміна очікуваних строків корисного використання є зміною 
облікових оцінок, і суми нарахування зносу та амортизації коригуються перспективно. 

Додаткова інформація розкрита у Примітці 2. 
 
Активи з прав користування та орендні зобов’язання 
 
Вартість активів з права користування та орендних зобов’язань базується на оцінках 

керівництва щодо строків дії оренди, а також ставках додаткових запозичень, які 
використовуються для дисконтування орендних платежів. Строк дії оренди відповідає 
безвідкличному строку дії кожного договору, однак, у більшості випадків Компанія обґрунтовано 
впевнена, що зможе реалізувати опціони на подовження строків і, відповідно, строки дії оренди 
продовжуються до 10–20 років для місць розміщення обладнання мережі та базових станцій 
(Примітка 18). Під час оцінки строків дії оренди керівництво враховує усі факти та обставини, 

які створюють економічне заохочення для Компанії щодо реалізації опціону на подовження 
строку оренду, наприклад, строк корисного використання активу, розташованого на 
орендованій ділянці, статистику щодо заміни майданчика, послідовність технологічних змін, а 
також витрати на припинення дії або укладення договорів оренди. Компанія визначила ставки 
додаткових позикових коштів на основі кривої доходності державних облігацій із коригуванням 
на кредитні спреди пропозицій для Компанії щодо банківських кредитів.    

 

Зміни цих факторів можуть вплинути на оціночні строки дії договорів оренди та відображену у 
звітності вартість активів з прав користування та орендних зобов’язань. 
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Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки 
 

Компанія визнає очікувані кредитні збитки за всіма фінансовими активами, що обліковуються за 
амортизованою вартістю, включаючи фінансову допомогу та позики, надані пов’язаним 
сторонам. 
 
Компанія використовує матрицю резервування для розрахунку оціночних резервів під очікувані 
кредитні збитки («ОКЗ») від дебіторської заборгованості за основною діяльністю. Норми 
резервування базуються на кількості днів прострочення активу для різних груп клієнтів, які 

мають подібні характеристики збитків. Матриця резервування перш за все базується на 
спостережних Компанією історичних рівнях дефолту. Компанія регулює матрицю для 
коригування минулого досвіду кредитних збитків на прогнозну інформацію. Сума ОКЗ залежить 
від змін обставин та прогнозних економічних умов, минулого досвіду кредитних збитків Компанії 

та прогнозу економічних умов.   
 
Компанія також оцінює ОКЗ щодо фінансової допомоги, наданої материнській компанії, виходячи 

з припущення щодо відшкодування за рахунок продажу її інвестиції у Компанію. Цей розрахунок 
передбачає використання окремих припущень, які стосуються річної волатильності ціни акцій 
порівнянних телекомунікаційних компаній з лістингом на фондових біржах та очікуваного 
періоду відшкодування.   
 
Якщо вказані вище припущення виявляться некоректними, фактичний коефіцієнт конверсії 

облікованої виручки Компанії у грошові кошти може бути нижчим за очікуваний, і Компанія 
може бути змушена збільшити оціночний резерв під очікувані кредитні збитки. Інформацію про 
очікувані кредитні збитки від дебіторської заборгованості за основною діяльністю, іншої поточної 
дебіторської заборгованості та фінансової допомоги і позик, наданих пов’язаним особам, 
включаючи аналіз чутливості для очікуваних кредитних збитків за фінансовою допомогою, 
наведено у Примітках 13 і 15. 
 

Резерв під витрати на виведення активів з експлуатації та відновлення ділянок 

 
Компанія формує резерв під майбутні витрати на виведення активів з експлуатації та 
відновлення ділянок будівництва щогл, вишок та веж. Цей резерв являє собою теперішню 
вартість витрат на виведення активів з експлуатації, що, як очікується, будуть понесені під час 

демонтажу відповідних активів. Розрахунок резервів базується на найкращих оцінках 
керівництва витрат, пов’язаних із виведенням активів з експлуатації, включаючи витрати на 
оплату праці та відновлення ділянок. Ці оцінки регулярно переглядаються з урахуванням 
економічного середовища та інших внутрішніх факторів. Основні припущення, використані під 
час розрахунку резерву, описані у Примітці 25.   

 
Класифікація фінансової допомоги, наданої пов'язаній стороні 

 
10 лютого 2020 року Компанія надала безвідсоткову фінансову допомогу в сумі 11,569,196 
тисяч гривень ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс». Ця допомога підлягає поверненню 
протягом 10 днів після отримання письмової вимоги Компанії. План корпоративної реорганізації 
передбачає злиття ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» та Компанії шляхом приєднання у 
2021 році (далі - «Злиття»). Після завершення Злиття Компанія буде повним правонаступником 

усіх активів, прав і зобов'язань. Керівництво вважає, що Злиття буде завершено протягом року 

після звітної дати, отже, вважає, що фінансова допомога, надана материнській компанії, має 
бути відображена у складі оборотних активів у балансі (звіті про фінансовий стан). 
 
Визначення одиниці, яка генерує грошові кошти 
 
Компанія повинна проводити тести на зменшення корисності тих одиниць, що генерують 

грошові кошти, щодо яких визначені наявні ознаки зменшення корисності. Одним із 
вирішальних факторів при визначенні одиниці, яка генерує грошові кошти, є можливість оцінки 
незалежних грошових потоків для такої одиниці. Компанія розглядає свій бізнес як одну 
одиницю, яка генерує грошові кошти.  
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4. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ 
 

Керівний комітет Компанії (вище керівництво з операційної діяльності), до складу якого входять 
Генеральний Директор та вище керівництво, аналізує результати роботи Компанії та визначив 
один звітний сегмент її бізнесу, який охоплює послуги, що надаються клієнтам по всій Україні, у 
тому числі послуги голосового зв'язку та передачі даних. 
 
Керівний комітет оцінює результати операційного сегменту переважно на основі виручки та 
прибутку від операційної діяльності до вирахування зносу та амортизації (OIBDA). Керівництво 

визначає показник OIBDA як прибуток до вирахування процентів, податків, зносу, амортизації 
та знецінення, чистих прибутків або збитків від курсових різниць та інших неопераційних 
прибутків/збитків зі звіту про фінансові результати. 
 

Окрему фінансову інформацію звітного сегменту наведено нижче. 
 
 2020  2019 

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг 17,292,036  15,036,018 
    
Показник OIBDA 10,022,982  8,717,007 
Знос та амортизація (4,647,203)  (4,543,066) 
Очікувані кредитні збитки від фінансових активів (288,737)  (1,022,042) 
Прибуток від операційної діяльності 5,087,042  3,151,899 

 
 

5. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 
 
Дохід від реалізації за 2020 та 2019 роки складається з: 

 

 2020  2019 
     
Дохід від послуг мобільного зв’язку абонентам 13,275,519  11,498,758 
Дохід від пропуску трафіку інших мобільних операторів 3,279,562  2,517,931 
Дохід від роумінгу 414,330  711,204 
Дохід від реалізації товарів 120,413  131,483  
Інші доходи мобільного бізнесу 202,212  176,642   

     
Всього доходу від реалізації 17,292,036  15,036,018 

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

6. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) 

 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 та 2019 роки складається з: 
 

 2020  2019 
     
Знос та амортизація 3,519,654  3,350,029 
Витрати на пропуск трафіку у мережах інших мобільних операторів  2,261,181  1,667,274 
Витрати на електроенергію та інші виробничі витрати  891,907  953,132 
Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом та інші 

пов’язані платежі  856,098  823,901 
Витрати на роумінг 284,144  294,872 
Заробітна плата 203,043   178,385  
Собівартість реалізованих товарів  128,851  106,437 
Соціальні внески  37,759  33,590 
Інші витрати 27,847  50,999 

    
Всього собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 8,210,484  7,458,619 
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7. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 
 

Адміністративні витрати за 2020 та 2019 роки складаються з: 
 

 2020  2019 

    
Знос та амортизація 636,673  699,430 
Заробітна плата 531,597   460,306  
Консультаційні послуги 282,609  35,926 
Витрати на адміністрування та утримання офісу 260,291  235,537 
Білінг та обробка даних 221,307  172,807 
Податки, окрім податку на прибуток 120,868  93,570 
Соціальні внески  73,318  65,580 
Інші витрати 7,866  8,823 

    
Всього адміністративних витрат 2,134,529  1,771,979 

 
Збільшення суми витрат на консалтинг пояснюється переважно виплатою пов'язаній стороні 
винагороди за управління та інші консультації.  
 
 

8. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 
 
Витрати на збут за 2020 та 2019 роки складаються з: 
 

 2020  2019 

    
Знос та амортизація 490,876  493,607 
Витрати на рекламу та маркетинг  445,535  393,181 
Дилерські комісії 442,429  444,904 
Заробітна плата 331,397  305,926  
Соціальні внески  63,117  58,609 
Інші витрати 38,043  49,873 

    
Всього витрат на збут 1,811,397  1,746,100 

 
 

9. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 
 
Інші операційні доходи за 2020 та 2019 роки складаються з: 
 

 2020  2019 

    
Дохід від списання торгової та іншої кредиторської заборгованості 186,992  3,484 
Доходи від реалізації необоротних активів 49,351  57,936 

Інші операційні доходи 13,533   68,749 

    
Всього інших операційних доходів 249,876  130,169 

 
 

10. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 

 
Інші операційні витрати за 2020 та 2019 роки складаються з: 
 

 2020  2019 

    
Витрати від реалізації оборотних активів 8,600  11,248 
Витрати від штрафів, пені 1,118  20 
Інші операційні витрати 5  4,280 

    
Всього інших операційних витрат 9,723  15,548 
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11. ІНШІ НЕОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 
 

Інші неопераційні доходи та витрати за 2020 та 2019 роки складаються з: 
 
 2020  2019 

    
Інші неопераційні витрати:    
– Витрати від курсових різниць 1,852,159  - 
– Очікувані кредитні збитки від фінансової допомоги, виданої пов’язаній 

стороні 113,330  - 
– Інші 32,489  718 

Всього інших неопераційних витрат  1,997,978  718 

    
Інші неопераційні доходи:    
– Доходи від курсових різниць -  55,986 
– Інші неопераційні доходи 190  71 

    
Всього інших неопераційних доходів 190  56,057 

    
Чисті інші неопераційні витрати/(доходи)  1,997,788  (55,339) 

 
 

12. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

 
Фінансові доходи та витрати за 2020 та 2019 роки складаються з: 
 
 2020  2019 

    
Нараховані відсотки за позиковими коштами (Примітка 24) 864,935  63,698 
Нараховані відсотки за зобов’язаннями з оренди (Примітка 18) 561,307  487,122 
Амортизація дисконту резерву на демонтаж основних засобів та 

відновлення земельних ділянок 42,512  35,356 
Зміна вартості форвардних контрактів 17,173  - 

    
Фінансові витрати 1,485,927  586,176 

    
Фінансові доходи 65,389  181,736 

    
Чисті фінансові витрати  1,420,538  404,440 

 
 

13. ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 

 

31 грудня 
2020 року  

31 грудня 
2019 року 

    
Фінансова допомога та позики, надані пов’язаним сторонам 
(Примітка 30) 11,668,111  1,020,000 

Короткострокові депозити у банках 662,856  435,963 
Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки (163,330)   (1,020,000) 

    
Всього поточних фінансових інвестицій 12,167,637  435,963 

 
10 лютого 2020 року Компанія надала безпроцентну фінансову допомогу ТОВ «Телко Солюшнз 

енд Інвестментс» у сумі 11,569,196 тисяч гривень. Допомога підлягає поверненню протягом 10 
днів після отримання письмової вимоги Компанії. Керівництво оцінило резерв під очікувані 
кредитні збитки від цієї фінансової допомоги, виходячи з припущення, що вимогу про 
повернення буде подано станом на звітну дату. Враховуючи, що ТОВ «Телко Солюшнз енд 
Інвестментс» має недостатні високоліквідні активи і його основним активом є пряма інвестиція у 
Компанію, повернення відповідної фінансової допомоги оцінюється, виходячи з припущення, що 

повернення допомоги відбудеться за рахунок надходжень від продажу цієї інвестиції. 
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Компанія сформувала резерв під очікувані кредитні збитки («ОКЗ») від фінансової допомоги у 
сумі 113,330 тисяч гривень станом на 31 грудня 2020 року. У таблиці далі наведено аналіз 

чутливості ОКЗ від фінансової допомоги, наданої ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс», до змін 
у ключових застосованих припущеннях: 

 Припущення 
Розрахункова 
величина Зміна Вплив на ОКЗ  

Волатильність ціни на акції 
за рік 30% Збільшення на 10% Збільшення на 

235,000 тисяч 
гривень  

Період повернення 1 рік 
Збільшення на 6 

місяців Збільшення на 
145,000 тисяч 

гривень   

 
Зміни в резерві під очікувані кредитні збитки наведені у Примітці 15. 

 
Керівництво та акціонери планують наступний крок у корпоративній реорганізації шляхом 

злиття з приєднанням ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» до Компанії (далі - «Злиття»). 
Після Злиття ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» припинить своє існування, а Компанія як 
юридична особа-правонаступник стане повним законним правонаступником всіх його активів, 
прав та зобов'язань. 

 
Зазначені вище процедури корпоративної реорганізації є складними та потребують значного 
часу з огляду на значну участь у цьому процесі різних державних органів та установ України. 
Керівництво очікує завершення цієї корпоративної реорганізації протягом 12 місяців після звітної 
дати. 
 
Станом на 31 грудня 2019 року сума безвідсоткової поворотної позики для ТОВ «ВФ Ритейл», 

дочірній компанії із 100% часткою участі, дорівнювала 1,020,000 тисяч гривень із датою 
погашення в червні 2020 року та можливістю пролонгації. Станом на 1 червня 2020 року 
заборгованість за позикою становила 1,260,000 тисяч гривень та була погашена шляхом 
взаємозаліку однорідних зустрічних вимог щодо здійснення внеску в статутний капітал ТОВ «ВФ 
Ритейл». Станом на 31 грудня 2020 року сума позики, наданої ТОВ «ВФ Ритейл», становила 
50,000 тисяч гривень. Зважаючи на наявні кредитні ризики станом на 31 грудня 2020 року і 

2019 року був нарахований оціночний резерв під очікувані кредитні збитки в розмірі 100% 

відповідної заборгованості за позикою наданою ТОВ «ВФ Ритейл».  
 
Короткострокові депозити у банках включають строкові депозити з первісним строком 
погашення більше трьох місяців, які підлягають погашенню у строк до дванадцяти місяців. 
Короткострокові депозити у банках представлені таким чином: 
 

 

Депозитна 
ставка  

31 Грудня 
2020 року  

Депозитна 
ставка  

31 Грудня 
2019 року 

        
Долар США 0.01%  367,570  -         - 
Євро 1-1.5%  295,286  0.1%  435,963 
        

        
Всього короткострокових 

депозитів   662,856    435,963 

 
Вплив оціночних резервів під очікувані кредитні збитки на залишки короткострокових депозитів 

в банках є незначним. 
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14. ГРОШІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 
 

Грошові кошти та їх еквіваленти були представлені таким чином: 
 

 

Депозитна 
ставка 

31 грудня  
2020 року 

Депозитна 
ставка 

31 грудня 
2019 року 

Поточні рахунки в банках     
Долар США (у гривневому еквіваленті)  970,689  23,730 
Євро (у гривневому еквіваленті)  866,601  125,086 
Українська гривня  10,010  56,819 
     
Депозитні рахунки на вимогу     
Українська гривня 3.75% 536,150 10.5% 280,550 

     
Інші короткострокові депозити в банках     
Українська гривня 3.0%-4.75% 246,990 8.5%-13.3% 673,012 
     

Загальна сума грошових коштів та їх 
еквівалентів на рахунках в банках  2,630,440  1,159,197 

     
Грошові кошти в дорозі  40,273  126,730 
     
Загальна сума грошових коштів та їх 

еквівалентів  2,670,713  1,285,927 

 
Інші короткострокові депозити представлені депозитами в банках з первісним строком 
погашення до трьох місяців. 
 

Станом на 31 грудня 2020 року, до грошових коштів в дорозі належать кошти, сплачені 
абонентами, але ще не отримані від фінансових установ на суму 39,454 тисяч гривень 
(31 грудня 2019 року: 125,910 тисяч гривень). 
 

Грошові кошти на поточних, депозитних рахунках на вимогу та короткострокових депозитних 
рахунках розміщені у надійних українських банках. Станом на 31 грудня 2020 року, 92% 
грошових коштів та їх еквівалентів розміщено у чотирьох банках - дочірніх банках великих 

міжнародних банківських груп (на 31 грудня 2019 року - 90% у чотирьох банках в Україні, 
відповідно). 
 
Аналіз грошових коштів та їхніх еквівалентів і короткострокових депозитів в банках з терміном 
погашення від трьох до дванадцяти місяців за кредитною якістю на основі рейтингу агентств 
Fitch та Moody’s представлено таким чином: 
 
 31 грудня 2020 року 31 грудня 2019 року 

 Гроші та їх 
еквіваленти 

Короткострокові 
депозити в банках  

(Примітка 13)  
Гроші та їх 

еквіваленти 

Короткострокові 
депозити в банках  

(Примітка 13)  

   
 

 
Рейтинг A           156,896 - - - 

Рейтинг B  1,915,687 662,856 731,883 435,963 

Без рейтингу* 598,130 - 554,044 - 

     

Всього 2,670,713 662,856 1,285,927 435,963 

 
* Банки без рейтингу входять до 10 найбільших українських банків за розміром загальних активів та 
капіталу (за даними Національного банку України). 
 

Вплив оціночних резервів під очікувані кредитні збитки на залишки грошових коштів та їх 

еквівалентів є незначним. 
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15. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА ІНША ПОТОЧНА 
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

 
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість 
обліковується за амортизованою вартістю. Балансова вартість дебіторської заборгованості 
зменшується на суму відповідних оціночних резервів під очікувані кредитні збитки (ОКЗ). 
 
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша поточна дебіторська заборгованість 
була представлена таким чином: 

 

 
31 грудня 
2020 року  

31 грудня 
2019 року 

    

Роумінг 417,388  360,883 
Пропуск трафіку інших мобільних операторів 167,009  135,250 
Абоненти 78,460  85,636 
Дилери 38,818  37,690 
Інша торгова дебіторська заборгованість 16,507  - 
Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за дебіторською 

заборгованістю абонентів  (29,511)  (38,293) 
Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за іншою дебіторською 

заборгованістю, крім абонентів (11,615)  (10,918) 
    

Всього дебіторської заборгованості за основною діяльністю 677,056  570,248 

    

Залишок грошових коштів у проблемному банку 246,674  250,000 
Інша поточна дебіторська заборгованість 32,805  13,097 
Дебіторська заборгованість факторингової компанії за проданими 
інвестиціями у проблемних банках -  961,403 

Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки (246,674)  (1,211,668) 
    

Всього іншої поточної дебіторської заборгованості 32,805  12,832 

    

Всього дебіторської заборгованості за основною діяльністю та 
іншої поточної дебіторської заборгованості 709,861  583,080 

 

Більшість залишків дебіторської заборгованості за основною діяльністю від абонентів 
погашаються протягом 30-45 днів. До прийняття будь-якого нового контракту Компанія оцінює 

кредитну якість потенційного клієнта і визначає кредитні ліміти окремо для кожного 
індивідуального клієнта. 
 

У таблиці далі наведено аналіз дебіторської заборгованості за основною діяльністю від абонентів 
за строками погашення та оціночні резерви очікуваних кредитних збитків станом на 31 грудня 
2020 року: 
 

Дебіторська заборгованість 
абонентів 

Очікуваний 
рівень збитків  

Валова 
балансова 

вартість  
ОКЗ за весь 

строк  
Кредитно-
знецінена 

        
Поточна 1.1%  40,471  (429)  Ні 
        

1 - 30 днів прострочки 5%  5,323  (266)  Ні 
31 - 60 днів прострочки 14%  2,846  (398)  Ні 
61 - 90 днів прострочки 35%  1,151  (403)  Ні 
91 - 120 днів прострочки 53%  623  (330)  Так 
121 - 150 днів прострочки 60%  594  (356)  Так 
151 - 180 днів прострочки 70%  411  (288)  Так 
Більш ніж 180 днів прострочки 100%  27,041  (27,041)  Так 
        

Всього   78,460  (29,511)   

 

У таблиці далі наведено аналіз дебіторської заборгованості за основною діяльністю від абонентів 
за строками погашення та оціночні резерви очікуваних кредитних збитків станом на 31 грудня 
2019 року: 
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Дебіторська заборгованість 
абонентів 

Очікуваний 
рівень збитків  

Валова 
балансова 

вартість  
ОКЗ за весь 

строк  
Кредитно-
знецінена 

        

Поточна 2.4%  40,589  (986)  Ні 
        

1 - 30 днів прострочення 14%  5,358  (750)  Ні 

31 - 60 днів прострочення 29%  2,782  (807)  Ні 

61 - 90 днів прострочення 53%  908  (481)  Ні 

91 - 120 днів прострочення 67%  741  (496)  Так 

121 - 150 днів прострочення 73%  1,477  (1,078)  Так 

151 - 180 днів прострочення 85%  572  (486)  Так 

Більш ніж 180 днів прострочення 100%  33,209  (33,209)  Так 
        

Всього   85,636  (38,293)   

 

У 2015 році Компанія уклала факторингові угоди стосовно залишків грошових коштів, 
розміщених у проблемних банках «Дельта Банк» (1,627,274 тисячі гривень) та «Київська Русь» 
(328,000 тисяч гривень), за яким факторингова компанія була зобов'язана відшкодувати 

Компанії 50% та 45% залишків грошових коштів, відповідно. Станом на 31 грудня 2017 року 
дебіторська заборгованість від факторингової компанії у сумі 961,403 тисячі гривень та грошові 
кошти у проблемному банку (250,000 тисяч гривень) були повністю знецінені через високий 
кредитний ризик контрагентів. Протягом 2020 року Компанія частково отримала заборгованість 
у сумі 3,326 тисяч гривень. У 2020 році неотримана заборгованість у сумі 961,403 тисячі 
гривень була списана за рахунок резерву, створеного у попередні періоди. 

 
У таблиці далі наведено інформацію про кредитний ризик та очікувані кредитні збитки від іншої 
дебіторської заборгованості за основною діяльністю, іншої поточної дебіторської заборгованості 
та фінансової допомоги та позик, наданих пов’язаним особам станом на 31 грудня 2020 року: 
 

 

Очікуваний 
рівень 
збитків  

Валова 
балансова 

вартість  
ОКЗ за весь 

строк  
Кредитно-
знецінена 

        

Фінансова допомога, надана 
пов'язаній стороні (Примітка 13) 0.98%  11,569,196  (113,330)  Так 

Залишок грошових коштів у 
проблемному банку  100%  

 
246,674  (246,674)  Так 

Позики, надані пов'язаним 
сторонам (Примітка 13) 51%  98,915  (50,000)  Так 

Інша торгова та інша поточна 
дебіторська заборгованість 24%  49,312  (11,615)  Так 

        

Всього   11,964,097  (421,619)   

 

У таблиці далі наведено інформацію про кредитний ризик та очікувані кредитні збитки від іншої 
дебіторської заборгованості за основною діяльністю, іншої поточної дебіторської заборгованості 
та позик, наданих пов’язаним особам станом на 31 грудня 2019 року: 
 

 

Очікуваний 
рівень 
збитків  

Валова 
балансова 

вартість  
ОКЗ за весь 

строк  
Кредитно-
знецінена 

        

Позики, надані пов'язаним 
сторонам (Примітка 13) 100%  1,020,000  (1,020,000)  Так 

Дебіторська заборгованість 
факторингової компанії за 
проданими інвестиціями у 
проблемних банках 100%  961,403  (961,403)  Так 

Залишок грошових коштів у 
проблемному банку  100%  250,000  (250,000)  Так 

Інша торгова та інша поточна 
дебіторська заборгованість 85%  13,097  (11,183)  Так 

        

Всього   2,244,500  (2,242,586)   



ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» 

 
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ  
В тисячах українських гривень 

 

 

32 
Примітки на сторінках 11-55 є невід’ємною частиною цієї окремої фінансової звітності. 

 
 
 

Наступна таблиця підсумовує зміни в оціночному резерві під очікувані кредитні збитки від 
дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги, іншої поточної дебіторської 

заборгованості та поточних фінансових інвестицій за 2020 та 2019 роки: 
 

 

Дебіторська 
заборгова-

ність за 
основною 
діяльністю 

Інша поточна 
дебіторська 

заборгованість 

Поточні 
фінансові 
інвестиції 

(Примітка 13) Всього 
     

Оціночний резерв під очікувані 
кредитні збитки станом на 1 січня 
2019 року 66,025 

 
 

1,211,668 

 
 

- 1,277,693 
Відрахування до резерву під ОКЗ 
стосовно позик, виданих пов'язаним 
сторонам - - 

 
 

1,020,000 1,020,000 
Відрахування до резерву під ОКЗ 
стосовно дебіторської заборгованості за 
основною діяльністю 2,042 - - 2,042 

Списана дебіторська заборгованість за 
основною діяльністю від абонентів (18,856) - - (18,856) 

     

Оціночний резерв під очікувані 
кредитні збитки станом на 
31 грудня 2019 року 49,211 1,211,668 1,020,000 2,280,879 

     

Відрахування до резерву під ОКЗ 
стосовно позик, виданих пов'язаним 
сторонам  - - 290,000 290,000 

Відрахування до резерву під ОКЗ 
стосовно фінансової допомоги, виданої 
пов'язаній стороні (Примітка 11) - - 113,330 113,330 

Відрахування до резерву під ОКЗ 
стосовно дебіторської заборгованості за 
основною діяльністю 2,328 - - 2,328 

Списана дебіторська заборгованість 
факторингової компанії за проданими 
інвестиціями у проблемних банках - (961,403) - (961,403) 

Конвертація кредиту в інвестицію в 
дочірнє підприємство (Примітки 13, 22) - - (1,260,000) (1,260,000) 

Списана дебіторська заборгованість за 
основною діяльністю від абонентів (10,904) - - (10,904) 

Курсові різниці 491 - - 491 
Сторно оціночних резервів - (3,591) - (3,591) 
     

Оціночний резерв під очікувані 
кредитні збитки станом на 
31 грудня 2020 року 41,126 246,674 163,330 451,130 

 

Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань 
 

Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань та їх представлення у звіті про фінансовий стан 
на нетто основі виконується лише тоді, коли є юридично забезпечене право на компенсацію 
визнаних сум, і є намір або здійснити погашення на нетто основі, або реалізувати актив та 

погасити зобов’язання одночасно. Таке право на залік не повинно залежати від майбутньої 
події, повинно підлягати юридичному забезпеченню за будь-яких з наступних обставин: під час 
звичайної діяльності, у випадку невиконання зобов'язань та у разі неплатоспроможності або 
банкрутства. 
 

Торгова дебіторська заборгованість за роумінг та послуги взаємних підключень відображається з 

урахуванням взаємозаліку з відповідною торговою кредиторською заборгованістю за роумінг та 
послуги взаємних підключень. Застосовне законодавство дозволяє суб'єкту господарювання 
застосовувати взаємозалік зустрічних однорідних вимог за торговою дебіторською та 
кредиторською заборгованістю, що підлягають сплаті, деноміновані в тій самій валюті та з тим 
самим контрагентом.  
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Наступна таблиця відображає взаємозалік фінансових інструментів за договорами зустрічних 
однорідних вимог станом на 31 грудня 2020 року. 
 

 
Валова балансова 

вартість  Сума взаємозаліку  

Чиста сума 
заборгованості 

після взаємозаліку 
 (а)  (b)  (с)=(а)-(b) 

АКТИВИ      
Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги:      
  роумінг 464,176  46,788  417,388 
  пропуск трафіку інших 

мобільних операторів 251,945  84,936  167,009 

Всього 716,121  131,724  584,397 
      
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ      
Поточна кредиторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги:      
  роумінг (173,019)  (46,788)  (126,231) 
  пропуск трафіку у мережах 

інших мобільних операторів (99,221)  (84,936)  (14,285) 

Всього (272,240)  (131,724)  (140,516) 

 
Наступна таблиця відображає взаємозалік фінансових інструментів за договорами зустрічних 
однорідних вимог станом на 31 грудня 2019 року. 

 

 
Валова балансова 

вартість  Сума взаємозаліку  

Чиста сума 
заборгованості 

після взаємозаліку 
 (а)  (в)  (с)=(а)-(в) 

АКТИВИ      
Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги:      
  роумінг 422,028  61,145  360,883 
  пропуск трафіку інших 

мобільних операторів 229,954  94,704  135,250 

Всього 651,982  155,849  496,133 
      
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ      
Поточна кредиторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги:      
  роумінг (230,545)  (61,145)  (169,400) 
  пропуск трафіку у мережах 

інших мобільних операторів (104,970)  (94,704)  (10,266) 

Всього (335,515)  (155,849)  (179,666) 

 
 

16. ЗАПАСИ 
 
Товарно-матеріальні запаси були представлені таким чином: 
 

  
31 грудня 
2020 року 

 31 грудня 
2019 року 

    

SIM-карти та передплачені телефонні картки 11,621  13,415 
Малоцінні і швидкозношувані предмети 7,796  5,116 
Товари для перепродажу  4,989  8,903 
Інші 4,790  4,573 
    

     
Всього запасів 29,196  32,007 
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17. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 
 

До статті балансу Основні засоби увійшли групи основних засобів та активи у формі прав 
користування, що були розраховані базуючись на вимогах МСФЗ 16.  
 

Загальна вартість таких активів станом на 31 грудня 2020 року: 
 

Групи 
Первісна 
вартість  

Накопичений 
знос  

Чиста 
балансова 

вартість 

      
Основні засоби 22,133,518  (12,578,827)  9,554,691 
Активи у формі прав користування (Примітка 18) 3,503,545  (848,950)  2,654,595 

      
Всього 25,637,063  (13,427,777)  12,209,286 

 

Загальна вартість таких активів станом на 31 грудня 2019 року: 

 

Групи 
Первісна 
вартість  

Накопичений 
знос  

Чиста 
балансова 

вартість 

      
Основні засоби 20,975,595  (11,643,398)  9,332,197 
Активи у формі прав користування (Примітка 18) 3,073,218  (537,063)  2,536,155 

      
Всього 24,048,813  (12,180,461)  11,868,352 

 

Рух за статтями основних засобів був наступним: 
                                      

 

Обладнання 
мереж та 
базових 
станцій  

Земля та 
будівлі  

Офісне 
обладнання 

трансп. засоби 
та ін. ОЗ  Всього 

Первісна вартість         

        

1 січня 2019 року 20,412,764  666,815  2,329,541  23,409,120 
        

Надходження 1,187,836  6,560  17,172  1,211,568 
Введено в експлуатацію з 

незавершених 
капітальних інвестицій 1,321,597  16,114  216,815  1,554,526 

Вибуття   (4,205,146)   (162,796)   (831,677)   (5,199,619) 
            

31 грудня 2019 року 18,717,051  526,693  1,731,851  20,975,595 

        
Надходження 968,358  4,131  17,157  989,646 
Введено в експлуатацію з 

незавершених 
капітальних інвестицій  1,309,982  18,453  165,975  1,494,410 

Вибуття та виведення з 
експлуатації  (1,166,854)   (2,693)   (156,586)   (1,326,133) 

            

31 грудня 2020 року 19,828,537  546,584  1,758,397  22,133,518 

         

Накопичений знос       

1 січня 2019 року  (12,523,972)   (312,926)   (1,826,526)   (14,663,424) 
        
Нарахування за рік  (1,942,086)   (22,783)   (209,048)   (2,173,917) 

Вибуття 4,200,527  162,024  831,392  5,193,943 
            

31 грудня 2019 року  (10,265,531)   (173,685)   (1,204,182)   (11,643,398) 
        
Нарахування за рік  (2,039,226)   (18,362)   (188,180)   (2,245,768) 
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Обладнання 
мереж та 
базових 
станцій  

Земля та 
будівлі  

Офісне 
обладнання 

трансп. засоби 
та ін. ОЗ  Всього 

Вибуття та виведення з 
експлуатації 1,153,512  362  156,465  1,310,339 

            

31 грудня 2020 року  (11,151,245)   (191,685)   (1,235,897)  (12,578,827) 
         

Чиста балансова 
вартість        
        

31 грудня 2019 року 8,451,520  353,008  527,669  9,332,197 
         

31 грудня 2020 року 8,677,292  354,899  522,500  9,554,691 

 
Причинами суттєвих вибуттів є широкомасштабне оновлення елементів мережі у результаті змін 
технологій, отримання нових видів ліцензій та потребою задовільнити збільшення попиту на 

послуги із передачі даних. У результаті зміни технологій на ринку телекомунікаційних послуг 
Компанія знаходиться в постійному процесі зміни елементів мережі. У 2018-2019 роках був 
здійснений перехід до технології 4G у діапазоні 1,800 МГц, а у 2020 році - перехід до технології 
4G у діапазоні 900 МГц. 
 
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 31 грудня 2020 року 

становить 5,315,646 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року - 5,040,815 тисяч гривень). 
 
 

18. АКТИВИ У ФОРМІ ПРАВ КОРИСТУВАННЯ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ОРЕНДИ 
 
Договори оренди Компанії, в основному, стосуються оренди місць під мережеве обладнання 
(тобто землі, місця на вежах або площ на даху для зовнішнього розміщення обладнання), 

мережевої інфраструктури, а також будівель які використовуються для адміністративних або 

технічних цілей. Компанія вирішила застосовувати МСФЗ 16 Оренда до своїх договорів оренди 
нематеріальних активів (крім прав, утримуваних за ліцензійними угодами, які входять у сферу 
застування МСБО 38 Нематеріальні активи). 
 
У таблиці нижче подано зведену інформацію щодо очікуваних термінів, протягом яких буде 
нараховуватися амортизація на активи у формі прав користування: 

 
Оренда:  
Майданчиків для розміщення мережевого обладнання 

та базових станцій на дахах або всередині будівель 10 років 
Майданчиків для розміщення мережевого обладнання 

та базових станцій на землi 20 років 
Адміністративних офісів, складів, гаражів Не менш 5 років 
Транспортних засобів 5 років 
Ексклюзивних прав користування торговою маркою 8 років 

 
Як описано у Примітці 1, 22 листопада 2019 року Компанія підписала Меморандум про 
взаєморозуміння та 3 березня 2020 року продовжила угоду про використання бренду з 

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

модифікацію умов активу у формі права користування, пов'язаного з ексклюзивними правами 
користування, та подовжила зобов'язання з оренди на додатковий строк 6 років. Строк договору 
становить 5 років і Компанія має опціон на подовження на один рік. У Компанії існує достатня 
впевненість у тому, що вона виконає опціон на подовження строку оренди на один рік.  
 
Середня ефективна процентна ставка на 2020 рік становить приблизно 17,4% для зобов'язань з 
оренди у гривнях (у 2019 році: 20,7%), 7,40% для зобов'язань з оренди у доларах США (у 2019 

році: 7,37%) та 5,7% для зобов'язань з оренди в євро для ексклюзивних прав користування 
торговою маркою. 
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У таблиці внизу подано зведену інформацію щодо балансової вартості активів у формі прав 
користування: 

 

Оренда: 
31 грудня 
2020 року  

31 грудня 
2019 року 

    
Майданчиків для розміщення мережевого обладнання та базових 
станцій 2,330,268  2,368,793 

Ексклюзивних прав користування торговою маркою 1,237,067  1,480,424 
Адміністративних будівель 311,925  150,842 
Транспортних засобів 7,883  9,738 
Офісів продажу 4,519  6,782 

    
Активи у формі прав користування, чиста балансова вартість 3,891,662  4,016,579 

    
У тому числі відображені в рядку:    
Основні засоби (Примітка 17)  2,654,595  2,536,155 
Нематеріальні активи (Примітка 20)  1,237,067  1,480,424 

 
Амортизаційні нарахування за активами формі прав на користування за 2020 та 2019 роки були 

представлені наступним чином: 
 
 2020  2019 

    Майданчики для розміщення мережевого обладнання та базових 
станцій 275,921  265,252 

Ексклюзивні права користування торговою маркою  243,357  299,946 
Адміністративні будівлі 48,753  39,222 
Офіси продажу 5,823  14,437 
Транспортні засоби 3,150  2,996 
Канали -  1,321 

    Всього амортизаційних нарахувань 577,004  623,174 

 

Надходження активів у формі прав користування за 2020 та 2019 роки були представлені 
наступним чином: 
 
 2020  2019 

    Адміністративні будівлі 143,221  58,154 
Майданчики для розміщення мережевого обладнання та базових 
станцій 135,926  216,898 

Транспортні засоби 1,796  - 

    Всього надходжень 280,943  275,052 

 
У таблиці далі представлені зміни у зобов'язаннях з оренди за 2020 та 2019 роки: 
 
 2020  2019 
    

1 січня  4,294,269   3,360,308  
    
Нові зобов'язання, що виникли протягом року 252,357  275,052 
Модифікація умов існуючих договорів оренди 257,981  1,354,002 
Припинення оренди (108,417)  (183,670) 
Нараховані відсотки 561,307  487,122 
Сплата основної суми (426,621)  (433,822) 
Сплата відсотків (561,307)  (487,122) 
Збитки/(прибутки) від курсової різниці 437,341  (77,601) 

    
31 грудня        4,706,910  4,294,269 

 
З квітня 2020 року в результаті пандемії коронавірусу (COVID-19) Компанії були надані пільгові 

умови на оренду. Компанія застосувала звільнення, передбачене змінами до МСФЗ 16. Протягом 
звітного періоду заборгованість у сумі 1,906 тисяч гривень була прощена, а відповідний ефект 
визнаний у звіті про фінансові результати (негрошова зміна). 
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Договори оренди Компанії передбачають типові обмеження і умови, які звичайно 
застосовуються у місцевій бізнес-практиці, такі як відповідальність Компанії за регулярне 

технічне обслуговування та ремонт орендованих активів та їх страхування, перепланування та 
проведення постійних вдосконалень тільки за згодою орендодавця, і використання орендованих 
активів у відповідності до вимог чинного законодавства. 
 

 
19. НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

 
До статті балансу незавершені капітальні інвестиції увійшла як вартість незавершеного 

капітального будівництва, так і вартість придбаного та розташованого безпосередньо на 
об’єктах будівництва обладнання, а також аванси за основні засоби та нематеріальні активи.  
  

 

Незавершені 
капітальні 
інвестиції в 

основні засоби 

 

Незавершені 
капітальні 

інвестиції в 
нематеріальні 

активи2 

 Всього  

      

1 січня 2019 року 598,468  -  598,468 
      

Придбання 1,656,361  -  1,656,361 

Введено в експлуатацію (1,591,268)  -  (1,591,268) 

Вибуття (19,206)  -  (19,206) 
      

31 грудня 2019 року 644,355  -  644,355 

      

Рекласифікація незавершених 
капітальних інвестицій 

19,3161 
 

99,9272 
 

119,243 

Придбання 1,266,708  583,361  1,850,069 

Введено в експлуатацію (1,494,410)  (533,945)  (2,028,355) 

Вибуття (10,477)  (2,247)  (12,724) 

      
31 грудня 2020 року 425,492  147,096  572,588 

 
1 В окремій фінансовій звітності Компанії за 2019 рік зазначені дані були представлені в статті «Інші 

необоротні активи». 
2 В окремій фінансовій звітності Компанії за 2019 рік зазначені дані були представлені в статтях «Інші 
необоротні активи» та «Нематеріальні активи». 
 

Компанія не вносила коригувань у презентацію вказаних статей за 2019 рік, оскільки 
відповідний ефект змін у презентації не є суттєвим для окремої фінансової звітності. 

 

 
20. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ  

 
Рух за статтями нематеріальних активів за 2020 та 2019 роки був таким: 
 

 Ліцензії   

Програмне 
забезпечення 
для білінгу та 

інше 
програмне 

забезпечення 

 

Торгова марка 
(актив у формі 

прав 
користування 
– Приміта 18) 

 Всього 

Первісна вартість 
       

 
       

1 січня 2019 року 6,873,305  5,768,372  899,837  13,541,514 
        

Надходження 13,917  969,813  1,180,479  2,164,209 
Введено в експлуатацію з 

незавершених 
капітальних інвестицій -  36,742  -  36,742 
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 Ліцензії   

Програмне 
забезпечення 
для білінгу та 

інше 
програмне 

забезпечення 

 

Торгова марка 
(актив у формі 

прав 
користування 
– Приміта 18) 

 Всього 

Вибуття  (407,057)   (3,445,879)   -  (3,852,936) 

           

31 грудня 2019 року 6,480,165  3,329,048  2,080,316  11,889,529 
        
Рекласифікація в 

незавершені 
капітальні інвестиції  (6,428)  (80,565)  -   (86,993) 

Надходження 2,523  1,403,998  -  1,406,521 
Введено в експлуатацію з 

незавершених 
капітальних інвестицій 264,673  269,272  -  533,945 

Вибуття  (58,169)   (763,707)   -   (821,876) 

           

31 грудня 2020 року 6,682,764  4,158,046  2,080,316  12,921,126 

        
Накопичена амортизація        
        

1 січня 2019 року  (1,227,847)   (4,201,928)   (299,946)  (5,729,721) 
        

Нарахування за рік  (473,792)   (1,102,702)   (299,946)  (1,876,440) 

Вибуття 391,312  3,439,163  -   3,830,475 

           

31 грудня 2019 року (1,310,327)   (1,865,467)   (599,892)  (3,775,686) 
        

Нарахування за рік  (459,952)   (1,170,198)   (243,357)  (1,873,507) 

Вибуття  58,169  760,646   -  818,815 
        

31 грудня 2020 року (1,712,110)   (2,275,019)   (843,249)  (4,830,378) 

        

Чиста балансова вартість       
        

31 грудня 2019 року 5,169,838  1,463,581  1,480,424  8,113,843 

        

31 грудня 2020 року 4,970,654  1,883,027  1,237,067  8,090,748 

 
Первісна вартість повністю амортизованих нематеріальних активів станом 31 грудня 2020 року 
становила 1,221,038 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року - 907,300 тисяч гривень). 
У зв'язку з наданням телекомунікаційних послуг, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, видала Компанії низку ліцензій на користування 
радіочастотами для мереж GSM, UMTS, LTE.  
 

На початку 2020 року в результаті національного процесу рефармінгу серед трьох провідних 
операторів Компанія отримала ліцензії на надання послуг мобільного зв'язку за стандартом 4G 
LTE у діапазонах 900-905/945-950 МГц, які раніше виділялися для послуг мобільного зв'язку за 
стандартом 2G. Компанія також придбала додаткові частоти у діапазоні 900 МГц для подальшого 
впровадження технології LTE. Усі ліцензії на надання послуг у діапазоні 900 МГц були подовжені 
на 15 років. За умовами таких ліцензій Компанія зобов'язана забезпечити покриття мережі 4G 

90% населення України протягом наступних двох років. Компанія сплатила 264,673 тисячі 
гривень за технологічну нейтральність, новий діапазон частот та подовження ліцензій на 
користування радіочастотним спектром. Ці витрати були капіталізовані у складі плати за 
ліцензії. Компанія розпочала використання ліцензій та нарахування відповідних амортизаційних 
витрат з 1 липня 2020 року. 
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Керівництво вважає, що станом на 31 грудня 2020 року Компанія дотримувалася умов 
зазначених вище ліцензій.  

 
 

21. ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 
 
Інші необоротні активи були представлені таким чином: 

 

 

31 грудня 
2020 року  

31 грудня 
2019 року 

     
Витрати на укладання договорів 246,732  253,100 
Аванси за основні засоби та нематеріальні активи -   32,250  
Активи, вилучені з використання 96  96 

     
Всього інших необоротних активів 246,828  285,446 

У таблиці нижче подано інформацію про зміни у балансі витрат на укладання договорів: 
 
 2020  2019 
    
1 січня  253,100  205,650 
    
Надходження 187,912  216,931 
Амортизаційні відрахування (194,280)  (169,481) 

    

31 грудня  246,732  253,100 

 
Витрати на укладання договорів амортизуються на прямолінійній основі протягом середнього 
строку обслуговування абонента (28 місяців). 
 
 

22. ІНВЕСТИЦІЇ В ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ  

 

Компанія виступає єдиним учасником ТОВ «ВФ Ритейл», що зареєстроване 12 липня 2017 року, 
та учасником ТОВ «IT СмартФлекс», що зареєстроване 28 грудня 2018 року. Частка в 
статутному капіталі ТОВ «IT СмартФлекс», що знаходиться у власності Компанії, складає 99%, 
1% належить ТОВ «ВФ Ритейл».  
 
Загальна номінальна сума інвестицій в дочірні компанії склала 1,270,040 тисяч гривень, з них 
1,260,140 тисяч гривень – в ТОВ «ВФ Ритейл», 9,900 тисяч гривень – в ТОВ «ІТ СмартФлекс». 

Як описано у Примітці 13, у 2020 році заборгованість ТОВ «ВФ Ритейл» за позикою Компанії у 
сумі 1,260,000 тисяч гривень була погашена шляхом взаємозаліку однорідних зустрічних вимог 
щодо здійснення внеску в статутний капітал ТОВ «ВФ Ритейл» у сумі 1,260,000 тисяч гривень. 
Компанія оцінила відповідну інвестицію в дочірню компанію за справедливою вартістю 
переданого активу під час первісного визнання. Зважаючи на те, що позика була повністю 
знецінена, а також враховуючи інші фактори, при первісному визнанні додаткова інвестиція в 

ТОВ «ВФ Ритейл» була облікована за нульовою балансовою вартістю. 
 

Станом на 31 грудня 2019 року інвестиції в дочірні компанії були знецінені у повній сумі з 

урахуванням планів розвитку дочірніх компаній на найближчі роки. 
 
Починаючи з 6 лютого 2020 року, Компанія отримала контроль над VFU Funding PLC, 
підприємством спеціального призначення, заснованим в Англії та Уельсі з метою випуску 

Облігацій. 
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23. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ІНША ПОТОЧНА 
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

 
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша поточна кредиторська 
заборгованість була представлена таким чином: 
 

 
31 грудня  
2020 року  

31 грудня 
2019 року 

    
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю включає:   1,241,922    1,552,352 
    

кредиторська заборгованість за капітальні інвестиції  802,370  892,659 
за послуги роумінгу  126,231  169,400 
за розрахунками з дилерами  28,955  43,269 
за розрахунками з контент провайдерами  15,890  11,160 
за пропуск трафіку у мережах інших мобільних операторів 14,285  10,266 
інша поточна кредиторська заборгованість за основною діяльністю 254,191  425,598 
    

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 259,025  225,188 
Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 72,193  92,705 
Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 1,497  1,112 
Інші поточні зобов’язання 51,015  36,762 

    
Всього кредиторської заборгованості за основною діяльністю та 

інша іншої поточної кредиторської заборгованості 1,625,652  1,908,119 

 
 

24. ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ 
 

Інші довгострокові зобов’язання були представлені таким чином: 
 

 

31 грудня 
2020 року  

31 грудня 
2019 року 

    
Довгостроковий кредит 12,793,088  - 
Довгострокові зобов’язання з оренди (Примітка 18) 3,676,979  3,403,648 

    
Всього інших довгострокових зобов’язань 16,470,067  3,403,648 

    
Поточні зобов’язання з оренди (Примітка 18) 1,029,931  890,621 
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковим кредитом 331,806  - 
    

Всього поточної кредиторської заборгованості за 
довгостроковими зобов’язаннями 1,361,737  890,621 

 

У таблиці нижче подано інформацію про зміни у довгострокових кредитах, включаючи поточну 
кредиторську заборгованість за довгостроковими кредитами: 
 
 2020  2019 
    

1 січня                  -  2,951,396 
    

Основна сума отримана 12,259,400  - 
Витрат на проведення операції, безпосередньо пов'язані з отриманим 

довгостроковим кредитом  (416,689) 
 

- 
Нараховані відсотки           852,794  57,147 
Виплата основної суми         (960,951)  (2,745,244) 
Виплата відсотків         (435,952)  (150,304) 
Збитки/(прибутки) від курсових різниць   1,814,275  (112,995) 
Збиток від дострокового погашення          12,017  - 
    

31 грудня       13,124,894  - 
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6 лютого 2020 року Компанія залучила кошти шляхом емісії Облігацій через структуроване 
підприємство VFU Funding PLC. Облігації випущені строком на п'ять років у сумі 500,000 тисяч 

доларів США (12,259,400 тисяч гривень станом на дату емісії) з ставкою купону 6,2%. Компанія 
отримала дані кошти у формі довгострокового кредиту від дочірньої компанії - VFU Funding PLC. 
Кредит видано на 5 років з датою погашення 11 лютого 2025 року та номінальною відсотковою 
ставкою 6,53%. При початковому визнанні довгостроковий кредит був облікований за 
справедливою вартістю за вирахуванням витрат на проведення операції, безпосередньо 
пов'язаних з емісією Облігацій і видачею кредиту. У подальшому фінансове зобов'язання 
оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки. 

Компанія дотримувалася усіх фінансових показників, передбачених договорами про залучення 
боргового фінансування, станом на 31 грудня 2020 року та протягом відповідного звітного 
періоду. 
 

Протягом 2020 року Компанія достроково погасила частину кредиту у розмірі 34,728 тисяч 
доларів США (960,951 тисяча гривень). 
 

Протягом 2020 року відбулася значна девальвація гривні по відношенню до долара США, у 
зв'язку з чим Компанія понесла значні збитки від курсової різниці за довгостроковим кредитом у 
сумі 1,814,275 тисяч гривень. З метою управління валютним ризиком, пов'язаним з наступними 
виплатами процентів, Компанія уклала форвардні договори на придбання валюти на загальну 
умовну суму 26,500 тисяч доларів США (789,290 тисяч гривень), що дорівнює сумі процентів до 
сплати у 2021 році. Станом на 31 грудня Компанія визнала похідне зобов’язання у сумі 17,173 

тисячі гривень, оцінене за справедливою вартістю через прибуток або збиток у складі інших 
поточних зобов'язань у балансі.  
 

25. ПОТОЧНІ ТА ДОВГОСТРОКОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Поточні та довгострокові забезпечення складали: 
 

 

Резерв на 

демонтаж 

основних 

засобів та 

відновлення 

земельних 

ділянок 

 

Виплата 

премій 

праців-

никам та 

інших 

винагород 

 

Резерв на 

виплати 

дилерам  

 

Резерв на 

виплати 

абонентам 

за 

програмою 

лояльності 

 

Інші 

забезпе-

чення  Всього 

            

1 січня 2019 

року 228,308  139,446  36,335  13,083  43,742  460,914 

            

Сформовані 

протягом року 26,106  314,535  394,137  12,382  12,016  759,176 

Використані (5,255)   (260,483)  (379,834)  (1,793)  (8,989)  (656,354)  

Амортизація 

дисконту 38,921  -  -  -  -  38,921 

Коригування 

(зміни в 

оцінках) 17,337  -  -  -  -  17,337 

Розформовано  (18,671)   (13,667)  -  -  (40,004)  (72,342)  

            

31 грудня 

2019 року 286,746  179,831  50,638  23,672  6,765  547,652 
            

Поточні 

забезпечення  -  179,831  50,638  23,672  6,765  260,906 

Довгострокові 

забезпечення  286,746  -  -  -  -  286,746 
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Резерв на 

демонтаж 

основних 

засобів та 

відновлення 

земельних 

ділянок 

 

Виплата 

премій 

праців-

никам та 

інших 

винагород 

 

Резерв на 

виплати 

дилерам  

 

Резерв на 

виплати 

абонентам 

за 

програмою 

лояльності 

 

Інші 

забезпе-

чення  Всього 

            

Сформовані 

протягом року 9,088  337,240  322,465  7,020  275,400  951,213 

Використані (2,966)   (223,932)  (332,798)  (4,117)  (57,125)  (620,938)  

Ефект 

дисконтування 42,512  -  -  -  -  42,512 

Зміна в 

облікових 

оцінках 180,252  -  -  -  -  180,252 

Сторно невико-

ристаних сум (11,233)   (14,390)  -  -  (24,583)  (50,206) 

            

На 31 грудня 

2020 року 504,399  278,749  40,305  26,575  200,457  1,050,485 

            

Поточні 

забезпечення  -  278,749  40,305  26,575  200,457  546,086 

Довгострокові 

забезпечення  504,399  -  -  -  -  504,399 

 

З 2020 року резерв на виплату відпусток був рекласифікований з резервів до кредиторської 

заборгованості за основною діяльністю та іншої поточної кредиторської заборгованості.   
 
Протягом 2020 року Компанія впровадила нову програму преміювання у формі участі у прибутку 
для вищого керівництва Компанії. Станом на 31 грудня 2020 року ефект від такої програми був 
визнаний в складі резерву на виплату премій працівникам у сумі 129,862 тисячі гривень. 

 
Резерв на демонтаж основних засобів та відновлення земельних ділянок  
 
Основні припущення, які використовувались при розрахунку резервів на демонтаж основних 
засобів та відновлення земельних ділянок, були такими: 

 

 
31 грудня  
2020 року  

31 грудня  
2019 року 

    
Ставка дисконтування 8,80%  17,00% 
Рівень інфляції 5,25%  5,12% 

 
Далі показано чутливість резерву на демонтаж основних засобів та відновлення земельних 

ділянок до змін ключових припущень: 
       

 
31 грудня  
2020 року  

 31 грудня  
2019 року 

    

Зростання / зменшення ставки дисконтування на 1%                         
(32,725)/36,400  

тисяч гривень 
 (15,288)/16,694  

тисяч гривень 

Зростання / зменшення рівня інфляції на 1% 
37,322/(34,076) 

тисяч гривень 
 18,461/(17,115)  

тисяч гривень 
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Компанія визнає резерв для забезпечення майбутніх виплат дилерам за змінною частиною 
винагороди, обумовленою договором, розмір та строк виплати якої залежить від настання 

певних обставин.  
 
Інші забезпечення станом на 31 грудня 2020 року складаються переважно з резерву під 
виплату управлінської винагороди пов'язаній стороні у сумі 164,188 тисяч гривень. 
 
 

26. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СПРАВЕДЛИВУ ВАРТІСТЬ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОЦІНКИ  
 
Компанія застосовує ієрархію справедливої вартості для класифікації своїх фінансових активів 
та зобов'язань і в інших сферах, таких як оцінка активів на предмет знецінення, виходячи з 

найкращої наявної інформації. Справедлива вартість Рівня 1 - це вартість, за якою наявні ціни 
на відкритому ринку, наприклад, дольові або боргові цінні папери, які котируються на біржі. 
Справедлива вартість Рівня 2 може посилатися на базові дані Рівня 1, але, оскільки відповідний 

актив або зобов'язання не є ідентичним, потребує додаткових коригувань ціни. Як приклади 
потенційної справедливої вартості Рівня 2 можна навести використання оціночних аналогів при 
оцінці інвестиції (наприклад, ринкова капіталізація/EBITDA). Рівень 3 ієрархії справедливої 
вартості використовує обмежений обсяг або потенційно зовсім не використовує вхідних даних, 
які базуються на ринкових даних, тому відповідні оцінки в цілому є більш суб'єктивними за 
характером. Використання моделі дисконтованих грошових потоків для оцінки вартості 

відшкодування дочірньої компанії є підходом до оцінки справедливої вартості Рівня 3 (при якому 
такі вхідні дані, як майбутні очікувані грошові потоки, темпи зростання у постпрогнозний період 
та середньозважена вартість капіталу, є значними вхідними даними з обмеженим використанням 
або без використання ринкових даних). Усі ці три рівні вважаються оцінками справедливої 
вартості, і у разі необхідності оцінки активу або зобов'язання, Компанія використовує 
найкращий рівень, який відповідає наявним базовим даним. В результаті застосування ієрархії 
справедливої вартості оцінюється вартість відповідного активу або зобов'язання, на основі якої 

Компанія приймає рішення про використання активу або зобов'язання (наприклад, продаж або 
утримання до погашення) та визначає, де та як справедлива вартість відображається в окремій 

фінансовій звітності.  
 
На думку керівництва Компанії, справедлива вартість фінансових активів і фінансових 
зобов'язань, облікованих за амортизованою вартістю станом на 31 грудня 2020 року та 2019 
року, приблизно дорівнює їх балансовій вартості (крім довгострокового кредиту). 

 
Компанія оцінила справедливу вартість довгострокового кредиту із використанням методики 
оцінки Рівня 3 станом на 31 грудня 2020 року в сумі 13,162,905 тисяч гривень (балансова 
вартість – 13,124,894 тисяч гривень). Для інших фінансових активів і зобов'язань Компанія 
застосувала Рівень 3 в ієрархії справедливої вартості, крім грошових коштів та їх еквівалентів, 
які класифікуються на Рівні 1. 

 
Компанія взаємно зараховує свої фінансові активи та фінансові зобов’язання лише тоді, коли 
вона має юридично закріплене право на взаємне зарахування визнаних сум і має намір або 
погасити їх на нетто-основі, або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання. 
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Станом на 31 грудня 2020 року та 2019 року фінансові активи та фінансові зобов’язання 
Компанії були представлені таким чином: 

 

 
31 грудня 
2020 року  

31 грудня 
2019 року 

    
Фінансові активи    
    
Гроші та їх еквіваленти  2,670,713  1,285,927 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 677,056  570,248 
Поточні фінансові інвестиції 12,167,637  435,963 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1,501  4,623 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків -  16,422 
Інша поточна дебіторська заборгованість 32,805  12,832 

    
Всього фінансових активів, які оцінюються за амортизованою 
вартістю 15,549,712  2,326,015 

    
Фінансові зобов’язання    
    
Інші довгострокові зобов’язання  16,470,067  3,403,648 
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 1,361,737  890,621 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків -  1,825,384 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1,241,922  1,552,352 
Інші поточні зобов’язання  33,842  36,762 

    
Всього фінансових зобов’язань, які оцінюються за 
амортизованою вартістю 19,107,568  7,708,767 

    
Інші поточні зобов’язання 17,173  - 

    
Всього фінансових зобов’язань, які оцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток чи збиток 17,173  - 

    
Усього короткострокових фінансових зобов’язань (2,654,674)  (4,305,119) 

    

Усього довгострокових фінансових зобов’язань (16,470,067)  (3,403,648) 

 

Не відбулося жодних переміщень між обліковими категоріями фінансових інструментів протягом 
років, які закінчилися 31 грудня 2020 року та 2019 року. 
 

 
27. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРАМИ З ПОКУПЦЯМИ 

 
Залишки Компанії за договорами з покупцями включають дебіторську заборгованість за 
основною діяльністю, що стосується визнаної виручки та зобов'язання за договорами з 
покупцями. 

 
У таблиці нижче подано інформацію про зобов'язання за договорами з покупцями: 
 

 
31 грудня 
2020 року  

31 грудня 
2019 року 

    

Доходи майбутніх періодів 889,642  828,586 
Кредиторська заборгованість за одержаними авансами 562,565  556,312 
    

Всього зобов’язань за договорами з покупцями 1,452,207  1,384,898 
    

У тому числі:    
Мобільні телекомунікаційні та інші мобільні послуги 1,431,272   1,372,045 
Програма лояльності 20,935  12,853 

    
Всього зобов’язань за договорами з покупцями 1,452,207  1,384,898 
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31 грудня 
2020 року  

31 грудня 
2019 року 

    
Мінус короткострокова частина (1,452,206)  (1,384,897) 

    
Всього довгострокових зобов’язань за договорами з покупцями 1  1 

 
Зміни у залишках зобов'язань за договорами з покупцями були представлені наступним чином:  
 
 2020  2019 

    
1 січня 1,384,898  1,254,671 
    
Визнана виручка, включені до складу залишку зобов’язань за 

договорами з покупцями на початок року (1,345,280) 
 

(1,245,067) 
Збільшення у результаті отриманих грошових коштів, за 

виключенням сум, визнаних як виручка протягом року 1,412,589 
 

1,375,294 

    

31 грудня 1,452,207  1,384,898 

 
Компанія очікує визнати виручку, що стосується зобов’язань до виконання, які не були 
врегульовані (або частково не врегульовані) станом на 31 грудня 2020 року, таким чином: 
 

 2021 

Мобільні комбіновані пакети та інші послуги 1,431,272 
Програма лояльності 20,935 

  

Всього 1,452,207 

 

Сума зобов'язань до виконання, які не були врегульовані (або частково не врегульовані) для 
абонентів, які здійснюють оплату по факту надання мобільних послуг, не є суттєвою. Це 
виникає тому, що у більшості випадків договори з абонентами, які користуються оплатою по 

факту надання мобільних послуг, укладаються на невизначений період і можуть розриватися у 
будь-який час без накладання штрафів. 
 

 
28. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ (ПАЙОВИЙ) КАПІТАЛ 

 
Станом на 31 грудня 2020 року та 2019 року зареєстрований (пайовий) капітал Компанії 
складав 7,817 тисяч гривень та складався з 781,662,116 акцій номіналом 0.01 гривня кожна та 
був повністю сплачений акціонерами. 
 

Всі акції вважаються рівноцінними з метою розподілу прибутку і розподілу майна при ліквідації 
Компанії. 
 

Акціонери Компанії на 31 грудня 2020 року наведені в таблиці нижче: 
 

 Кількість акцій  
Відсоток 

володіння, % 
ТОВ "ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС (Україна) 773,845,495  99.0% 
ПІІ ПТТ «Телеком Київ» (Україна)  7,816,621  1.0% 
    

Всього  781,662,116  100.0% 

 
Акціонери Компанії на 31 грудня 2019 року наведені в таблиці нижче: 
 

 Кількість акцій  
Відсоток 

володіння, % 
Preludium B.V. (Нідерланди) 773,845,495  99.0% 

ПІІ ПТТ «Телеком Київ» (Україна)  7,816,621  1.0% 
    

Всього  781,662,116  100.0% 
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24 грудня 2020 року Preludium B.V. та ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» підписали 
протокол про передачу, відповідно до якого 99% акцій (773 845 495 зареєстрованих простих 

акцій номінальною вартістю 0,01 гривні кожна) Компанії були передані ТОВ «Телко Солюшнз 
енд Інвестментс». Станом на 31 грудня 2020 року фактичною материнською компанією Компанії 
була Telco Solutions B.V. (Нідерланди). 

 

29. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 
 
Витрати з податку на прибуток складалися з таких компонентів: 

 
 2020  2019 

    
Витрати з поточного податку на прибуток 169,259  618,709 
Витрати з відстроченого податку  184,914  74,243 

    
Всього витрат з податку на прибуток за рік  354,173  692,952 

 
Ставка податку на прибуток підприємств в Україні становить 18% (у 2019 році - 18%).  
 

Сума податку на прибуток Компанії, розрахована відповідно до вимог податкового 
законодавства України, відрізняється від теоретичної суми, розрахованої шляхом множення суми 
прибутку до оподаткування, відображеної у звіті про фінансові результати, на відповідну ставку 
податку. 
 
У наведеній далі таблиці представлена звірка очікуваних витрат з податку на прибуток до 
фактичних витрат з податку на прибуток: 

 
 2020  2019 

    
Прибуток до оподаткування  1,668,716  2,792,869 
Витрати з податку на прибуток за передбаченою законодавством 

ставкою (18%) 300,369  502,716 
Податковий вплив витрат на знецінення позики дочірньому 

підприємству, що не включаються до складу валових витрат при 
визначенні оподатковуваного прибутку 52,200  183,600 

Інші витрати, що не включаються до складу валових витрат при 
визначенні оподатковуваного прибутку 1,604  6,636 

    

Всього витрат з податку на прибуток за рік 354,173  692,952 

 
Інформація про рух відстрочених податкових активів та зобов'язань за 2020 рік була 

представлена таким чином: 
 

 
31 грудня 
2019 року 

 Кредитовано/ 
(віднесено) на 

фінансовий 
результат 

 

31 грудня 
2020 року 

      
Основні засоби та нематеріальні активи 231,479        (102,058)  129,421 
Резерв на демонтаж основних засобів та 

відновлення земельних ділянок 51,614 
 

39,178 
 

90,792 
Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки 227,091         (154,887)  72,204 
Інші резерви та забезпечення 15,267            32,853   48,120 

      
Всього відстроченого податкового активу 525,451  (184,914)  340,537 
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Інформація про рух відстрочених податкових активів та зобов'язань за 2019 рік була 
представлена таким чином: 

 

 
1 січня  

2019 року 

 Кредитовано/ 
(віднесено) на 

фінансовий 
результат 

 

31 грудня 
2019 року 

      
Основні засоби та нематеріальні активи 257,046  (25,567)  231,479 
Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки 227,091  -  227,091 
Резерв на демонтаж основних засобів та 

відновлення земельних ділянок 41,095 
 

10,519 
 

51,614 
Інші резерви та забезпечення 74,462  (59,195)  15,267 

      
Всього відстроченого податкового активу 599,694  (74,243)  525,451 

 
Станом на 31 грудня 2020 року передоплата з податку на прибуток становила 63,043 тисячі 
гривень (31 грудня 2019 року: 1,854 тисячі гривень). 
 
Станом на 31 грудня 2020 року визнаний відстрочений податковий актив, пов’язаний з  

оціночним резервом під очікувані кредитні збитки та іншими резервами у розмірі 104,251 тисяча 
гривень, очікується бути відшкодованим протягом 12 місяців після звітної дати (31 грудня 2019 
року - 82,856 тисяч гривень). 
 
 

30. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 
 

До пов’язаних сторін належать акціонери Компанії, опосередковані материнські компанії, 
підприємства під спільним контролем та у спільній власності з Компанією, а також провідний 
управлінський персонал. 
 
В кінці 2017 року дочірня компанія ТОВ «ВФ Ритейл» підписала угоду, а в 2018 році додаткову 

угоду із ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані». Предметом даної угоди стала купівля 
товарів на загальну суму 127,000 тисяч гривень. В даній операції Компанія виступила 

поручителем за виконання зобов’язань ТОВ «ВФ Ритейл» перед ТОВ «Самсунг Електронікс 
Україна Компані» на суму 90,000 тисяч гривень. Термін дії гарантії спливає у січні 2022 року. 
 
Станом на 31 грудня 2020 року та 2019 року залишки за операціями з пов'язаними сторонами 
були такими: 
 

Код 
рядка Вид розрахунків 

31 грудня 
2020 року  

31 грудня 
2019 року 

     

1005 Аванси за розробку ПЗ    
 Дочірні компанії 36,850  6,898 
     

1125 Дебіторська заборгованість за послуги роумінгу     
 Компанії, що перебувають під спільним контролем 18  - 
     

1125 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
 Дочірні компанії 11,476  - 

  11,494  - 
     

1130 Аванси за консультаційні послуги    
 Дочірні компанії 1,837  - 
     

1140 
Дебіторська заборгованість  за розрахунки з нарахованих 
доходів     

 Компанії, що перебувають під спільним контролем 328  - 
     

1145 Дебіторська заборгованість за послуги роумінгу    
 Компанії, що перебувають під спільним контролем -  2 
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Код 
рядка Вид розрахунків 

31 грудня 
2020 року  

31 грудня 
2019 року 

     

1145 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
 Безпосередні материнські компанії -  8 
 Дочірні компанії -  16,357 
 Компанії, що перебувають під спільним контролем -  55 

  -  16,422 
     

1155 Інша поточна дебіторська заборгованість    
 Безпосередні материнські компанії 8  - 
 Дочірні компанії 12,783  - 

  12,791  - 
     

1160 Поточні фінансові інвестиції, валова сума    
 Безпосередні материнські компанії 11,569,196  - 
 Компанії, що перебувають під спільним контролем 48,915  - 
 Дочірні компанії 50,000  1,020,000 

  11,668,111  1,020,000 
1160 Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки      

 Безпосередні материнські компанії (113,330)  - 
 Дочірні компанії (50,000)    (1,020,000) 

  (163,330)  (1,020,000) 

  11,504,781  - 
     

 Всього  11,568,081  23,320 
     

1515 Інші довгострокові зобов’язання    
 Дочірні компанії 12,793,088  - 
     

1610 
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями    

 Дочірні компанії 331,806  - 
     

1615 Кредиторська заборгованість  за послуги роумінгу    
 Компанії, що перебувають під спільним контролем 58  - 
     

1615 Кредиторська за товари, роботи, послуги    
 Дочірні компанії 21,372  - 

  21,430  - 
     

1645 Кредиторська заборгованість  за послуги роумінгу    
 Компанії, що перебувають під спільним контролем -  36 
     

1645 Кредиторська за розробку ПЗ    
 Дочірні компанії -  6,231 
     

1645 Кредиторська за товари, роботи, послуги    
 Опосередковані материнські компанії -  1,776,449 
 Дочірні компанії -  28,311 
 Компанії, що перебувають під спільним контролем -  14,357 

  -  1,825,384 
1660 Поточні забезпечення    

 Компанії, що перебувають під спільним контролем 164,178  - 
     

1665 Доходи майбутніх періодів    
 Дочірні компанії 3,856  6,059 
     

 Всього 13,314,358  1,831,443 
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За роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 2019 року, Компанія здійснювала наступні 
операції з пов’язаними сторонами: 

 
Код 

рядка 
Вид операцій 2020  2019 

     

2000 Доходи від роумінгу та доступу до мережі    
 Опосередковані материнські компанії -  378,655 
 Компанії, що перебувають під спільним контролем 31  11 
     

2000 Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг    

 Дочірні компанії 74,826  94,357 
 Компанії, що перебувають під спільним контролем 34  - 
     

2000 Доходи від контенту    
 Компанії, що перебувають під спільним контролем (6,268)  (71,686) 

  68,623  401,337 
     

2120 Інші операційні доходи    
 Дочірні компанії 1,471  - 
 Компанії, що перебувають під спільним контролем 15  - 

  1,486  - 
2220 Доходи від процентів за користування кредитом    

 Компанії, що перебувають під спільним контролем 329  - 
     

 Всього 70,438  401,337 
     

2050 Витрати на роумінг та доступ до мережі    
 Опосередковані материнські компанії -  (359,553) 
 Компанії, що перебувають під спільним контролем (72)  (24) 
     

2050 Витрати на технічну підтримку    
 Опосередковані материнські компанії -  (8,458) 
 Дочірні компанії (3,093)  (6,476) 
 Компанії, що перебувають під спільним контролем (3)  (75,785) 
     

2050 Витрати на закупівлю терміналів та інших товарів    
 Дочірні компанії (86,132)  (87,848) 

  (89,300)  (538,144) 
     

2130 
Витрати на консультаційні послуги та послуги технічної 
підтримки    

 Компанії, що перебувають під спільним контролем (221,864)  - 
 Дочірні компанії (30,207)  - 

  (252,071)  - 
2150 Витрати на роялті    

 Опосередковані материнські компанії -  (4,368) 
     

2150 Витрати на дилерські комісійні, лояльність    
 Дочірні компанії (138,753)  (136,729) 

  (138,753)  (141,097) 
     

2250 Фінансові витрати    
 Дочірні компанії (864,811)  - 

 Компанії, що перебувають під спільним контролем -  (57,147) 
     

 Всього (1,344,935)  (736,388) 

 
Нижче показані операції, пов'язані з придбанням необоротних активів: 
 

Закупка основних засобів та нематеріальних активів 2020  2019 

Компанії, що перебувають під спільним контролем 288,676  498,022 
Дочірні компанії 106,160  35,596 
Опосередковані материнські компанії -  6,293 

Всього 394,836  539,911 
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В 2019 році були сплачені дивіденди акціонерам Компанії в сумі 919,861 тисяча гривень, 
включаючи податок з доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.   

 
Умови операцій з пов’язаними сторонами визначаються у відповідності до умов договорів окремо 
для кожного контракту чи операції.  
 
Ключовий управлінський персонал Компанії включає членів Керівного комітету та 
Наглядової ради. Протягом 2020 року загальна сума короткострокової компенсації ключовому 
управлінському персоналу склала 82,021 тисяча гривень, включаючи, заробітну плату, 

соціальні внески, лікарняні, премії та інші виплати (у 2019 році - 119,828 тисяч гривень, 
включаючи виплату одноразових премій у грудні 2019 року).  
 
Крім того, управлінський персонал вищої ланки має право на виплату премій через участь у 

прибутках. Відповідна компенсація, нарахована протягом звітного року, становила 129,862 
тисячі гривень і підлягає виплаті у 2021 році. 
 

 
31. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 
Контрактні зобов’язання за капітальними витратами 
 
Станом на 31 грудня 2020 року, невиконані контрактні зобов’язання щодо придбання 

мережевого обладнання, основних засобів та програмного забезпечення, строк виконання яких 
не настав, склали 488,360 тисяч гривень (31 грудня 2019 року: 599,308 тисяч гривень). 
 
Компанія вже виділила необхідні ресурси для виконання цих зобов’язань. Керівництво Компанії 
вважає, що майбутні чисті доходи та фінансування будуть достатніми для покриття цих та 
подібних зобов’язань. 
 

Оподаткування  
 

Процес застосування податків і зборів в Україні регулюється Податковим кодексом України. 
Податки, які застосовуються до діяльності Компанії, включають ПДВ, податок на прибуток, 
податок за використання радіочастотного ресурсу України, нарахування на заробітну плату 
(соціальні внески) та інші податки. До операцій із пов’язаними сторонами-нерезидентами 
можуть застосовуватись вимоги законодавства з трансфертного ціноутворення, у випадку коли 

операції з пов’язаними сторонами-нерезидентами перевищували 10 мільйонів гривень на рік. 
 
Дотримання податкового та митного законодавства підлягає перевірці та дослідженню з боку 
цілої низки органів, уповноважених законодавством вимагати сплати невиплачених зобов’язань, 
а також накладати штрафи і пеню. Оскільки українські податкове законодавство і практика є 
відносно новими і мають небагато чинних прецедентів, підходи та тлумачення податкових 

органів можуть стрімко змінюватися, у порівнянні з країнами із стабільнішими та розвинутими 
податковими системами. 
 
Загалом, згідно з українським податковим законодавством, податкові періоди залишаються 
відкритими для податкових перевірок протягом трьох років після подачі відповідної податкової 
декларації. У разі подання уточнюючої податкової декларації в періоді, відкритому для 

податкової перевірки, перевірка обмежується операціями, відносно яких подавалося уточнення. 

Станом 31 грудня 2020 року податкові періоди від 2018 року до 2020 року залишались 
відкритими для податкових перевірок стосовно податку на прибуток підприємств. 
 
Керівництво регулярно проводить аналіз і моніторинг операцій Компанії і вважає, що вони 
повністю відповідають чинному податковому законодавству.  
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Судові процеси 
 

В ході нормального ведення бізнесу Компанія час від часу одержує претензії. Виходячи з власної 

оцінки, а також внутрішніх і зовнішніх професійних консультацій, керівництво вважає, що 
Компанія не зазнає суттєвих збитків у результаті судових позовів, що перевищували б резерви, 
створені у цій окремій фінансовій звітності.  
 
Умови, в яких працює Компанія 
 
На початку 2020 року нове захворювання, викликане коронавірусом (COVID-19), почало 

швидко поширюватися по всьому світу, в результаті чого Всесвітня організація охорони здоров’я 
у березні 2020 року оголосила про пандемію. Заходи, що були вжиті багатьма країнами для 
стримання поширення COVID-19, призводять до значної дестабілізації операційної діяльності 
багатьох компаній та мають значний вплив на світові фінансові ринки. Вплив COVID-19 багато в 

чому залежить від тривалості та охоплення світової та української економік ефектами пандемії. 
 

Макроекономічна ситуація протягом перших місяців 2020 року сприяла стабілізації фінансової 

системи України. У 2020 році темп інфляції споживчих цін в Україні становив 5% (у порівнянні з 
4,1% у 2019 році). Проте внутрішні та зовнішні фактори, вплив яких на економіку України 
розпочався у другому півріччі 2019 року та значно посилився у 2020 році, призвели до 
девальвації гривні. Станом на 31 грудня 2020 року офіційний обмінний курс гривні по 
відношенню до долара США становив 28,27 гривні за 1 долар США порівняно з 23,69 гривні за 
1 долар США станом на 31 грудня 2019 року. 
 

У поданій нижче таблиці наведені курси обміну гривні на долар США та євро: 
 

 
1 долар 
США/1 
гривня 

 
1 євро/1 
гривня 

     

31 грудня 2019 р. 23,69  26,42 
31 грудня 2020 р. 28,27  34,74 
    

Середній курс за 2019 рік 25,84  28,94 

Середній курс за 2020 рік 26,96  30,8 

 
Триває період погашення державних боргів, які Україна залучала в кризові періоди для 
підтримки валютної ліквідності. Валютні виплати за державним боргом залишаються 
концентрованими. Сукупно у 2020-2022 роках валютні виплати Уряду та Національного банку 
України (НБУ) разом з процентами перевищать 24 мільярди доларів США. Більшу частину цієї 

суми передбачається рефінансувати на зовнішніх ринках. 
 

У наступних періодах основний макроекономічний ризик представлений значними виплатами 
державного боргу. У зв'язку з цим критично важливими залишаються реалізація нової програми 
Міжнародного валютного фонду та умови співпраці з іншими міжнародними фінансовими 
установами. 
 

Станом на кінець 2019 року НБУ встановив облікову ставку у розмірі 13,5%. Протягом 2020 року 
було прийнято рішення щодо подальшого пом’якшення монетарної політики, і облікову ставку 

НБУ було зменшено до 6%. Стрімкий розвиток подій, спричинених поширенням коронавірусу, 
призвів до формування розривів ліквідності окремих банків та зростання попиту на 

міжбанківські кредитні ресурси. З метою збереження фінансової стабільності НБУ переглянув 
принципи функціонування кредитно-грошової політики, запровадив довгострокове 
рефінансування банків, підкріпив банки готівковою іноземною валютою, відстрочив формування 
банками резервів капіталу, запропонував банкам запровадити особливий пільговий період 
обслуговування кредитів у період дії карантину для населення та бізнесу (кредитні канікули).  
 

Значна кількість компаній в Україні вимушені припиняти або обмежувати свою діяльність на 
невизначений на дату підготовки цієї окремої фінансової звітності час. Заходи, що вживаються 
для стримування поширення вірусу, включаючи карантин, соціальну дистанцію, призупинення 
діяльності об’єктів соціальної інфраструктури, впливають на економічну діяльність підприємств, 
у тому числі і Компанії. 
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Уряд, який був сформований після парламентських виборів у липні 2019 року, був відправлений 
у відставку 4 березня 2020 року, і був призначений новий уряд. У контексті політичних змін 

ступінь непевності, у тому числі щодо майбутнього напрямку реформ в Україні, залишається 
вкрай високим. Окрім цього, негативна динаміка світових ринків, пов'язана з пандемією 
коронавірусу, може мати подальший негативний вплив на економіку України. Остаточний 
результат політичної та економічної ситуації в Україні та її поточні наслідки передбачити вкрай 
складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес 
Компанії.  
 

Компанія може зіштовхнутися із впливом COVID-19 у результаті його негативного впливу на 

глобальну економіку та основні фінансові ринки. Істотність впливу COVID-19 на бізнес Компанії 
великою мірою залежить від тривалості та поширення впливу пандемії на світову та українську 
економіку. Наразі спалах COVID-19 чинить незначний вплив на діяльність Компанії, і єдиний 
негативний вплив полягає у скороченні послуг міжнародного бездротового роумінгу з 

відповідним зменшенням виручки від роумінгу майже на 40% у 2020 році. Водночас виручка 
Компанії від реалізації товарів, робіт, послуг та показник OIBDA зросли на 15,0% та 14,98%, 

відповідно, переважно завдяки отриманню виручки від абонентів мобільного зв'язку. 
 

З огляду на стрімке поширення COVID-19 та збільшення числа країн, які запровадили 
обмеження на пересування, у повсякденному житті потребувалося більше часу на перебування 
вдома та частіше використання даних для роботи і дозвілля, що мало істотний вплив на 
телекомунікаційний сектор. Кілька останніх десятиліть ознаменувалися технологічним прогресом 
у телекомунікаційній галузі, що сприяло розбудові функціоналу послуг мобільного зв'язку, 
широкосмугових послуг та Інтернет-послуг, а також їх стрімкому поширенню по всьому світу. Це 

дозволяє Компанії демонструвати безперервне зростання у ці нестабільні часи.       
 

Керівництво продовжить стежити за потенційним впливом і вживатиме всіх можливих заходів 
для пом’якшення будь-яких негативних наслідків. У 2021 році Компанія не очікує значного 
зростання виручки від надання послуг роумінгу її власним абонентам. Загальна економічна 
криза внаслідок впливу COVID-19 може мати негативний вплив на фінансові результати 
Компанії.   

 
 

32. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 
 

Функція управління ризиками у Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків, а також 
операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику (який 
включає валютний ризик, ризик процентної ставки та ціновий ризик), кредитного ризику та 
ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів 
ризику та нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними та 
юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх 
процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків. 
 

Ринковий ризик 
 

Компанія наражається на ринкові ризики. Ринкові ризики пов’язані з відкритими позиціями за 
валютами, які великою мірою залежать від загальних та специфічних ринкових змін. 
Керівництво встановлює ліміти сум ризику, що може бути прийнятий Компанією, та здійснює 
моніторинг їх дотримання. Проте застосування такого підходу не запобігає виникненню збитків 

за межами цих лімітів у випадку більш суттєвих ринкових змін.   
 

Валютний ризик 
 

Компанія використовує похідні фінансові інструменти для управління валютним ризиком.  
Форвардні контракти були укладені у 2020 році з метою управління валютними ризиками, 

притаманними виплаті процентів за довгостроковим кредитом за 2021 рік.   
 

Послаблення української гривні відносно долара США та/або євро може збільшити витрати, 
деноміновані в іноземних валютах, однак може мати позитивний вплив на виручку, 
деноміновану в іноземній валюті. З іншої сторони посилення гривні відносно долара США та/або 
євро зменшує виручку, деноміновану в іноземній валюті. 
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У поданій нижче таблиці наведено концентрацію валютного ризику Компанії станом на кінець 
звітного року: 

 
 31 грудня 2020 року  31 грудня 2019 року 

 
Долари 
 США  Євро  

Інші 
іноземні 
валюти  

Долари 
США  Євро  

Інші 
іноземні 
валюти 

            
Дебіторська 

заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 28,750  473,173  -  36,443  388,816  - 

Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками із 
внутрішніх 
розрахунків 49,243  18  -  -  2  - 

Гроші та їх еквіваленти 970,689   866,601  -  23,730   125,086  - 

Поточні фінансові 
інвестиції 367,570  295,287  -  -  435,963  - 

            
Всього фінансових 

активів 1,416,252  1,635,079  -  60,173  949,867  - 

            
Інші довгострокові 

зобов’язання  (12,981,689)  (1,286,255)  -  (61,929)  (1,186,742)  - 
Поточна кредиторська 

заборгованість за 
довгостроковими 
зобов’язаннями (392,069)  (355,513)  -  (27,112)  (269,041)  - 

Поточна кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги (178,903)  (272,410)  (4,753)  (148,975)  (188,554)  (9,322) 

Поточна кредиторська 
заборгованість із 
внутрішніх 
розрахунків (49)  (8)  -  -  (36)  - 

Інші поточні 
зобов’язання (17,173)  -  -  -  -  - 

            
Всього фінансових 

зобов’язань (13,569,883)  (1,914,186)  (4,753)  (238,016)  (1,644,373)  (9,322) 
            
Чиста позиція (12,153,631)  (279,107)  (4,753)  (177,843)  (694,506)  (9,322) 

 
Нижче в таблиці показано чутливість до обґрунтовано можливих змін у курсах обміну долара 
США та євро, при незмінності всіх інших змінних величин.  

 

 Зміна курсу обміну  

Долари США – 
Вплив на 

чистий прибуток 
чи збиток/ 

власний капітал  

Євро – Вплив на 
чистий прибуток 

чи збиток/ 
власний капітал 

 

Долар 
США  Євро  

Тисяч 
гривень  

Тисяч 
гривень 

        

2020 
+20%  +20%  (1,885,930)     (45,774) 
-20%  -20%   1,849,106      45,774 

        

2019 
+30%  +30%  (53,353)  (208,352) 
-30%  -30%  53,353  208,352 
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Вплив на чистий прибуток чи збиток і власний капітал був розрахований за нормативною 
ставкою оподаткування 18%. Ризик Компанії внаслідок впливу змін у курсах обміну всіх інших 

валют є несуттєвим.  
 
Ризик ліквідності 
 
Ризик ліквідності є ризиком того, що Компанія не зможе погасити усі зобов'язання по мірі 
настання строків їх погашення. Компанія здійснює ретельний моніторинг та управління своєю 
позицією ліквідності. Компанія запровадила процес детального бюджетування та прогнозування 

руху грошових коштів для забезпечення наявності достатніх грошових коштів для виконання 
своїх платіжних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2020 року оборотні активи Компанії 
перевищили поточні зобов'язання на 10,929,636 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року - 
поточні зобов'язання перевищили оборотні активи на 3,645,479 тисяч гривень).  

 
Протягом 2020 року Компанія демонструвала позитивні тенденції руху грошових потоків від 
операційної діяльності та здійснила дострокове погашення довгострокового кредиту в сумі 

34,728 тисяч доларів США (960,951 тисяча гривень).  
 
Аналіз за строками погашення 
 
Аналіз за строками погашення показує недисконтовані грошові потоки. Майбутні грошові потоки 
були перераховані із використанням курсу обміну станом на 31 грудня 2020 року та 2019 року, 

де застосовно:   
 

  

31 Грудня 2020 року 

Кредиторська 
заборгованість за 

основною діяльністю 
та інша поточна 

фінансова 
кредиторська 

заборгованість  Позики  
Зобов’язання з 

оренди 
       

Строк погашення до 3 місяців  937,204   427,290  274,379 
Строк погашення від 3 місяців 

до 1 року 355,538  429,677  821,551 
Строк погашення від 1 року до 5 

років 195   16,175,245  4,211,370 
Строк погашення понад 5 років -  -  2,343,731 

      

Всього 1,292,937  17,032,212  7,651,031 

 
  

31 Грудня 2019 року 

Кредиторська 
заборгованість за 

основною 
діяльністю та 
інша поточна 

фінансова 
кредиторська 

заборгованість  Позики  

Зобов’язання з 
оренди 

      
Строк погашення до 3 місяців  1,590,549   -  249,669 
Строк погашення від 3 місяців 

до 1 року 1,823,949   -  702,654 
Строк погашення від 1 року до 5 

років -  -  3,576,243 
Строк погашення понад 5 років -  -  3,207,545 

      
Всього 3,414,498  -  7,736,111 

 



ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» 

 
ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ  
В тисячах українських гривень 

 

 

55 
Примітки на сторінках 11-55 є невід’ємною частиною цієї окремої фінансової звітності. 

 
 
 

Керівництво вважає, що Компанія має достатній існуючий та постійний доступ до ліквідності як 
через операційні грошові потоки, так і через кредитні ресурси. 

 
Кредитний ризик 
 
Кредитний ризик є ризиком того, що контрагент може не виконати свої зобов'язання, які 
виникають за фінансовим інструментом, у результаті чого у Компанії можуть виникнути 
фінансові збитки. Банкрутство або фінансова неплатоспроможність банків, у яких Компанія 
розмістила свої кошти, можуть призвести до втрати депозитів або завдати негативного впливу 

на здатність Компанії виконувати банківські операції, що може мати суттєві негативні наслідки 
для господарської діяльності, фінансового стану та результатів діяльності. 
 
Компанія тримає свої грошові кошти та їх еквіваленти, а також короткострокові депозити 

переважно у великих банках, які розташовані в Україні та мають надійну репутацію і високу 
кредитну якість. Компанія встановлює кредитні ліміти (переглядаються кожні 6 місяців) у різних 
групах банків та окремих фінансових установах: для українських дочірніх компаній закордонних 

банків - до 100% залишків грошових коштів та їх еквівалентів і короткострокових депозитів, але 
не більше 30%, що утримуються в одному банку; для державних банків - до 30% залишків 
грошових коштів та їх еквівалентів і короткострокових депозитів, але не більше 15%, що 
утримуються в одному банку.  

 
 

33. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 
 
Головною метою Компанії при управлінні капіталом є максимізація акціонерної вартості та 
підтримання оптимальної структури капіталу для зменшення його вартості.  Для досягнення цієї 
загальної мети управління капіталом Компанії націлене, серед іншого, на дотримання 

фінансових ковенантів за кредитами та позиковими коштами, що визначають вимоги до 
структури капіталу.   
 
Компанія управляє своєю структурою капіталу та здійснює коригування з огляду на зміни 

економічних умов і вимог фінансових ковенантів. Компанія здійснює моніторинг її 
консолідованого співвідношення власних і позикових коштів, який відповідно до боргових 
ковенантів дорівнює співвідношенню чистого боргу Групи до показника EBITDA, де чистий борг 

дорівнює сумі позикових коштів та орендних зобов'язань Групи за вирахуванням грошових 
коштів і їх еквівалентів. Станом на 31 грудня 2020 року консолідоване співвідношення власних і 
позикових коштів становило 1,5 при ковенанті максимального співвідношення в розмірі 2,75.  
 
Компанія дотрималася всіх зовнішніх вимог до капіталу станом на 31 грудня 2020 року та 2019 
року.  
 

34. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 
 

У 2021 році Компанія інвестувала грошові кошти у державні облігації України. Загальна сума 
інвестицій у державні облігації України станом на дату випуску цієї окремої фінансової звітності 
становила 15,000 тисяч доларів США. Термін погашення цих інструментів не перевищує одного 
року. 

 
 
35. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Цю окрему фінансову звітність було затверджено до випуску керівництвом Компанії 16 квітня 
2021 року. 




