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

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14333937
4. Місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул.Лейпцизька, 15
5. Міжміський код, телефон та факс: +380 44 389 58 00, + 380 44 389 58 06
6. Адреса електронної пошти: ntarasova@vodafone.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рiшення про затвердждення рiчної iнформацiї не виносилося на розгляд органiв
управлiння.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://www.vodafo
ne.ua/uk/company/i
nvestors/informatio
n-disclosure

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

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

надається, тому що на кiнець звiтного перiоду засновник не є акцiонером Товариства.
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що змiни
таких акцiонерiв у звiтному перiодi не було.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя
про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями
акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною
пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не
розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що
Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не
розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається,
тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових
облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсоток
розмiру статутного капiталу, не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду працiвники не
володiли акцiями Товариства.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, Iнформацiя вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв,
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi
товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають
зазначену iнформацiю.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що
Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв та приватне акцiонерне
товариство не розкриває дану iнформацiю.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що у Товариства немає таких
договорiв.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
18.10.2004
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
7816621,16
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2550
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
61.20 - Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку
42.22 - Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
2) МФО банку
380805
3) Поточний рахунок
26009843986411
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
5) МФО банку
380805
6) Поточний рахунок
26009043986211
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ТОВ "ВФ Ритейл"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
41457291
4) Місцезнаходження
01601, м.Київ, вул.Лейпцизька, будинок 15
5) Опис
ПрАТ "ВФ Україна" володiє 100% у статутному капiталi ТОВ "ВФ Ритейл". Статутний
капiтал складає 140 000 гривень. Органами управлiння є Загальнi Збори Учасникiв, Наглядова
рада (5 осiб) та одноособовий виконавчий орган - Директор. Орган контролю - Ревiзiйна

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

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
ППР№0000994209,
25.01.2018

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

2

№4-Ц,
20.02.2018

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

3

ППР№0009494209,
16.05.2018

Державна Фiскальна
Служба України
Офiс ВПП

Вид стягнення
штраф за
несвоєчасну
реєстрацiю
податкових
накладних в ЄРПН
за звiтний перiод
01/01/2017 30/06/2017 п.201
ст201НКУ
Повернення
страхових коштiв
Фонду соц.
Страхування
Украйни та сплата
50% штрафу за
неправомiрно
витраченi страховi
кошти
штраф за
несвоєчасну
реєстрацiю
податкових
накладних в ЄРПН

Інформація про
виконання
Сплачено

Сплачено

Сплачено

4

№000954209,
16.05.2018

Державна Фiскальна
Служба України
Офiс ВПП

5

КВ414/1063/АВ/ПТ/I
П/ФС-302,

6

001564209,
14.08.2018

Державна Служба
України з питань
працi.Головне
Управлiння
Держпрацi у
Київськiй областi
Державна Фiскальна
Служба України
Офiс ВПП

7

0004594406,
26.11.2018

Державна Фiскальна
Служба України
Офiс ВПП

8

№420-ЦД-1-Е,
13.02.2018

Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

9

Податковi
Повiдомлення
рiшення в кiлькостi
26 шт.,
Податковi
Повiдомлення
рiшення в кiлькостi
6 шт.,

ГУДержавної
Фiскальної Служби
в обласних центрах
України
ГУДержавної
Фiскальної Служби
в обласних центрах
України

10

за звiтний перiод
01/05/2016 31/11/2017 п.201
ст201НКУ
штраф за
несвоєчасну
реєстрацiю
податкових
накладних в ЄРПН
за звiтний перiод
01/12/2017 31/03/2018 п.201
ст201НКУ
штраф за порушення
законодавства про
працю аб.8 част. 2
ст. 265 КЗпП
України
штраф за
несвоєчасну
реєстрацiю
податкових
накладних в ЄРПН
за звiтний перiод
01/12/2017 31/03/2018 п.201
ст201НКУ
штраф за
несвоєчасну
реєстрацiю
податкових
накладних в ЄРПН
за звiтний перiод
01/12/2017 31/03/2018 п.201
ст201НКУ
штраф за
правопорушення
законодавства на
ринку цiнних
паперiв
штраф за
несвоєчасну сплату
орендної плати по
землi
штраф за
несвоєчасну сплату
екологiчного
податку

Сплачено

Сплачено

Сплачено

Сплачено

Сплачено

Сплачено

Сплачено

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiєю просування бренду в ПрАТ "ВФ
Україна" та вiдповiдно до наказу вiд 13.03.2018 № ОД / П-065.0 "Про змiни в органiзацiйнiй
структурi та штатному розкладi ПрАТ" ВФ Україна " зi штатного розкладу Департаменту
маркетингових комунiкацiй виключений Вiддiл комунiкацiй та розвитку бренду, в
пiдпорядкуваннi директора з маркетингу перейменований Департамент маркетингових
комунiкацiй на Департамент бренду та комунiкацiй.
З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiєю торгового маркетингу, розвитку каналiв
продажу i систематизацiї процесiв регiональних продажiв в ПрАТ "ВФ Україна" та вiдповiдно
до наказу вiд 02.04.2018 № ОД / П-094.2 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному
розкладi ПрАТ "ВФ Україна" в пiдпорядкуваннi Директора з продажу та абонентського
обслуговування створено Вiддiл торгового маркетингу, в пiдпорядкуваннi начальника
Департаменту масового ринку перейменований Вiддiл органiзацiї продажу в монобрендових
магазинах на Вiддiл розвитку каналiв продажу, зi штатного розкладу виключений Вiддiл
дилерського продажу.
З метою мiнiмiзацiї витрат на дистрибуцiю, оптимiзацiї бiзнес-процесiв продажу та
обслуговування абонентiв масового ринку в ПрАТ "ВФ Україна" та вiдповiдно до наказу вiд
27.04.2018 № ОД / П-126.0 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розкладi ПрАТ
"ВФ Україна" та вiд 28.08.2018 № ОД / П-257.0 "Про внесення змiн до наказу вiд 27.04.2018 №
ОД / П -126.0" Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розкладi ПрАТ "ВФ Україна"
зi штатного розкладу Департаменту масового ринку Дирекцiї з продажу та абонентського
обслуговування виключенi 29 структурних пiдроздiлiв "Магазин Vodafone" в рiзних мiстах
України.
30.07.2018 р. Наглядовою радою Товариства затвердженi змiни органiзацiйної структури
Товариства (Протокол № 190 вiд 31.07.2018), а саме: в пiдпорядкуваннi Генерального директора
введена посада Директора зi стратегiї. На пiдставi рiшення Наглядової ради затверджено наказ
вiд 06.08.2018 № ОД / П-231.1 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розкладi
ПрАТ" ВФ Україна ", згiдно з яким в пiдпорядкуваннi Генерального директора створена посада
Директора зi стратегiї.
З метою оптимiзацiї та перерозподiлу вiдповiдальностi за виконання бiзнес-процесiв в ПрАТ
"ВФ Україна" та вiдповiдно до наказу вiд 20.08.2018 № ОД / П-246.0 "Про змiни в органiзацiйнiй
структурi та штатному розкладi ПрАТ" ВФ Україна "зi штатного розкладу Департаменту
безпеки виключений Вiддiл iнформацiйної безпеки, в пiдпорядкуваннi Директора з
iнформацiйних технологiй включений до штатного розкладу Вiддiл iнформацiйної безпеки.
З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiями логiстики, транспортного
забезпечення, закупiвель, договiрної i транзакцiйної дiяльностi в ПрАТ "ВФ Україна" та
вiдповiдно до наказу вiд 29.08.2018 № ОД / П-258.0 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та
штатному розкладi ПрАТ "ВФ Україна" в пiдпорядкуваннi Директора iз закупок та
адмiнiстративних питань створенi наступнi структурнi пiдроздiли: Департамент з
адмiнiстративних питань, Вiддiл закупок технологiчного обладнання та послуг, Вiддiл закупок
IТ обладнання та послуг, Вiддiл закупок виробничих матерiалiв та послуг. У пiдпорядкуваннi
Директора iз закупок та адмiнiстративних питань у штатний розклад включений Вiддiл
логiстики, перейменований Вiддiл аналiтичної та операцiйної договiрної дiяльностi на Вiддiл
управлiння затратами та договiрною дiяльнiстю.
З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiєю продажу i утримання абонентiв в ПрАТ
"ВФ Україна" та вiдповiдно до наказу вiд 18.12.2018 № ОД / П-401.0 "Про змiни в органiзацiйнiй
структурi та штатному розкладi ПрАТ" ВФ Україна "в пiдпорядкуваннi начальника
Департаменту абонентського обслуговування створенi тнаступнi структурнi пiдроздiли:

Львiвський центр дистанцiйного продажу, Днiпровський центр дистанцiйного продажу.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового слкдау (осiб) - 2 550 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1
особа.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) 120 осiб.
Фонд оплати працi - 879 111 тис. грн.
Фонд оплати працi в 2018 роцi збiльшився в порiвняннi з 2017 роком на 73 176 тис. грн.
Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам Товариства: У Kомпанiї iснує система розвитку персоналу
синхронiзована i вибудувана пiд стратегiчнi цiлi Компанiї та перспективи розвитку бiзнесу,
спрямована на пiдтримку та реалiзацiю конкретних запитiв керiвникiв пiдроздiлiв i проектних
команд. Мiссiя УРП пiдвищувати професiйну компетентнiсть i особисту ефективнiсть
спiвробiтникiв i бiзнес-пiдроздiлiв для досягнення найкращих результатiв бiзнесу i ефективних
реакцiй на виклики зовнiшнього середовища.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть придбаного нематерiального
активу складається з цiни (вартостi) придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають
вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до
стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз
удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей та термiну
використання, якi сприятимуть збiльшенню первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод.

Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в придатному для використання станi та
одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод вiд його використання,
включено до складу витрат звiтного перiоду.
Нематерiальнi активи амортизуються з використанням прямолiнiйного методу протягом
очiкуваного термiну корисного використання активiв, який складає:
Права користування майном - згiдно з умовами договору
Iншi нематерiальнi активи - вiд 1 до 19 рокiв
Iншi нематерiальнi активи переважно включають вартiсть лiцензiй, придбаних у державних
органiв, та придбаного програмного забезпечення. Вартiсть лiцензiй амортизується з
використанням прямолiнiйного методу протягом строку дiї лiцензiй, починаючи вiд моменту
початку комерцiйної дiяльностi в зонi лiцензiй. Вартiсть програмного забезпечення
амортизується прямолiнiйним методом протягом iндивiдуально визначеного строку корисного
використання, що становить вiд 1 до 10 рокiв.
Термiн корисного використання нематерiальних активiв та метод їх амортизацiї може бути
переглянутим, якщо в майбутньому очiкується змiна строку корисного використання активу або
змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигод.
Основнi засоби
Основнi засоби Компанiї вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого
зносу та витрат вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть основних засобiв включає цiну
придбання, непрямi податки, якi пов'язанi з придбанням основних засобiв i не пiдлягають
вiдшкодуванню, витрати на установку i налагодження основних засобiв, а також iншi витрати,
безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi до
використання iз запланованою метою.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, виходячи з наступних термiнiв корисного
використання:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої вiд 3 до 50 рокiв
Машини та обладнання - вiд 3 до 20 рокiв
Транспортнi засоби - вiд 3 до 7 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - вiд 3 до 20 рокiв
Iншi основнi засоби - вiд 4 до 5 рокiв
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - до 1 року
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням
об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що
призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання
об'єкта. Вартiсть полiпшення основних засобiв, що капiталiзується, амортизується з
використанням прямолiнiйного методу протягом строкiв корисного використання, що й у
вiдповiдних основних засобiв.
Витрати на ремонт та обслуговування, а також для пiдтримання об'єкта в робочому станi,
включаються у звiт про фiнансовi результати за перiод, до якого вони вiдносяться.
Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень
вiд реалiзацiї та залишкової вартостi i включаються до складу iнших прибуткiв або збиткiв вiд
звичайної дiяльностi. При вибуттi переоцiнених активiв суми переоцiнки, включенi в iнший
додатковий капiтал, переносяться до складу нерозподiленого прибутку.
Витрати на вiдновлення будiвель Компанiї капiталiзуються в мiру їх виникнення i вважаються
незавершеним будiвництвом до моменту завершення будiвництва. Амортизацiя на цi суми не
нараховується. Окрiм цього, амортизацiя не нараховується на невстановлене обладнання та iншi
статтi незавершених капiтальних iнвестицiй до моменту вводу їх в експлуатацiю.
Витрати на заробiтну плату спiвробiтникам Компанiї, чия дiяльнiсть пов'язана iз встановленням,
монтажем, налагодженням основних засобiв, а також пов'язаних з ними нематерiальних активiв,
капiталiзуються в мiру їх виникнення. Амортизацiя на цi суми нараховується аналогiчно до
основних засобiв та нематерiальних активiв, щодо яких вiдбувається капiталiзацiя.

Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв Компанiї включає також суму забезпечення на
демонтаж та приведення земельної дiлянки, на якiй вони розташованi, у стан, придатний для
подальшого використання пiсля закiнчення строку оренди або використання об'єкту. До таких
основних засобiв належать переважно антено-щогловi споруди, демонтаж яких вимагає суттєвих
витрат.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну дату балансу Компанiя переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв та
нематерiальних активiв з метою визначення, чи iснують ознаки можливого зменшення їхньої
корисностi. Якщо такi ознаки iснують, Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування
активу (якщо можливо таку суму визначити). Якщо неможливо визначити суму очiкуваного
вiдшкодування окремого активу, Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування групи, яка
генерує грошовi кошти, до якої належить цей актив.
Втрати вiд зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв включаються до складу iнших
витрат звiтного перiоду iз зменшенням у балансi суми остаточної вартостi основних засобiв, що
наводиться у примiтках до фiнансової звiтностi у графi "Iншi змiни за рiк".
Непрацюючi активи, розташованi в неконтрольованiй Україною частинi територiй Луганської та
Донецької областей, якi опинились в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО), що
розпочалася з дати початку дiї Указу Президента України "Про рiшення Ради нацiональної
безпеки та оборони України вiд 13 квiтня 2014 року "Про невiдкладнi заходи щодо подолання
терористичної загрози та збереженню територiальної цiлiсностi України" вiд 14 квiтня 2014 року
№ 405/2014, були знецiненi.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в iншi компанiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у
бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть довгострокової фiнансової iнвестицiї
складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових
платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням довгострокової фiнансової
iнвестицiї.
Якщо придбання довгострокової фiнансової iнвестицiї здiйснюється шляхом обмiну на iншi
активи, то її собiвартiсть визначається за справедливою вартiстю цих активiв.
Пiсля первiсного визнання довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за методом участi
у капiталi. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi,
на дату балансу вiдображаються за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної
величини власного капiталу об'єкта iнвестування, крiм тих, що є результатом операцiй мiж
iнвестором i об'єктом iнвестування.
Балансова вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на суму,
що є часткою iнвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта iнвестування за звiтний перiод, iз
включенням цiєї суми до складу доходу (втрат) вiд участi в капiталi. Одночасно балансова
вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй зменшується на суму визнаних дивiдендiв вiд
об'єкта iнвестування.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням
резерву сумнiвних боргiв. Довгострокова дебiторська заборгованiсть включає в себе
заборгованiсть, яка не буде погашена протягом наступного календарного року.
Резерв сумнiвних боргiв
Компанiя нараховує резерв на покриття заборгованостi абонентiв в залежностi вiд строку
затримки її погашення. Резерв на покриття заборгованостi дилерiв, строк погашення якої сплив,
нараховується за результатами оцiнки платоспроможностi дилерiв. Компанiя також створює
резерв на покриття сумнiвної та безнадiйної заборгованостi за авансовими платежами та
грошовими коштами на рахунках у банках та за договорами факторингу, повернення яких або
виконання робiт по яким є сумнiвним. Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi
вiд партнерiв визначається виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. Цей резерв

утворюється в тих випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе
отримати всi суми, якi належать їй у вiдповiдностi з початковими умовами рахунку.
Грошi та їх еквiваленти
Грошi та їх еквiваленти включають готiвку, кошти на рахунках у банках, депозити до запитання
i строковi депозити термiном до 92 днiв.
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами включає переважно аванси,
отриманi вiд контрактних абонентiв. Компанiя вимагає вiд бiльшостi абонентiв попередню
оплату за телекомунiкацiйнi послуги. Суми попередньої оплати, отриманi вiд абонентiв,
вiдображаються як зобов'язання з одержаних авансiв i не визнаються доходами до моменту
фактичного надання послуг абоненту.
Доходи майбутнiх перiодiв
Компанiя вiдображає доходи майбутнiх перiодiв в момент придбання абонентом телефонних
карток (ваучерiв), за допомогою яких вiн може поповнювати свiй картковий рахунок, на суму
номiналу телефонної картки (ваучера). Дохiд визнається Компанiєю в тому перiодi, коли
абонент отримав вiдповiднi послуги зв'язку.
Забезпечення
Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанiя має юридичнi чи договiрнi
зобов'язання в результатi минулих подiй, якщо iснує ймовiрнiсть виникнення зобов'язань,
погашення яких ймовiрно призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi
вигоди, та їх оцiнка може бути достовiрно визначена.
Компанiя створює резерв на виплати працiвникам за вiдпустки, виплати працiвникам премiй за
результатами дiяльностi, резерв на виплати абонентам, резерв на виплати дилерам за
маркетинговi послуги, а також резерв на виплату ПДВ в зв'язку з придбанням необоротних
активiв. Нарахування резерву вiдображається як витрати звiтного перiоду.
Зареєстрований (пайовий) капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал визнається за вартiстю внесених власниками активiв, що
зафiксована в установчих документах Компанiї.
Дивiденди
Дивiденди оголошенi протягом звiтного перiоду визнаються як розподiл частини чистого
прибутку мiж власниками вiдповiдно до частки їх участi у статутному капiталi Компанiї. Сума
оголошених, але не сплачених дивiдендiв включається до поточних зобов'язань. Дивiденди за
звiтний перiод, якi оголошенi пiсля дати балансу, але до затвердження керiвництвом фiнансової
звiтностi до випуску, не визнаються зобов'язаннями на дату балансу, але розкриваються у
примiтках до фiнансової звiтностi.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються тодi, коли Компанiя стає стороною у
контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструмента.
Фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюють та вiдображають за їх фактичною собiвартiстю, яка
складається iз справедливої вартостi активiв, зобов'язань або iнструментiв власного капiталу,
наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний фiнансовий iнструмент, i витрат, якi
безпосередньо пов'язанi з придбанням або вибуттям фiнансового iнструмента (комiсiйнi,
обов'язковi збори та платежi при передачi фiнансових iнструментiв тощо). У подальшому
фiнансовi зобов'язання вiдображаються за амортизованою вартiстю iз використанням методу
ефективної вiдсоткової ставки. Облiкова полiтика стосовно оцiнки цих iнструментiв на кожну
наступну пiсля визнання дату балансу розкривається у вiдповiдних статтях облiкової полiтики,
викладеної у цiй Пояснювальнiй примiтцi.
Визнання доходiв
Доходи визнаються за методом нарахування на момент фактичного надання послуг чи передачi
товарiв, незалежно вiд моменту виникнення пов'язаного з ними руху грошових коштiв.

Компанiя використовує декiлька джерел отримання доходiв:
виручка вiд обслуговування абонентiв: (а) щомiсячна та рiчна плата за тарифнi пакети;
(б) плата за ефiрний час; (в) вартiсть додаткових послуг; (г) плата за роумiнг, яким користуються
абоненти "ВФ Україна";
плата за роумiнг вiд iнших операторiв бездротового зв'язку за використання мережi "ВФ
Україна" абонентами iнших мереж;
платежi iнших телекомунiкацiйних компанiй за доступ до мережi Компанiї;
платежi за пiдключення абонентiв передплаченого зв'язку;
реалiзацiя обладнання: (а) продаж телефонних апаратiв; (б) продаж аксесуарiв; (в) продаж
модемiв та роутерiв;
надання каналiв зв'язку в операцiйну оренду;
виручка вiд надання послуг фiксованого зв'язку, IР ТУ та iнтернету.
Компанiя вiдображає дохiд вiд отримання щомiсячної та рiчної плати за тарифнi пакети в тому
мiсяцi, в якому абоненту надаються послуги мобiльного зв'язку.
Плата за ефiрний час включає вартiсть дзвiнкiв, яка встановлюється в залежностi вiд тривалостi
розмови, мiсцезнаходження абонента та виду послуг, що надаються.
Вартiсть додаткових послуг розраховується на основi використаного часу або обсягу переданих
даних у зв'язку з наданням додаткових послуг, таких як передача SМS-повiдомлень,
пiдключення до мережi Iнтернет, послуги передачi даних. "ВФ Україна" вiдображає дохiд вiд
наданого ефiрного часу та додаткових послуг в тому перiодi, в якому такi послуги надаються.
Плата за роумiнг нараховується на основi чинних тарифiв Компанiї та вiдображається як дохiд
вiд послуг роумiнгу, що надаються Компанiєю абонентам "ВФ Україна".
"ВФ Україна" отримує по-хвилинну плату за роумiнг вiд iнших операторiв бездротового зв'язку
за використання мережi "ВФ Україна" абонентами iнших мереж. Доходи вiд роумiнгу
зменшуються на наданi операторам знижки, якщо мiж компанiями iснує вiдповiдний
двостороннiй договiр про надання знижок. У випадку, коли такi договори знаходяться на стадiї
пiдписання, знижки розраховуються iз застосуванням ставок, вказаних в попередньо узгоджених
сторонами, але не пiдписаних договорах.
Нарахованi, але нереалiзованi знижки вiдображаються в складi кредиторської заборгованостi за
товари, роботи, послуги у випадку, якщо знижки реалiзуються через сплату грошовими
коштами. В iншому випадку знижки враховуються як зменшення дебiторської заборгованостi за
товари, роботи, послуги.
Доходи вiд отримання плати за доступ до мережi Компанiї iнших телекомунiкацiйних компанiй
нараховуються на основi чинних тарифiв Компанiї згiдно вiдповiдних двостороннiх договорiв.
"ВФ Україна" продає своїм абонентам пакети передплаченого зв'язку окремо вiд телефонних
апаратiв. Такi пакети дозволяють абонентам здiйснювати дзвiнки з мобiльного телефону чи
користуватися iншими додатковими послугами, якi пропонуються Компанiєю, на суму
визначеного авансу.
В момент придбання абонентом пакету передплаченого зв'язку Компанiя надає новому абоненту
право доступу до мережi. Дохiд вiд надання абоненту передплаченого зв'язку такого права
визнається в тому перiодi, в якому стартовий пакет був активований абонентом. Компанiя не
утримує платню за пiдключення нових контрактних абонентiв.
"ВФ Україна" реалiзує телефоннi апарати, аксесуари до них, модеми та роутери як клiєнтам, якi
заключають контракти про надання послуг, так i iншим особам. Компанiя вiдображає дохiд вiд
реалiзацiї телефонних апаратiв та аксесуарiв до них в момент передачi їх клiєнту.
Визнання витрат
Основнi витрати, якi несе "ВФ Україна" у зв'язку з наданням послуг мобiльного та фiксованого
зв'язку, включають витрати на послуги iнших операторiв, оренду майданчикiв для розмiщення
телекомунiкацiйного обладнання, плату за послуги роумiнгу, собiвартiсть телефонних апаратiв,
аксесуарiв, модемiв та роутерiв, амортизацiю та витрати на технiчне обслуговування мережi.
За дзвiнки абонентiв, зроблених в зонах, якi знаходяться за межами територiй, що покриваються

лiцензiями Компанiї, "ВФ Україна" сплачує вартiсть послуг роумiнгу операторам мобiльного
зв'язку вiдповiдних регiонiв. Плата за роумiнг, яка перераховується iншим операторам,
розраховується за тарифами цих операторiв та вiдображається в операцiйних витратах Компанiї.
Витрати на роумiнг зменшуються на наданi операторами знижки, якщо мiж компанiями iснує
вiдповiдний двостороннiй договiр про надання знижок. У випадку, коли такi договори
знаходяться на стадiї пiдписання, знижки розраховуються iз застосуванням ставок, вказаних в
попередньо узгоджених сторонами, але не пiдписаних договорах.
Нарахованi, але не отриманi знижки вiдображаються як дебiторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги у випадку, якщо знижки будуть отриманi грошовими коштами. В iншому
випадку вони зменшують суму кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги.
Вартiсть телефонних апаратiв, аксесуарiв, модемiв та роутерiв, проданих абонентам в
роздрiбних пунктах продажу чи в складi пакету послуг при пiдписаннi контракту на
обслуговування, вiдноситься на витрати в момент передачi обладнання клiєнту.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони були здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду,
вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Операцiйна оренда
Оренда вважається операцiйною, якщо договором оренди не передбачена передача Компанiї
всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з правом користування та володiння активами. Витрати за
операцiйною орендою списуються на витрати поточного перiоду протягом вiдповiдного термiну
оренди.
Функцiональна валюта
Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються
вiд функцiональної валюти Компанiї, вважаються операцiями в iноземних валютах.
Операцiї з iноземною валютою
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перерахованi в гривню за курсом обмiну
валют Нацiонального банку України, який дiяв на кiнець звiтного перiоду. Доходи та витрати в
iноземнiй валютi перераховуються за курсом обмiну валют Нацiонального банку України, який
дiяв на дату проведення операцiї. Усi реалiзованi та нереалiзованi прибутки та збитки, якi
виникають при перерахуваннi, включаються до звiту про фiнансовi результати.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток базуються на сумi прибутку за рiк, приймаючи до уваги
вiдстрочене оподаткування. Сума вiдстрочених податкiв вiдображає чистий податковий ефект
тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей фiнансового
облiку та вартiстю, визначеною згiдно з податковим облiком. Вартiсть активiв та зобов'язань з
вiдстроченого оподаткування розраховується на основi очiкуваної ставки податку, яка має бути
застосована до прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, втих роках, коли сума тимчасових
рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована. Оцiнка активiв та зобов'язань з вiдстроченого
оподаткування вiдображає можливi податковi наслiдки, що виходитимуть з того, як Компанiя
очiкує, на дату складання бухгалтерського балансу, вiдшкодувати та реалiзувати вартiсть таких
активiв та зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи
Активи з вiдстроченого оподаткування визнаються лише настiльки, наскiльки є вiрогiдною
реалiзацiя цих активiв за рахунок майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. На дату
складання рiчного бухгалтерського балансу Компанiя переоцiнює невизнанi вiдстроченi
податковi активи та балансову вартiсть визнаних вiдстрочених податкових активiв. Компанiя
визнає ранiше невизнаний актив лише в тiй сумi, яка є вiрогiдною до реалiзацiї у майбутнiх
прибутках, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдповiдно, Компанiя зменшує балансову вартiсть
вiдстроченого податкового активу лише у випадку, коли зникає вiрогiднiсть повної або
часткової реалiзацiї такого активу у майбутнiх прибутках.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Види послуг, що надає емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше
вiдсоткiв доходу за звiтний рiк:
10 i бiльше вiдсоткiв доходу за звiтнiй рiк Компания отримала:
1)
вiд виручки вiд обслуговування абонентiв, а саме: (а) щомiсячна та рiчна плата за
тарифнi пакети;(б) плата за ефiрний час; (в) вартiсть додаткових послуг; (г) плата за роумiнг.;
2)
за рахунок платежiв iнших телекомунiкацiйних компанiй за доступ до мережi Компанiї
3)
за наданi послуги фiксованого зв'язку, IР ТУ та iнтернету.
Тарифнi плани в Українi: Компанiя пропонує iндивiдуальнi тарифи по всiй Українi зi
спецiальними умовами та регiональними тарифними планами, якi спрямованi на розмежування
потреб абонентiв у рiзних сегментах ринку пiд брендом Vodafone. Тарифи Компанiї в Українi
орiєнтованi на наступнi три основнi сегменти: (i) Контракт для бiзнесу (ii) Iндивiдуальний
контракт (iii) Передплата.
Компанiя (ПрАТ "ВФ Україна", Vodafone) має такi контрактнi тарифнi плани:
Контракт для бiзнесу: Пропозицiї для корпоративних клiєнтiв "Vodafone Red Business" дiють на
всiй територiї України i пропонують всi послуги вiдповiдно до принципiв "без турбот". Vodafone
пропонує широкий спектр тарифних планiв для корпоративних клiєнтiв для задоволення всiх
їхнiх бiзнес-потреб: "Red Business VIP", "Red Business XXL", "Red Business XL", "Red Business
L+", "Red Business L", "Red Business M", "Red Business S", "Red Business XS". Усi тарифи
пропонують послугу "все включено": необмеженi дзвiнки в мережi Vodafone Україна та МТСУкраїна; ГБ мобiльного iнтернету EDGE / 3G / 4G; пакетнi хвилини для дзвiнкiв (крiм "Red
Business XS") та SMS / MMS в iншi мережi в Українi та до iнших 62 країн свiту. Також абоненти
можуть користуватися тим же обсягом послуг в роумiнгу як i в Українi, за умови активацiї
послуги "Роумiнг як вдома" за додаткову плату протягом 30 днiв. Крiм того, iснують тарифи для
iнтернету речей "Vodafone IoT". Вони представленi 6 тарифними планами: "Vodafone IoT M",
"Vodafone IoT L", "Vodafone IoT 3G S", "Vodafone IoT 3G M", "Vodafone IoT 3G L", "Vodafone
IoT 3G XL", "Vodafone IoT". 3G XXL ". Всi тарифи пропонують мобiльний EDGE / 3G / 4G
Internet, передачу даних CSD та SMS / MMS на iншi мережi в Українi та 62 країни свiту. Є
можливiсть активувати послугу "Роумiнг як вдома" на 30 днiв, що дає вигiднi умови в роумiнгу
за додаткову плату.
Рiзновид контрактних для бiзнесу тарифних планiв "Smart Office", мають необмеженi дзвiнки в
мережi та необемежений мобiльний iнтернет, пакетнi хвилини дзвiнкiв та SMS на iншi
оператори мобiльного зв'язку, спецiальнi цiни на мiжнароднi дзвiнки, без плати за з'єднання та
похвилинною тарифiкацiєю. Компанiя пропонує унiкальний продукт "ULTRA" для важливих
клiєнтiв, якi мають необмеженi дзвiнки та SMS в мережi, необмежений мобiльний iнтернет та

спецiальнi цiни на мiжнароднi дзвiнки та роумiнг. Також у нас є спецiальнi тарифнi плани для
автоматизованого (M2M) сегменту "Telematika", "Navigator", "Monitor", якi поєднують пакети
послуг для карт M2M, iндивiдуальне обслуговування, спецiальнi тарифи на роумiнг даних,
спецiальнi SIM-карти та послуги консультацiйної пiдтримки.
Iндивiдуальний контракт: На всiй територiї України дiють пропозицiї для масового ринку
"Vodafone Red L" та тарифи "Vodafone Red S", "Vodafone Red Light" (iндивiдуальнi тарифи).
Вони пропонують послуги "все включено" вiдповiдно до принципiв "без турбот" i пiдходять для
активних користувачiв дзвiнкiв та iнтернету.
У травнi 2018 року Vodafone Україна запропонувала клiєнтам нову контрактну лiнiйку тарифiв:
"Vodafone Red" (S, M, L XL i XXL) i Vodafone Ultra (Ultra, Ultra VIP). Тарифна лiнiйка Vodafone
Red включає тарифи з 4G Internet - вiд 2 Гб до необмеженого пакету, пакетнi хвилини до будьяких iнших українських мереж - вiд 50 до безлiмiтних, на українськi та iноземнi номери вiд 50
до 2500 одиниць та комплекти до 750 хвилин дзвiнкiв на мiжнароднi напрями.
Компанiя має наступнi передплаченi тарифнi плани:
Лiнiйки тарифних планiв з передоплатою, призначенi для абонентiв масового ринку. Є тарифнi
плани, якi дiють по всiй Українi i варiюються за вартiстю включених послуг i щомiсячних
платежiв: "Vodafone Red XS + / S / M / L" Також є тарифнi плани з бiльшими обсягами послуг:
"Vodafone EXTRA S", "Vodafone EXTRA M", "Vodafone EXTRA L", з необмеженими
месенджерамм i соцiальними мережеами. Всi цi послуги доступнi також у роумiнгу в
найпопулярнiших європейських країнах зi спецiальною послугою роумiнгу на 7 днiв - "Роумiнг
як вдома".
Крiм того, iснують тарифи для дзвiнкiв з фактичною платою за використання послуг "Light" з
необмеженими дзвiнками в мережi та тариф "Light+".
Ми також пропонуємо тарифнi плани, якi орiєнтованi безпосередньо на користувачiв планшетiв,
GPS / GSM-автосигналiзацiй та iнших смарт-пристроїв в яких плата здiйснюється за фактичне
користування: "Vodafone Device S", "Vodafone Device M", "Vodafone Device L".
Додатково, iснує тарифний план для Львiвської областi "Zahid" з унiкальною послугою необмеженi дзвiнки в Польщу. Тарифна лiнiйка "Vodafone Family", яка включає в себе соцiальнi
мережi, внутрiшнi та мiжнароднi дзвiнки.
У другiй половинi 2018 року запущенi новi тарифнi плани 4G: "SuperNet Start", "SuperNet Pro",
"SuperNet Pro-1", "SuperNet Unlim", яка включала великий обсяг Iнтернет трафiку - вiд 4 Гб до
безлiмiту, набори додаткових хвилин на iншi Українськi мережi - вiд 65 до 150 хвилин,
комплекти з 30 хвилинами мiжнародних дзвiнкiв, необмеженi мессенджери i соцiальнi мережi,
необмежений YouTube.
У 2018 роцi ми пропонували iнтернет орiєнтованi тарифи: "SuperNet Pro-1", "SuperNet Turbo", та
тарифну лiнiю "Vodafone Family", яка включає соцiальнi мережi, внутрiшнi та мiжнароднi
дзвiнки.
Ринок збуту послуг Компанiї - територiя України, основними клiєнтами є фiзичнi особи,
громадяни України. Компанiя не шукає нових ринкiв збуту.
Канали збуту продукцiї Компанiї можна роздiлити на 2 напрямки - монобрендовий та
мультiбрендовий. Пiд монобрендовим каналом маються на увазi торговельнi точки, якi
працюють пiд брендом "Vodafone" та належать або Дочiрньому товариству Компанiї - ТОВ "ВФ
Ритейл", або партнерам Компанiї. Пiд мультибрендовим каналом маються на увазi - роздрiбнi
торговельнi точки, як мережевi, так i немережевi.
На ринку телекомунiкацiй в Українi iснують значнi полiтичнi, економiчнi, юридичнi та
податковi ризики.
Тривала полiтична i економiчна криза в Українi призвела до погiршення ринкової кон'юнктури,
зниження якостi платiжного балансу i загального дефiциту iноземної валюти в країнi, що в свою
чергу призвело до значного ослаблення курсу нацiональної валюти.
З початку лютого 2014 року в Українi дiє плаваючий валютний курс гривнi по вiдношенню до
долара США: курс гривнi впав з 15,77 грн. за 1 дол. США на кiнець 2014 р до 27,69 грн. за 1 дол.

США на кiнець 2018 р. Розрахунки держбюджету на 2019 рiк зробленi з урахуванням курсу 29,4
грн. на кiнець року. На подальший курс долара впливатимуть багато факторiв. Серед них:
полiтичнi вибори в Українi;
кiлькiсть валютної виручки для українських експортерiв;
дефiцит зовнiшньоторговельного балансу;
глобальна криза (торговельнi вiйни, падiння фондових ринкiв);
можливiсть зовнiшнього фiнансування.
Ослаблення гривнi по вiдношенню до долара США i/ або євро може збiльшити витрати,
номiнованi як у гривнi, так i у валютi.
На 2018 року НБУ прогнозував зростання реального ВВП на рiвнi 3,4%, IСЦ 8,9%. За
прогнозами нацiональних i мiжнародних фiнансових органiзацiй в 2018 р. зростання реального
ВВП очiкувалося на рiвнi 3,0%, IСЦ 9,4%. За даними Державної служби статистики України, в
груднi 2018 р. IСЦ в рiчному вимiрi склав 9,8%. За оцiнками Нацiонального банку, за 2018 рiк
ВВП вирiс на 3,3%. Прискорення темпiв iнфляцiї в Українi може привести до зниження рiвня
купiвельної спроможностi населення, що може вплинути на рiвень споживання i зниження
операцiйної рентабельностi ПрАТ "ВФ Україна".
Банкiвська криза, ризик банкрутства чи фiнансової неспроможностi банкiв, можуть привести до
втрати сум депозитiв або негативно вплинути на здатнiсть Компанії здiйснювати банкiвськi
операцiї, що може мати негативнi наслiдки для бiзнесу, фiнансового становища i результатiв
дiяльностi.
У 2015 року Указом Президента України було затверджено рiшення РНБОУ "Про застосування
персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)". В даному
Рiшеннi мiститься список юридичних та фiзичних осiб, до яких застосовуються такi санкцiї
термiном на один рiк. З тих пiр санкцiйнi списки постiйно переглядаються.
Актуальнi на сьогоднi санкцiї створюють для ПрАТ "ВФ Україна" обов'язки як оператора
телекомунiкацiй, зокрема:
обмеження або припинення надання телекомунiкацiйних послуг i використання
телекомунiкацiйних мереж загального користування особам, якi є абонентами Компанiї i до яких
передбачена така санкцiя;
заборона надання послуг з доступу користувачам Iнтернет, що є абонентами ПрАТ "ВФ
Україна", до певних ресурсiв i сервiсiв, якi належать особам, до яких застосовується вiдповiдна
санкцiя;
заборона надання послуг з доступу користувачам мережi Iнтернет до перелiку ресурсiв/ сервiсiв;
заборона передачi технологiй, прав на об'єкти iнтелектуальної власностi;
призупинення виконання економiчних i фiнансових зобов'язань.
На сьогоднi щодо ПрАТ "ВФ Україна" не було введено жодної санкцiї.
05.10.2017 р. прийнятий та увiйшов в силу 09.05.2018 р. Закон України "Про основи
забезпечення кiбербезпеки в Українi". Закон встановлює вимоги i порядок визначення об'єктiв
критичної iнфраструктури для забезпечення кiбербезпеки. Всi пiдприємства сфери
iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй можуть бути визнанi об'єктами критичної
iнфраструктури, що може привести до додаткових витрат i додаткової вiдповiдальностi за
забезпечення кiберзахисту.
У 2017 р НКРЗI затвердила План заходiв щодо скасування роумiнгу в країнах ЄС. Перехiд на
домашнi тарифи в зазначених в Планi країнах запланований на 2019-2020 рр. Не можна
виключати, що за аналогiєю з регулюванням мiжнародного iнтерконекту, можливо державне
регулювання мiжоператорських тарифiв для SMP операторiв за надання послуг мiжнародного
роумiнгу. На початку вересня 2017 р Європарламент попередньо погодив можливiсть
скасування роумiнгу мiж країнами ЄС та країнами Схiдного партнерства. Зниження оптових i
роздрiбних тарифiв може вплинути на доходи вiд мiжнародного роумiнгу.
Постановою НБУ у вереснi 2014 р. була введена заборона проведення ряду операцiй в iноземнiй
валютi, в т.ч. повернення за кордон iноземному iнвестору дивiдендiв. Дана заборона

продовжувалася вiдповiдними постановами НБУ до середини 2016 г. З кiнця 2017 року
постановою НБУ дозволена репатрiацiя дивiдендiв, нарахованих до 2016 року включно.
Щомiсячний лiмiт на репатрiацiю дивiдендiв за перiод до 2013 року включно становить 2 млн.
доларiв США, за перiод з 2014 р - до 5 млн. доларiв США. У березнi 2018 НБУ прийняв нову
постанову, яка дозволяє репатрiацiю дивiдендiв незалежно вiд перiоду, за який вони нарахованi,
в рамках щомiсячного лiмiту - 7 млн. доларiв США.
04.01.2019 р. НБУ затвердив нову систему валютного регулювання i оприлюднив дорожню
карту валютної лiбералiзацiї. Дорожня карта валютної лiбералiзацiї, розроблена НБУ спiльно з
експертами МВФ, передбачає покрокове зняття всiх валютних обмежень вiдповiдно до темпiв
полiпшення макроекономiчних умов в Українi, а також прийняття низки законiв, спрямованих
на пiдвищення якостi регулювання небанкiвського фiнансового ринку i попередження
непродуктивного вiдтоку капiталу з країни (законопроект про протидiю BEPS "Щодо
iмплементацiї Плану протидiї розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-пiд
оподаткування"). Серед головних прiоритетiв НБУ - зняття ряду обмежень, пов'язаних з
веденням зовнiшньоекономiчної дiяльностi та перешкоджанням надходженню нових iноземних
iнвестицiй в Україну, включаючи зниження i/ або скасування лiмiту на репатрiацiю дивiдендiв.
Незважаючи на це, не можна виключати, що в майбутньому обмеження на репатрiацiю
дивiдендiв знову будуть посиленi.
Система оподаткування в Українi знаходиться в процесi реформування, а неоднозначнi
положення податкового законодавства створюють проблеми в його застосуваннi на практицi.
Для скорочення ризикiв на всiх рiвнях управлiння Компанiєю застосовується комплекс заходiв,
якi є невiд'ємною частиною операцiйного управлiння, стратегiчного, бiзнес, бюджетного,
комерцiйного та iнвестицiйного планування. Iнтегроване управлiння ризиками спрямоване на
забезпечення розумної гарантiї досягнення стратегiчних цiлей ПрАТ "ВФ Україна" i
пiдтримання рiвня ризику в прийнятних межах. Це досягається за рахунок функцiонування
системи виявлення i систематичного аналiзу ризикiв i врахування iстотних ризикiв при
прийняттi управлiнських рiшень. У Компанiї дiє нормативний документ (полiтика), який
встановлює основнi етапи, принципи органiзацiї i функцiонування системи iнтегрованого
управлiння ризиками ПрАТ "ВФ Україна".
Нормативний документ включає:
Загальнi принципи управлiння ризиками.
Цiлi i завдання процесу управлiння ризиками.
Опис загальної концепцiї i процесу iнтегрованого управлiння ризиками.
Розподiл вiдповiдальностi за управлiння ризиками.
Визначення базових понять, якi використовуються в процесi управлiння ризиками.
Принципи прийняття рiшень з урахуванням ризикiв.
Основними тенденцiями розвитку рухомого (мобiльного) зв'язку у 2018 роцi були:
- продовження розгортання телекомунiкацiйних мереж четвертого поколiння (4G) в смугах
радiочастот 1800 МГц та 2600 МГц, за рахунок чого вiдбулось суттєве зростання обсягу
споживання Iнтернет трафiку;
- зростання доходiв операторiв телекомунiкацiй в доходах яких найбiльшу питому вагу вперше
склали доходи вiд надання послуг з доступу до мережi Iнтернет, частка доходiв вiд надання
послуг з доступу до мережi Iнтернет у загальному обсязi доходiв збiльшилась вiдносно 2017
року на 13,0% i склала 45,8%;
- зменшення на 3,8% кiлькостi абонентiв мобiльного зв'язку за рахунок вiдмови вiд
використання абонентами декiлькох SIM-карток рiзних операторiв;
- зростання користування споживачами рiзноманiтних месенджерiв;
- продовжується тенденцiя падiння обсягiв передачi SMS, MMS повiдомлень.
- запровадження пакетiв послуг з фiксованою платою, якi передбачають надання послуг
мобiльного телефонного зв'язку, у тому числi фiксованої кiлькостi хвилин, що входять до
вартостi пакету послуг iз включенням до них послуг доступу до мережi Iнтернет та

мiжнародного телефонного зв'язку тощо;
- продовження запланованого на 2019 рiк впровадження послуги iз перенесення абонентських
номерiв;
- пiдвищення попиту споживачiв на послуги M2M та послуги Internet of Things;
Спостерiгається тенденцiя до збiльшення доходiв вiд надання послуг мобiльного зв'язку.
Загальнi доходи вiд надання послуг мобiльного зв'язку у 2018 роцi склали 34 978 млн грн, а їх
питома вага у загальному обсязi доходiв вiд надання телекомунiкацiйних послуг становила
61,9%.
У 2018 роцi загальний обсяг iнвестицiй операторiв становив 17 958 млрд грн.
За пiдсумками 2018 року кiлькiсть абонентiв в Українi (ПрАТ " ВФ Україна ") склала 19,7 млн.,
або 36,8% частки ринку. Проникнення послуг мобiльного зв'язку в Українi в 4 кварталi 2018 за
нашими оцiнками склало 126,5% з кiлькiстю абонентiв 53,3 млн.
Основними конкурентом ПрАТ " ВФ Україна " є ПрАТ "Київстар", дочiрня компанiя Veon Ltd.
ТОВ "Лайфселл" - дочiрня компанiя Turkcell є третьою за величиною гравцем, що надає послуги
мобiльного зв'язку.
На початку 2018 року ПрАТ " ВФ Україна " брала участь в тендерi з придбання лiцензiй для
впровадження зв'язку четвертого поколiння. План на 2018 рiк по будiвництву LTE БС виконаний
на 102%. За пiдсумком 2018 року 98% населення покрито 2G мережею; 3G i 4G мережi доступнi
у всiх областях країни i покривають населення на 85% i 45% вiдповiдно.
Запуск технологiї 4G, фокус на будiвництвi LTE i активне розширення покриття мережi 3G
компанiї ПрАТ " ВФ Україна " стали основними факторами дворазового зростання споживання
послуг передачi даних. Компанiя полiпшила результати операцiйної ефективностi за рахунок
зростання кiлькостi data-користувачiв в базi.
З 1 травня 2019 року планується запуск послуги змiни мобiльного оператора зi збереженням
телефонного номера.
Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у
загальному обсязi постачання:
Huawei Technologies Co., Ltd,
ТОВ "Хуавей Україна"
ТОВ "Сiтронiкс Телеком Солюшнс"
Nokia Solutions and Networks OY
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За перiод з 01.01.2014 по 31.12.2018 рокiв ПрАТ "ВФ Україна" було вiдчужено частину
фiксованого бiзнесу, а саме контрольний пакет акцiй (50,91%) ТОВ "Комстар-Україна".
2014 продаж активiв (телекомунiкацiйне обладнання, матерiали, комп'ютерну технiку, сервери,
лiнiйно-кабельнi споруди та iншi матерiали та обладнання). 2015 продаж частини активiв
(телекомунiкацiйне обладнання, матерiали, комп'ютерну технiку, сервери, лiнiйно-кабельнi
споруди та iншi матерiали та обладнанн). Основнi придбання:
23 лютого 2015 - Компанiя придбала шляхом тендеру лiцензiю на зв'язок у стандартi UMTS,
заплативши за це 2,715 млрд грн.
В сiчнi та березнi 2018 р. ПрАТ "ВФ Україна" викупило 4 лоти для розвитку 4G / LTE мережi за
бiльше нiж 2,4 млрд грн.: безперервна смуга в 2x10 МГц в дiапазонi 2,6 ГГц i смуги в 2x20 МГц i
2x5 МГц в дiапазонi 1,8 ГГц.
З метою залучення коштiв для розвитку 4G / LTE мережi 03.04.18 Компанiя отримала позику вiд
нерезидента в сумi 90 млн. ЕВРО на пiдставi договору вiд 19.01.2018 року.
Вартiсть майна, що була передана в заставу визначена в сумi 4 600 000 570 (чотири мiльярди
шiстсот мiльйонiв п'ятсот сiмдесят) гривень.

Пiдписано Договiр застави вiд 03.04.2018 року.
Станом на 26.03.2019 року позика погашена в повному обсязi.
Оператор надалi планує брати участь у тендерах на отримання лiцензiй для розвитку мережi в
iнших дiапазонах.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Товариством пiдписано договори оренди примiщень пiд адмiнiстративнi офiси та з метою
розмiщення телекомунiкацiйного обладнання рiзного термiну дiї. Витрати на оренду згiдно з
цими договорами склали 554,597 тис. грн за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. Витрати на
оренду технiчних примiщень включенi в собiвартiсть реалiзованих послуг, а витрати на оренду
офiсних примiщень включенi в адмiнiстративнi витрати в звiтi про фiнансовi результати.
Загальна сума капiтальних вкладень за 2018 рiк склала 4,2 млрд. гривень.
Виробничi потужностi фiнансуються за рахунок власних коштiв, ступiнь використання
обладнання становить 21,101%
Мiсцезнаходження основних засобiв: базовi станцiї Товариства розташованi на всiй територiї
України, офiсне примiщення за адресоюУкраїна, 03057, м.Киiв, Проспект Перемоги, 49/2.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства: Компанiя
дiє у вiдповiдностi до норм нацiонального та мiжнародного законодавства по захисту
навколишнього середовища. Система менеджменту якостi Компанiї вiдповiдає вимогам
мiжнародного стандарту ISO 9001:2008. Все обладнання Компанiї сертифiковано та вiдповiдає
нормам екологiчної безпеки. IT - рiшення та енергоефективнi технологiї, що застосовуються в
офiсах Компанiї, дозволяють зменшити споживання ресурсiв та вплив дiяльностi людини на
навколишнє середовище.
З метою економiї електроенергiї, на базових станцiях Компанiї запроваджено функцiонал
"Power Saving"що вимикає прийомо-передавачi базових станцiй в години мiнiмального
навантаження.
В усiх офiсах Компанiї запроваджена система централiзованого друку, що дозволяє зменшити
кiлькiсть принтерiв в офiсах та кiлькiсть споживання паперу.
Компанiя запроваджує новi технiчнi рiшення для будiвництва базових станцiй, використовує
альтернативнi джерела енергiї.
Плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв: Запланованi
капiтальнi витрати направленi на розширення мережi мобiльного зв'язку та пiдвищення якостi
обслуговування абонентiв. Запланованi iнвестицiї на 2019 рiк складатимуть суму, виходячи з
CAPEX/Sales не менш 22%.
Характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, Загальна сума
iнвестицiй з 2014 по 2018 роки склала 17,8 млрд. грн (за виключенням лiцензiй 3G та 4G на
РЧР):
2014 - 1,3 млрд. грн
2015 - 4,3 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 2,5 млрд. грн.
2016 - 3,2 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 2,02 млрд. грн.
2017 - 4,8 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 2,98 млрд. грн., на розвиток мережi 4G - 0,58
млрд. грн.
2018 - 4,2 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G -1,3 млрд. грн., на розвиток мережi 4G - 1,56
млрд. грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Зростання економiки, а також полiтика Уряду, спрямована на пiдвищення соцiальних стандартiв
(зокрема мiнiмальної i середньої заробiтної плати) мали позитивний вплив на купiвельну
спроможнiсть, враховуючи i послуги галузi зв'язку. Очiкуємо, що полiпшення споживчих
настроїв буде тривати i в наступних перiодах.
Виручка вiд мобiльних послуг, в першу чергу, залежить вiд:
- структурних змiн;
- тарифної полiтики операторiв;
- динамiки попиту i споживання;
- стадiї розвитку мобiльних технологiй.
Вiдносна стiйкiсть галузi до волатильностi в економiцi, а також збiльшення попиту на мобiльну
передачу даних (як результат розгортання мереж 3G / 4G) i запуск нових перспективних послуг
операторами зв'язку (BIG data, Cloud, IoT, Fintech) свiдчать про довгострокову перспективу
стабiльного розвитку галузi.
З ризикiв необхiдно вiдзначити триваюче скорочення населення, внутрiшня полiтична
невизначенiсть i негативний торгiвельний баланс (що пiдсилює тиск на гривню в середньо - i
довгостроковiй перспективах).
Основними проблемами розвитку являються:
- нерiвномiрнiсть забезпечення споживачiв телекомунiкацiйними послугами в окремих
адмiнiстративно-територiальних одиницях України;
- дiяльнiсть незаконно створених на тимчасово окупованих територiях суб'єктiв
господарювання, що не зареєстрованi згiдно iз законодавством України
- невиконання вимог Закону України "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту,
електроенергетики з метою розвитку телекомунiкацiйних мереж" власниками об'єктiв
iнфраструктури, якi пiд всiлякими приводами мають намiри обмежити доступ до елементiв
iнфраструктури;
- стала тенденцiя останнiх рокiв до збiльшення випадкiв викрадення та пошкодження кабелiв та
iнших технiчних засобiв телекомунiкацiй операторiв телекомунiкацiй
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Основними завданнями полiтики Товариства щодо фiнансування дiяльностi є: - подальший
розвиток мобiльного, мобiльного i фiксованого ШСД зв'язку, збiльшення ефективностi
органiзацiї процесiв, органiзацiйної структури, людських ресурсiв; подальший розвиток
приорiтетних напрямiв iнвестування; - забезпечення збалансованостi у функцiонуваннi всiх
ланок Товариства; - модернiзацiя мереж зв'язку. Обсяг робочого капiталу є достатнiм для
поточних потреб. Джерелами iнвестицiй є власнi та залученi кошти.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31 грудня 2018 року, "ВФ Україна" мала невиконанi контрактнi зобов'язання з
придбання технiчної пiдтримки, консультацiйних та iнших послуг, строк виконання яких не
настав, в розмiрi 98,477 тис. грн. Станом на 31 грудня 2018 року, невиконанi контрактнi
зобов'язання щодо придбання мережевого обладнання, основних засобiв та програмного
забезпечення, строк виконання яких не настав, склали 602,447 тис. грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя ПрАТ "ВФ Україна" спрямована на розширення покриття мережi, смартфонiзацiю
абонентської бази i зростання проникнення цифрових користувачiв, а також розвиток власної
роздрiбної мережi.
Основними прiоритетами стратегiї розвитку ПрАТ "ВФ Україна" є:
"Лiдерство";
"Digital";
"Кращий оператор для клiєнта".
Стратегiя Лiдерства включає в себе наступнi напрямки:
Якiсть мережi;
Якiсть обслуговування;
Сила бренду.
Стратегiя Digital направлена на:
Digital екосистему для масового ринку;
Кращий Digital-партнер для бiзнесу;
Iнтелектуальнi рiшення.
Стратегiя кращого оператора для клiєнта спрямована на зростання доходiв при полiпшеннi NPS.
Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Компанiї в майбутньому (ризики) описанi
вище.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Компанiя не проводила дослiдження та розробки в 2018 року у розумiннi science research
(науковi дослiдження) в телекомунiкацiйнiй сферi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
На думку емiтента, вся iстотна iнформацiя, необхiдна для оцiнки iнвестором фiнансового стану
та результатiв дiяльностi емiтента, викладена в поточнiй рiчнiй iнформацiї.

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

Структура

Персональний склад

Акцiонери

Згiдно з реєстром власникiв цiнних
паперiв
Зоммер Рон - Голова Наглядової ради

Кiлькiсний склад Наглядової ради
становить 5 (п'ять) осiб, в тому числi
Голова та члени Наглядової ради

Дмитрiєв Кирило Олександрович Член Наглядової ради
Тулган Джошуа Блейр - Член
Наглядової ради
Корня Олексiй Валерiйович - Член
Наглядової ради

Генеральний
директор

Одноосiбний виконавчий орган

Смелков Андрiй Геннадiйович - Член
Наглядової ради
Устинова Ольга Володимирiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Устинова Ольга Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
Одеська Академiя зв'язку iм. А.С. Попова, спецiальнiсть "Економiка i управлiння в
зв'язку", iнженер-економiст
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), фiлiя "Макро-регион "Дальний Восток"",
1027700149124, обiймала посаду: Директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2016, обрано по 31 грудня 2021 року включно
9) Опис
Винагорода виплачується згiдно iз трудовим контрактом та штатним розписом.
Вiдповiдно до Полiтики ПТ-БЕУ-064-8 "Забезпечення безпеки iнформацiї", затвердженої
Наказом № ОД/П-282.0 вiд 27.07.2017р., iнформацiя по заробiтну плату не розкривається,
оскiльки це iнформацiя для внутрiшнього користування., у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з сiчня 2010
року по вересень 2014 року - Директор Територiального управлiння ПрАТ "МТС УКРАЇНА"; з
вересня 2014 року по 31.12.2016 року - Директор фiлiї ПАТ "МТС" "Макро-регион "Дальний
Восток"; з 01.01.2016 року по даний час - Генеральний директор ПрАТ "ВФ Україна". Посади на
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мамонов Максим Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Фiнанси та
кредит". Московська державна юридична академiя, спецiальнiсть "Юриспруденцiя".
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ АФК "Система", 1027700003891, обiймав посаду: Керуючий директор з
внутрiшнього контролю Департаменту контролю та супроводу проектiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18
рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2013 року - Директор з внутрiшнього
контролю та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 109147,г. Москва, ул.
Марксистская, д.4 iдентифiкацiйний код 1027700149124.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горлова Марина Вiталiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1957
5) Освіта
Московський iнститут народного господарства iм. Г.В. Плеханова, спецiальнiсть
"Економiка торгiвлi"
6) Стаж роботи (років)
40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ АФК "Система", 1027700003891, обiймала посаду: Директор з ревiзiйних перевiрок
Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 40
рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в перiод 2013 - 2014 рр. працювала
Директором з ревiзiйних перевiрок Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК
"Система". З 2014 року - Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку
внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя,
109147,г. Москва, ул. Марксистская, д.4 iдентифiкацiйний код 1027700149124.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прачова Євгенiя Олегiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Економiка
та управлiння на пiдприємствi"
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ АФК "Система", 027700003891, обiймала посаду: Головний фахiвець з фiнансових
аудитiв Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18
рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в перiод 2013 - 2014 рр. працювала
Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв УКiА ЗАТ "Регiон". В перiод 2014 - 2014 рр.
працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього контролю та
аудиту ПАТ АФК "Система". З 2014 року - Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї
Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС". Обiймає посаду: Керiвник проекту
Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС",
мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя,
109147,г. Москва, ул. Марксистская, д.4
iдентифiкацiйний код 1027700149124.
1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитрiєв Кирило Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Санкт-Петербурзький державний унiверситет економiки та фiнансiв, спецiальнiсть
"Економiка та управлiння"
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), Макро-регiону "Москва" ПАТ "МТС",
1027700149124, обiймав посаду: Директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18
рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2011 р. - Директор Макро-регiону
"Северо-Запад" ВАТ "МТС". З 2014 р. - Директор Макро-регiону "Москва" ВАТ "МТС", член
Правлiння ВАТ "МТС". З травня 2016 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду Вiце-президента з
продажу та обслуговуванню ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження:
Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4, iдентифiкацiйний код
1027700149124.
1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тулган Джошуа Блейр
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
Боудiн-коледж (Bowdoin College) (Брансвiк, штат Мен, США), бакалавр гуманiтарних

наук; Академiя Фiллiпса (Андовер, штат Массачусетс, США); MBA в школi бiзнесу McDonough
в Джорджтаунському унiверситетi (Вашингтон, округ Колумбiя, США)
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Компанiя Burson-Marsteller, -, консультант.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 19
рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з червня 2006 р. i по теперiшнiй час Директор з корпоративних фiнансiв та зв'язкiв з iнвесторами ПАТ "МТС", мiсцезнаходження:
Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4, iдентифiкацiйний код
1027700149124.
1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корня Олексiй Валерiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1975
5) Освіта
Санкт-Петербурзький державний унiверситет економки та фiнансiв
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), 1027700149124, обiймав посаду: Директор з
контроллiнгу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 20
рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2010 по 2016 рр. обiймав посаду Вiцепрезидента з фiнансiв та iнвестицiй ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС". З 2016 р. обiймав
посаду Вiце-президента з фiнансiв, iнвестицiй, злиття та поглинань ПАТ "МТС", член Правлiння
ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4,
iдентифiкацiйний код 1027700149124.
1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смелков Андрiй Геннадiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1976
5) Освіта

Вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
"МТС Зарубежные компании", 1027700149124, Член Правлiння - Вiце-Президент
Директор бiзнес-одиницi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20
рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2010 по 2013 рр. обiймав посаду Голови
Правлiння ТОО "Мобайл Телеком Сервис". З 2016 р. по теперiшнiй час Член Правлiння - ВiцеПрезидент, Директор бiзнес-одиницi "МТС Зарубежные компании", мiсцезнаходження
Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4, iдентифiкацiйний код
1027700149124.
1) Посада
Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зоммер Рон
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1949
5) Освіта
Вiденський унiверситет (Австрiя), доктор математичних наук.
6) Стаж роботи (років)
47
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), 1027700149124, Голова Комiтету зi стратегiї Ради
директорiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.05.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Загальних стаж роботи - 47 рокiв. Перелiк попереднiх
посад за останнi п'ять рокiв: 1998 р. - теперiшнiй час - член Наглядової ради компанiї "Munich
Reinsurance" (Нiмеччина), 2006 р. - теперiшнiй час - член Ради директорiв компанiї "Tata
Consultancy Services" (Iндiя), 2009 р. - теперiшнiй час - Голова Ради директорiв ПАТ "МТС",
мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4, iдентифiкацiйний
код 1027700149124.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Стратегiя ПрАТ "ВФ Україна" спрямована на розширення покриття мережi, смартфонiзацiю
абонентської бази i зростання проникнення цифрових користувачiв, а також розвиток власної
роздрiбної мережi.
Основними прiоритетами стратегiї розвитку ПрАТ "ВФ Україна" є:

"Лiдерство";
"Digital";
"Кращий оператор для клiєнта".
Стратегiя Лiдерства включає в себе наступнi напрямки:
Якiсть мережi;
Якiсть обслуговування;
Сила бренду.
Стратегiя Digital направлена на:
Digital екосистему для масового ринку;
Кращий Digital-партнер для бiзнесу;
Iнтелектуальнi рiшення.
Стратегiя кращого оператора для клiєнта спрямована на зростання доходiв при полiпшеннi NPS.
Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Компанiї в майбутньому (ризики) описанi
вище.
2. Інформація про розвиток емітента
ПрАТ ВФ Україна (Далi "Компанiя") полiпшила основнi фiнансовi показники за результатами
2018 року. Виручка компанiї в 2018 роцi збiльшилася в порiвняннi з 2017 роком на 8% i склала
12,4 млрд. грн.
Компанiя досягла значного зростання операцiйної ефективностi в 2018 роцi: показник OIBDA
збiльшився на 33,5% в рiчному численнi i досяг 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA збiльшилася на
10,2 п.п. в порiвняннi з 2017 роком - до 53,8%. Чистий прибуток компанiї в 2018 роцi знизився
на 18,1% i склав 1,9 млрд грн, скорочення вiдносно минулого року пояснюється збiльшенням
витрат внаслiдок активного розгортання мереж 4G i 3G.
Основною причиною збiльшення доходiв Компанiї стало зростання кiлькостi data-користувачiв i
споживання послуг передачi даних. Клiєнти Vodafone за результатами 2018 року виявилися
найбiльш активними iнтернет-користувачами - в середньому дата-клiєнт Vodafone використовує
3,2 ГБ трафiку на мiсяць. У минулому роцi клiєнти Vodafone використовували в два рази бiльше
трафiку, нiж роком ранiше.
Активне споживання стимулювали вигiднi тарифи, якi Vodafone запропонував у 2018 роцi:
лiнiйка тарифiв Super Net з великим обсягом iнтернет-трафiку для клiєнтiв передплаченого
зв'язку, новi тарифи для контрактних клiєнтiв компанiї, а також збiльшення пакетiв мобiльного
iнтернету в бiзнес тарифах компанiї. Тарифи Компанiї користуються популярнiстю у абонентiв i
є одними з найдоступнiших на ринку, про що свiдчить найнижчий на ринку показник ARPU 55,7 грн.
Зростання споживання стало можливим також завдяки активному розширенню покриття мережi
3G i запуску 4G - за результатами року 85% жителiв України могли скористатися 3G зв'язком
Vodafone, i 45% українцiв отримали доступ до послуг 4G Vodafone.
Рекорднi на ринку iнвестицiї покликанi забезпечити технологiчне лiдерство Vodafone i
гарантувати клiєнтам компанiї не тiльки безперебiйну роботу мобiльного зв'язку i data послуг,
але й надiйну платформу для запуску нових технологiчних послуг на базi 4G: технологiй i
продуктiв IoT, рiшень для SmartCity, аналiтики великих даних, хмарних сервiсiв, iнновацiйних
послуг на базi технологiї Mobile ID, а також фiнтех сервiсiв.
За результатами 2018 року кiлькiсть клiєнтiв Vodafone в Українi становить 19,7 млн. Зменшення
абонентської бази в минулому роцi викликано недоступнiстю послуг зв'язку на деяких
територiях на сходi країни.
Iнвестицiї компанiї в дiючу мережу склали 25,4 млрд.грн.
Компанiя повнiстю модернiзувала обладнання радiо частини, не тiльки замiнивши iснуючi
антени на обладнання з пiдтримкою 3G i 4G, а й встановила додатковi базовi станцiї для
забезпечення надiйного покриття. Крiм того, модернiзованi не менш важливi мережевi елементи,
такi як ядро мережi, комутацiйне обладнання, транспортна мережа, indoor-рiшення. Це

дозволило забезпечити достатнi потужностi i пропускну здатнiсть мережi, щоб клiєнти могли
використовувати великi обсяги мобiльного iнтернету на стабiльно високiй швидкостi.
Vodafone встановив понад 5 тисяч базових станцiй 4G i забезпечив покриття для бiльш 45%
жителiв України. При цьому Vodafone продовжує активно розвивати 3G покриття. На
сьогоднiшнiй день у Vodafone найбiльш широке 3G покриття в країнi - 85% українцiв сьогоднi
вже отримали доступ до 3G Vodafone. 3G мережу компанiї покриває понад 11 тисяч населених
пунктiв, покриття забезпечують 8700 базових станцiй 3G.
Активний розвиток 4G i 3G дозволило забезпечити достатню ємнiсть i покриття для зростаючої
кiлькостi дата-клiєнтiв з урахуванням збiльшення обсягiв користування. За результатами 2018
року абоненти Vodafone виявилися найбiльш активними iнтернет-користувачами - в середньому
дата-клiєнт Vodafone використовує 3,2 ГБ трафiку на мiсяць. У минулому роцi клiєнти Vodafone
стали використовувати вдвiчi бiльше трафiку, нiж роком ранiше.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом
звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством
вимоги.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не зазначається,
оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
позачергові
X
14.02.2018
Дата проведення
100
Кворум зборів
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв проводилися шляхом заочного
Опис
голосування.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного,
- порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не
надходило.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, Наглядова рада.
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Прийняття рiшення про надання згоди на здiйснення значного
правочину, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг якого перевищує 25
(двадцять п'ять) вiдсоткiв, але менше нiж 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв вартостi
активiв ПрАТ "ВФ Україна" за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi ПрАТ "ВФ Україна".
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1.1. Схвалити укладення Договору застави майна Товариства згiдно з
Додатком 1 до цього Протоколу.
1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу
Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства Договiр застави майна
Товариства, а також всi необхiднi Доповнення до нього.
Вид загальних зборів

Вид загальних зборів

чергові

чергові
X

позачергові

26.04.2018
Дата проведення
100
Кворум зборів
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
Опис
1. Про затвердження рiчного звiту ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р.
2. Про розподiл прибутку ПрАТ "ВФ Україна", затвердження розмiру
рiчних дивiдендiв, дати, строкiв, порядку та способу їх виплати.
3. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради
ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р.
4. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї
ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р. i затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї
ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р.
5. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Генерального
директора ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р.
6. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ
"ВФ Україна".
7. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".
8. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються
ПрАТ "ВФ Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна", та
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами
Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".
9. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ "ВФ Україна" в

новiй редакцiї.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного,
- порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не
надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 р. згiдно з Додатком 1 до
цього Протоколу, в тому числi:
- звiт незалежних аудиторiв щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариства за
2017 р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
України згiдно з Додатком 2.1 (оригiнал українською мовою), Додатком
2.2 (неофiцiйний переклад оригiналу на росiйську мову) та Додатком 2.3
(неофiцiйний переклад оригiналу на англiйську мову) до цього Протоколу;
- фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 р., пiдготовлену вiдповiдно до
вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, i схвалену
незалежними аудиторами згiдно з Додатком 3 до цього Протоколу.
З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
2.1. Затвердити наступний розподiл нерозподiленого прибутку Товариства,
всього в розмiрi 10 982 521 000 гривень:
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2017 р. 10 982 521 000 гривень
У тому числi:
- Чистий прибуток 2017 року
2 206 463 000 гривень
Розподiлити на виплату дивiдендiв 0 гривень
Залишити в складi нерозподiленого прибутку
10 982 521 000 гривень
З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
3.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 р. згiдно з
Додатком 4 до цього Протоколу.
З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
4.1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 р. згiдно з
Додатком 5 до цього Протоколу.
4.2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 р. згiдно з
Додатком 6 до цього Протоколу.
З п'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
5.1. Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2017 р. згiдно з
Додатком 7 до цього Протоколу.
З шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
6.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради
Товариства.
З сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
7.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки
Дмитрiєва Кирила Олександровича.
7.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки
Зоммера Рона.
7.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки
Корня Олексiя Валерiйовича.
7.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки
Смелкова Андрiя Геннадiйовича.
7.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки
Тулгана Джошуа Блейра.

З восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
8.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються
Товариством з членами Наглядової ради Товариства, згiдно з Додатком 8
до цього Протоколу.
8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу
Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори,
що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
З дев'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
9.1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новiй
редакцiї згiдно з Додатком 9 до цього Протоколу.
9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу
Володимирiвну пiдписати вiд iменi акцiонерiв Положення про Наглядову
раду Товариства в новiй редакцiї.
позачергові
X
03.09.2018
Дата проведення
100
Кворум зборів
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв проводилися шляхом заочного
Опис
голосування.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного,
- порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не
надходило.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, Наглядова рада.
Вид загальних зборів

чергові

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються
ПрАТ "ВФ Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна", та
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами
Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".
2. Про затвердження Положення про вiдшкодування витрат членам
Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається
Товариством з членом Наглядової ради Товариства Зоммером Роном,
згiдно з Додатком 1 до цього Протоколу.
1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу
Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр,
який укладається з членом Наглядової ради Товариства Зоммером Роном.
З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
2.1. Затвердити Положення про вiдшкодування витрат членам Наглядової
ради Товариства згiдно з Додатком 2 до цього Протоколу.
2.2. Вважати таким, що втратило чиннiсть, Положення про компенсацiї, якi
виплачуються членам Наглядової ради ПрАТ "МТС УКРАЇНА", в редакцiї,
затвердженiй рiшенням Рiчних загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2017 р.
(Протокол №38 вiд 28.04.2017).
2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу

Володимирiвну пiдписати вiд iменi акцiонерiв Положення
вiдшкодування витрат членам Наглядової ради Товариства.

про

позачергові
X
19.11.2018
Дата проведення
100
Кворум зборів
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв проводилися шляхом заочного
Опис
голосування.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного,
- порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не
надходило.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, Наглядова рада.
Вид загальних зборів

чергові

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Про розподiл прибутку ПрАТ "ВФ Україна", затвердження розмiру
дивiдендiв, дати, строкiв, порядку та способу їх виплати.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
1.1. Затвердити наступний розподiл нерозподiленого прибутку Товариства:
Нерозподiлений прибуток минулих рокiв станом на 31.12.2017 р. 10 982
521 000 гривень
У тому числi:
- Чистий прибуток 2017 року 2 206 463 000 гривень
Розподiлити на виплату дивiдендiв з прибутку 2005 р. 805 000 000 гривень
Залишити в складi нерозподiленого прибутку 10 177 521 000 гривень
1.2. Затвердити розмiр дивiдендiв, що пiдлягають нарахуванню акцiонерам
у розмiрi:
Preludium B.V. (м. Амстердам, Нiдерланди) (99% вiд загальної кiлькостi
акцiй) 796 950 000 гривень, з урахуванням 5% податку на доходи
нерезидента iз джерелом походження з України.
"ПТТ Телеком Київ" (1% вiд загальної кiлькостi акцiй) 8 050 000 гривень.
1.3. Здiйснити виплату дивiдендiв у сумi 805 000 000 гривень в грошовiй
формi, у встановленi чинним законодавством термiни, пiсля отримання
Товариством письмової вимоги акцiонера про таку виплату.
Виплату дивiдендiв здiйснити безпосередньо особам, якi є акцiонерами
Товариства, на дату складання перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, шляхом перерахування цих коштiв на зазначенi
ними рахунки, пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй Товариства.
Виплату на користь акцiонера Preludium B.V. (м. Амстердам, Нiдерланди)
здiйснити в доларах США, виходячи з фактичного курсу на дату
придбання доларiв США уповноваженим банком та/або за рахунок коштiв
в доларах США, що знаходяться на поточному рахунку Товариства, за
курсом Нацiонального банку України, встановленого на дату фактичної
оплати.
Наглядовiй радi Товариства встановити можливiсть виплати дивiдендiв
частинами.
Виплату дивiдендiв здiйснити у порядку, встановленому статтею З0 Закону

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

(так/ні)? так
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 26.04.2018 р.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi проводилися у формi
заочного голосування.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
5
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні
X
X
X

З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Зоммер Рон
Опис:
Тулган Джошуа Блейр
Опис:
Корня Олексiй
Валерiйович
Опис:

Посада
Голова Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

Дмитрiєв Кирило
Олександрович
Опис:
Смелков Андрiй
Геннадiйович
Опис:

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
Члени Наглядової ради повиннi вiдповiдати вимогам дiючого
X
законодавства України, в тому числi у вiдношеннi дiлової
репутацiї, освiти та наявностi професiйного досвiду.
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
Для нового члена Наглядової ради була пiдготовлена презентацiя про
(зазначити)
дiяльнiсть Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Так, в звiтному роцi було проведено 14 засiдань Наглядової ради.
Загальний опис прийнятих на них рiшень: надання попередньої згоду на вчинення
договорiв займу; обрання оцiнювача майна ПрАТ "ВФ Україна", затвердження умов договору з
ним та встановлення розмiру оплати його послуг; скликання позачергових загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ"ВФ Україна"; надання попередньої згоди на вчинення договорiв застави;
затвердження змiн та доповнень до контракту Генерального директора ПрАТ"ВФ Україна";
затвердження угод на суму, що перевищує два мiльйони доларiв США; затвердження Полiтики
"Винагорода i матерiально-технiчне забезпечення Генерального директора та вищих керiвникiв,
якi знаходяться в прямому (безпосередньому) пiдпорядкуваннi Генерального директора
ПрАТ"ВФ Україна" в новiй редакцiї; затвердження принципiв оцiнки роботи i системи
винагород Генерального директора та вищих керiвникiв ПрАТ "ВФ Україна", якi знаходяться в
прямому (безпосередньому) пiдпорядкуваннi Генерального директора ПрАТ "ВФ Україна", на

2018 р; звiт про реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi маркетингу за 2017 р.; звiт
про реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi продажiв та абонентського
обслуговування за 2017 р.; звiт про реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" з управлiння якiстю
та клiєнтським досвiдом за 2017 р., звiт про реалiзацiю технiчної стратегiї ПрАТ "ВФ України"
за 2017 р.; звiт про реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi iнформацiйних технологiй
за 2017 р.; звiт про реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi управлiння персоналом за
2017 р.; звiт про виконання плану по органiзацiї та проведенню перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р.; оцiнка
виконання iндивiдуальних задач керiвника Групи внутрiшнього контролю та аудиту ПрАТ "ВФ
Україна" за 2017 р.; затвердження Полiтики "Внутрiшнiй контроль та аудит в ПрАТ "ВФ
Україна" в новiй редакцiї; надання попередньої згоди на вчинення договору поруки;
контролiнговий звiт ПрАТ "ВФ Україна" за IV квартал 2017 р. i 2017 р.; звiт про реалiзацiю
стратегiї Прорива ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р.; звiт про результати участi ПрАТ "ВФ Україна"
в тендерах на отримання LTE лiцензiй та про готовнiсть до запуску 4G; звiт про результати
запуску роздрiбної мережi ТОВ "ВФ Ритейл"; про сценарiї розвитку фiнансових послуг ПрАТ
"ВФ Україна"; про сценарiї розвитку хмарних рiшень ПрАТ "ВФ Україна"; скликання рiчних
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВФ Україна"; про визначення дат складання перелiкiв
(реєстрiв) акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв, та якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ВФ
Україна"; розгляд пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi та попереднiй розгляд рiчного
звiту ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р.; затвердження комплексної стратегiї розвитку центра
обробки даних на 2018-2023 рр.; звiт про стан ризикiв ПрАТ "ВФ Україна" за IV квартал 2017 р.;
звiт про управлiння якiстю та клiєнтським досвiдом в ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р.; звiт про
результати дослiдження ринку мобiльного зв'язку методом телефонного iнтерв'ю (САТI mobile)
за IV квартал 2017 р.; про виконання ключових показникiв ефективностi ПрАТ "ВФ Україна" та
iндивiдуальних задач Генерального директора ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р.; затвердження
принципiв оцiнки роботи i системи винагород Генерального директора та вищих керiвникiв
ПрАТ "ВФ Україна", якi знаходяться в прямому (безпосередньому) пiдпорядкуваннi
Генерального директора ПрАТ "ВФ Україна", на 2018 р.; обрання голови та секретаря
Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна"; контролiнговий звiт ПрАТ "ВФ Україна" за I, II, III
квартали i I пiврiччя 2018 р.; звiт про стан ризикiв ПрАТ "ВФ Україна" за I, II, III квартали 2018
р.; звiт про результати дослiдження ринку мобiльного зв'язку методом особистих iнтерв'ю
(BRAND TRACKING) за I, II, III квартали 2018 р.; затвердження стратегiї розвитку ПрАТ "ВФ
Україна" на 2019-2021 рр.; обрання аудитора ПрАТ "ВФ Україна", визначення умов договору,
який з ним укладається та встановлення розмiру оплати його послуг; звiт про управлiння якiстю
та клiєнтським досвiдом в ПрАТ "ВФ Україна" за I пiврiччя 2018 р.; звiт про виконання плану по
органiзацiї та проведенню перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi структурних
пiдроздiлiв ПрАТ "ВФ Україна" за I пiврiччя 2018 р.; затвердження змiн в органiзацiйнiй
структурi ПрАТ "ВФ Україна"; розгляд та затвердження кандидата на посаду директора ТОВ
"ВФ Ритейл"; звiт про виконання рекомендацiї члена Наглядової ради з питання рiвномiрного
розподiлу протягом року витрат CapEx, пов'язаних з будiвництвом мережi ПрАТ "ВФ Україна";
затвердження бiзнес-плану ПрАТ "ВФ Україна" на 2019-2021 рр.; про визначення ймовiрностi
визнання ПрАТ "ВФ Україна" неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв; розгляд та
затвердження кандидатiв у члени Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї ТОВ "IТСФ"; розгляд та
затвердження кандидату на посаду Директора ТОВ "IТСФ"; обрання Генерального директора
ПрАТ "ВФ Україна", затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з
ним, встановлення розмiру та порядку виплати винагороди; визначення дати складення перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати; про змiну
цiльового значення КПЕ "Доходи ТОВ "ВФ Ритейл" на 2018 р.; затвердження плану перевiрок
ПрАТ "ВФ Україна" на 2019 рiк; затвердження плану роботи Наглядової ради ПрАТ "ВФ
Україна" на 2019 рiк; затвердження бюджету ПрАТ "ВФ Україна" на 2019 р.; затвердження

стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi маркетингу на 2019 р.; затвердження стратегiї ПрАТ "ВФ
Україна" щодо впровадження послуги MNP; затвердження стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" щодо
радiочастотного ресурсу; затвердження стратегiї розвитку конвергентних послуг ПрАТ "ВФ
Україна" на базi фiксованого ШСД та/або на базi мобiльних мереж (WTTx); затвердження
стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi продаж та абонентського обслуговування на 2019 р.;
затвердження стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" по управлiнню якiстю та клiєнтським досвiдом на
2019 р.; затвердження технiчної стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" на 2019 р.; затвердження стратегiї
ПрАТ "ВФ Україна" в областi iнформацiйних технологiй на 2019 р.; затвердження стратегiї
ПрАТ "ВФ Україна" в областi управлiння персоналом на 2019 р.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Одноосiбний виконавчий орган - Генеральний Генеральний директор дiє вiд iменi
директор Устинова Ольга Володимирiвна
Товариства без довiреностi. Генеральний
директор може делегувати частину своїх
функцiй керiвникам структурних пiдроздiлiв
Товариства шляхом оформлення внутрiшнiх
нормативних документiв (наказiв,
розпоряджень, довiреностей).
Обов'язки Генерального директора:
1) здiйснення керiвництва поточною
дiяльнiстю Товариства в межах
затвердженого бюджету та бiзнес-плану;
2) забезпечення виконання рiшень Загальних
зборiв та Наглядової ради;
3) розробка стратегiї Товариства;
4) затвердження та змiна органiзацiйної
структури Товариства до рiвня дирекцiй та
рiвнозначних їм пiдроздiлiв та нижче (групи,
вiддiли, департаменти тощо);
5) затвердження внутрiшнiх документiв
Товариства (крiм тих, якi вiдносяться до
виключної компетенцiї Загальних зборiв i
Наглядової ради), затвердження та пiдписання
статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про
представництва, фiлiї, територiальнi
управлiння, iншi вiдокремленi та
невiдокремленi структурнi пiдроздiлi
Товариства (центри обслуговування, технiчнi

Опис

центри, департаменти, дирекцiї, вiддiли
тощо);
6) найм (призначення), переведення та
звiльнення працiвникiв (посадових осiб)
Товариства, включаючи керiвникiв
представництв, фiлiй, територiальних
управлiнь та iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв (крiм членiв
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї
(ревiзор)), визначення розмiру їх винагороди
та iнших умов їх працевлаштування,
застосування до працiвникiв (посадових осiб)
Товариства заходiв заохочення i стягнення, а
також затвердження посадових iнструкцiй;
7) ведення переговорiв та укладення угод
(договорiв) та/або правочинiв (договорiв) вiд
iменi Товариства;
8) прийняття рiшень вiдносно управлiння та
дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
територiальних управлiнь та представництв
Товариства (крiм рiшень, що вiдносяться до
виключної компетенцiї Загальних зборiв i
Наглядової ради);
9) надання Акцiонерам управлiнських та
фiнансових звiтiв, прогнозу фiнансових
показникiв Товариства;
10) виконання iнших функцiй, що не вiднесенi
до виключної компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової ради, Статутом та/або чинним
законодавством, або таких, якi з урахуванням
приписiв чинного законодавства можуть
прямо визначатися Загальними зборами як
такi, що належать до компетенцiї
Генерального директора.
Iнформацiя про виконавчий орган (данi про
склад колегiального виконавчого органу (за
наявностi) емiтента, про проведенi засiдання i
порядок прийняття рiшення та загальний опис
прийнятих на них рiшень) не надається, тому
що у Товариства створено одноосiбний
виконавчий орган.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
так
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
так
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів,
враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так, діє
обмеження приймати рішення по укладанню правочинів (договорів), які
укладаються Товариством на суму понад 2 (двох) мільйонів доларів США або
еквівалент такої суми в іншій валюті, за винятком:
1) якщо фінансування або укладення такого правочину (договору) або ряду
пов’язаних правочинів (договорів) передбачене відповідним бюджетом
Товариства, затвердженим Наглядовою радою;
2) депозитних договорів (угод);
3) договорів (угод) взаємоз’єднання мереж (інтерконнект);

4) договорів (угод) з роумінг-партнерами про надання послуг роумінгу та
супутніх договорів.
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так,
Положення про Наглядову раду містить положення про конфлікт інтересів.
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть)
Положення про вiдшкодування витрат членами Наглядової ради.
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Національ
Документи
Інформаці
ної комісії
надаються
Копії
я
з цінних
для
докумен розміщуєт
Інформація
паперів та
ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує фондового
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
ринку про
безпосеред
ся на
інтернеттовариства
загальних
ринок
ньо в
запит
сторінці
зборах
цінних
акціонерно акціонер акціонерн
паперів
му
а
ого
або через
товаристві
товариства
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені

учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
так
так
так
так
ні
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
ні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
так
так
ні
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
так
так
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотками голосів
Інше
(зазначити)

X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

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

1

Preludium B.V. (Нiдерланди)

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

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

99

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
781 662 116

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

0

вiдсутня

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Право висувати кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради мають Акцiонери
Товариства. Акцiонер має право висувати власну кандидатуру. Кiлькiсть кандидатiв,
запропонованих одним Акцiонером, не може перевищувати кiлькiсний склад Наглядової ради,
встановлений Загальними зборами. Пропозицiя Акцiонера про висування кандидатiв для
обрання до складу Наглядової ради подається за адресою мiсцезнаходження Товариства не
пiзнiше нiж за 20 (двадцять) календарних днiв до дати проведення Загальних зборiв, на яких
буде розглядатися питання про обрання членiв Наглядової ради.
Членами Наглядової ради Товариства можуть бути фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть,
та/або представники юридичних осiб - акцiонерiв.
Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого
представника у Наглядовiй радi.

Члени Наглядової ради обираються не рiдше нiж один раз у 3 (три) роки Загальними зборами.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Строк
повноважень кожного або всiх членiв Наглядової ради починається з моменту їх затвердження
рiшенням Загальних зборiв та триває до прийняття Загальними зборами рiшення про
припинення їх повноважень та обрання нових членiв (нового члена) або до припинення їх
повноважень, у випадках, передбачених законодавством України.
Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється за принципом пропорцiйного представництва вiд
Акцiонерiв в залежностi вiд кiлькостi належних Акцiонерам голосуючих Акцiй.
Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом
Ревiзiйної комiсiї (ревiзором). Головою й членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким,
згiдно законодавства України, заборонено займати посади в органах управлiння господарських
товариств.
Загальнi збори уповноваженi прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв
Наглядової ради з одночасним обранням нових членiв.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради стає менше половини її кiлькiсного складу,
встановленого Загальними зборами, Наглядова рада протягом 3 (трьох) мiсяцiв зобов'язана
скликати Позачерговi загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени
Наглядової ради, якi залишилися в складi Наглядової ради, уповноваженi приймати рiшення
тiльки про скликання таких Позачергових загальних зборiв.
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
Генеральний директор обирається та його повноваження припиняються за рiшенням Наглядової
ради Товариства. Строк повноважень Генерального директора - 1 (один) рiк з дати його обрання,
якщо Наглядовою радою не визначений iнший строк повноважень Генерального директора при
його обраннi. За рiшенням Наглядової ради повноваження Генерального директора можуть бути
припиненi достроково в будь-який час. Генеральним директором може бути обрано Акцiонера
або його представника, або будь-яку iншу особу, яка володiє необхiдними знаннями та досвiдом.
З особою, яка була обрана Генеральним директором Товариства, повинен бути укладений
контракт на строк його обрання, який пiдписується вiд iменi Товариства Головою Наглядової
ради.
У випадку прийняття Наглядовою радою рiшення про вiдсторонення Генерального директора
вiд виконання обов'язкiв та призначення особи, виконуючої обов'язки Генерального директора,
Виконуючий обов'язки Генерального директора дiє вiд iменi Товариства без довiреностi та має
всi повноваження Генерального директора Товариства.
Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї визначається рiшенням Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної
комiсiї (ревiзор) обираються iз числа Акцiонерiв або їх уповноважених представникiв строком
на три роки.
Членом Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) не може бути:
член Наглядової ради;
Генеральний директор;
Корпоративний секретар;
особа, що не має повної цивiльної дiєздатностi;
член iнших органiв Товариства;
член Лiчильної комiсiї.
Кандидати в члени Ревiзiйної комiсiї (ревiзор) повиннi дати письмову згоду згiдно форми, що
затверджена внутрiшнiми документами Товариства. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї
(ревiзора) визначаються згiдно договору, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї
(ревiзором) та чинного законодавства України. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа,
уповноважена на це Загальними зборами.
Члени Ревiзiйної комiсiї (ревiзор) обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з
числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-

акцiонерiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї вважаються обраними, а Ревiзiйна комiсiя Товариства вважається
сформованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї
Товариства шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються тi кандидати, якi
набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв Акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
За рiшенням Загальних зборiв повноваження всiх або будь-якого члена Ревiзiйної комiсiї можуть
бути припиненi достроково в будь-який час.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення приватними акцiонерними товариствами не надається
згiдно iз ч.8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
9) повноваження посадових осіб емітента
Член Наглядової ради має право:
вимагати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання будь-якої iнформацiї
(документiв та матерiалiв) i роз'яснень з питань дiяльностi Товариства українською, росiйською
та/або англiйською мовами. Запит про надання iнформацiї надсилається через Корпоративного
секретаря / Секретаря Наглядової ради на iм'я Голови Наглядової ради i повинен бути
пiдписаний його iнiцiатором - членом Наглядової ради;
пропонувати питання для розгляду на засiданнях Наглядової ради;
отримувати винагороду за виконання своїх обов'язкiв та (або) компенсацiю витрат, пов'язаних з
виконанням функцiй члена Наглядової ради Товариства, в порядку, встановленому рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своєї особливої думки з питань
порядку денного та прийнятих рiшень;
бути присутнiм на загальних зборах акцiонерiв Товариства та вiдповiдати на запитання
учасникiв зборiв, що стосуються дiяльностi Товариства.
Обов'язки членiв Наглядової ради
Член Наглядової ради зобов'язаний:
бути лояльним до Товариства;
дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та виконаннi своїх обов'язкiв;
дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та завдань Наглядової ради;
дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ Товариства;
iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних питань;
готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь в обговореннi питань, що
розглядаються на засiданнях Наглядової ради;
брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом голосування з питань порядку
денного його засiдань;
приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю (матерiали),
проводити дослiдження та доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку,
iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються;
утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста зацiкавленiсть;
оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень;
брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких вiн є;
надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю,
вiдомостi та документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог законодавства України. У
разi змiн в наданих вiдомостях, член Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це
Товариство, доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї Товариства (ревiзора) та
аудитора Товариства iнформацiю про ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний
зацiкавленим;

iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у статутному капiталi або в роботi
органiв управлiння конкурентiв;
розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами Товариства, а також про продаж та
(або) придбання цiнних паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради Товариства
про свiй намiр вчинити правочин з акцiями Товариства;
у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту
виникнення такої зацiкавленостi проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi;
виконувати доручення Наглядової ради Товариства, забезпечувати виконання рiшень,
прийнятих Наглядовою радою та загальними зборами акцiонерiв Товариства;
не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала йому вiдома,
дiяти з метою захисту такої iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не
використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або в iнтересах iнших осiб;
дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу поведiнки для спiвробiтникiв та
вищих посадових осiб.
Голова Наглядової ради:
представляє Наглядову раду та дiє вiд її iменi у взаєминах з Генеральним директором
Товариства, акцiонерами, третiми особами;
планує та органiзовує роботу Наглядової ради;
скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;
визначає форму проведення засiдань;
формує порядок денний засiдання;
органiзовує на засiданнях ведення протоколу;
забезпечує надання членам Наглядової ради iнформацiї з питань порядку денного засiдання
Наглядової ради;
забезпечує гласне та вiдкрите обговорення питань, що розглядаються на засiданнi, врахування
думок всiх членiв Наглядової ради при виробцi рiшень, пiдводить пiдсумки дискусiї та
формулює рiшення, що приймаються;
оголошує пропозицiї та думки членiв Наглядової ради, якi надiйшли на його iм'я, з питань, що
належать до компетенцiї Наглядової ради;
пiдписує листи та iншi документи, якi виходять з Наглядової ради;
вiдкриває засiдання загальних зборiв акцiонерiв, головує на них, органiзовує обрання секретаря
загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Генеральний директор має наступнi повноваження:
1. здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства в межах затвердженого бюджету та
бiзнес-плану;
2. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
3. розробка стратегiї Товариства;
4. затвердження та змiна органiзацiйної структури Товариства до рiвня дирекцiй та рiвнозначних
їм пiдроздiлiв та нижче (групи, вiддiли, департаменти тощо);
5. затвердження внутрiшнiх документiв Товариства (крiм тих, якi вiдносяться до виключної
компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради), затвердження та пiдписання статутiв дочiрнiх
пiдприємств, положень про представництва, фiлiї, територiальнi управлiння, iншi вiдокремленi
та невiдокремленi структурнi пiдроздiлi Товариства (центри обслуговування, технiчнi центри,
департаменти, дирекцiї, вiддiли тощо);
6. найм (призначення), переведення та звiльнення працiвникiв (посадових осiб) Товариства,
включаючи керiвникiв представництв, фiлiй, територiальних управлiнь та iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв (крiм членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї (ревiзор)), визначення
розмiру їх винагороди та iнших умов їх працевлаштування, застосування до працiвникiв
(посадових осiб) Товариства заходiв заохочення i стягнення, а також затвердження посадових
iнструкцiй;
7. ведення переговорiв та укладення угод (договорiв) та/або правочинiв (договорiв) вiд iменi

Товариства;
8. прийняття рiшень вiдносно управлiння та дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
територiальних управлiнь та представництв Товариства (крiм рiшень, що вiдносяться до
виключної компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради);
9. надання Акцiонерам управлiнських та фiнансових звiтiв, прогнозу фiнансових показникiв
Товариства;
10. виконання iнших функцiй, що не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової ради цим Статутом та/або чинним законодавством, або таких, якi з урахуванням
приписiв чинного законодавства можуть прямо визначатися Загальними зборами як такi, що
належать до компетенцiї Генерального директора.
У межах повноважень, зазначених у цiй Статтi, Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства
без довiреностi. Генеральний директор може делегувати частину своїх функцiй керiвникам
структурних пiдроздiлiв Товариства шляхом оформлення внутрiшнiх нормативних документiв
(наказiв, розпоряджень, довiреностей).
Контроль над фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзiйною
комiсiєю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, за власною iнiцiативою або на вимогу
Акцiонерiв, якi в сукупностi володiють понад 10 (десятьома) вiдсотками голосiв. Ревiзiйна
комiсiя письмово доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам та/або
Наглядовiй радi.
Ревiзiйна комiсiя може проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних
зборiв, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi
(який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 (десяти)
вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що
стосуються фiнансової дiяльностi Товариства, а також має право запитувати та одержувати
вiдповiдi вiд Генерального директора щодо фiнансової дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя
та кожний з її членiв зберiгають конфiденцiйнiсть будь-якої та всiєї iнформацiї, що стосується
фiнансової або iншої пiдприємницької дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя складає висновки вiдносно рiчних звiтiв Товариства. Жоден баланс, рiчний звiт
Товариства не може бути затверджений Загальними зборами при вiдсутностi висновку вiдносно
нього Ревiзiйної комiсiї.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання Загальних зборiв у випадку, якщо iснує
загроза матерiальним iнтересам Товариства або якщо були виявленi зловживання з боку
посадових осiб Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право бути присутньою на Загальних зборах та брати участь в обговореннi
питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках передбачених
законодавством України.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Звiт
незалежного
аудитора
розмiщено
https://www.vodafone.ua/images/files/finzvit2018.pdf

за

посиланням

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

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
62476602

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

773 845 495

99

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

773 845 495

99

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

773 845 495

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
773 845 495

0

X. Структура капіталу
Тип та/або
клас акцій

Кількість
акцій (шт.)

Номінальна
вартість
(грн)

акцiї простi
iменнi

781 662 116

0,01

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

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

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

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
570/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA4000078620 Акція проста Бездокумент
0,01
781 662 1 7 816 621,16
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
16
фондового ринку
рна іменна
Акцiї ПрАТ "ВФ Україна" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не були в обiгу. Факти включення/виключення цiнних паперiв емiтента з лiстингу
на фондових бiржах вiдсутнi. Спосiб розмiщення - закритий. Протягом 2010 року вiдбулось переведення облiку простих iменних акцiй ПрАТ
"МТС УКРАЇНА" з документарної форми iснування в бездокументарну (дематерiалiзацiя).

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
21.07.2010

2
570/1/10

3
UA4000078620

4
781 662 116

5
7 816 621,16

6
781 662 116

Опис:
Обмеження вiдсутнi.

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

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

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Опис

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0
0

0

У звітному періоді

805 000 000
1,03

за
привілейов
аними
акціями
0
0

730 037 500

0

за простими
акціями

23.11.2018

10.12.2018
-

-

перерахування
/вiдправлення
дивiдендiв
безпосередньо
акцiонерам

-

23.04.2018,
183 249 185,8
29.05.2018,
182 805 000,05
08.06.2018,
182 980 000
04.07.2018,
181 003 314
Позачерговi Загальнi Збори ПрАТ "ВФ Україна" прийняли рiшення (Протокол №
43 вiд 20.11.2018) про розподiл нерозподiленого прибутку i виплату дивiдендiв у
сумi 805 000,00 тис. гривень. Виплата дивiдендiв здiйснюється в грошовiй формi,
у встановленi чинним законодавством термiни, пiсля отримання ПрАТ "ВФ
Україна" письмової вимоги Акцiонера про таку виплату.
Станом на дату розкриття рiчної iнформацiї дивiденди за зазначеним рiшенням
ще не виплачено.
У звiтному перiодi ПрАТ "ВФ Україна" виплатило дивiдендiв на суму 730 037,5
тис. гривень за рiшенням Рiчних Загальних Зборiв ПрАТ "ВФ Україна" вiд
27.04.2017 року (Протокол № 38 вiд 28.04.2017).
Заборгованiсть по виплатi дивiдендiв перед Акцiонерами на кiнець 2018 року у
сумi 3 102 220,00 тис. гривень спричинена законодавчо встановленими
обмеженнями на суму виплати дивiдендiв:
Постанова НБУ вiд 01.03.2018 р. № 19 "Про внесення змiн до деяких нормативноправових актiв Нацiонального Банку України", якою внесенi змiни до Постанови

НБУ вiд 13.12.2016 № 410 в частинi дозволеного перiоду виплати дивiдендiв та
суми щомiсячної виплати дивiдендiв. З березня 2018 року НБУ дозволив
виплачувати iноземним iнвесторам дивiденди в iноземнiй валютi на суму до 7
млн. доларiв США на мiсяць незалежно вiд перiоду, за який нараховано
дивiденди.

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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
8 817 55
7 602 362
2
1 145 27
942 771
4
7 461 90
6 462 053
4
48 963
84 366
2 385
2 385
146 190
123 623
323
67
0
0
0
0
256

137

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
225 271

304 628

218 337

293 036

6 934

11 592

0
0
0

0
0
0

0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
9 122 18
7 827 633
0
1 438 31
1 161 108
0
7 473 49
6 468 987
6
48 963
84 366
2 385
2 385
146 190
123 623
323

137

65
0
0
67
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
256
72
8 817 68
9 122 31
7 602 685
225 271
304 628
7 827 956
9
7
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами):
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - вiд 3 до 50 рокiв,
машини та обладнання - вiд 3 до 15 рокiв,
транспортнi засоби - вiд 3 до 7 рокiв,
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - вiд 3 до 20 рокiв;
iншi основнi засоби - 5 рокiв
Первiсна вартiсть основних засобiв - 25 407 385 тис.грн.
Ступiнь їх зносу - 65.29 %.
Ступiнь їх використання - 21,01 %.
Сума нарахованого зносу - 16 589 696 тис.грн.
Змiни (збiльшення) вартостi основних засобiв зумовленi введенням
в експлуатацiю нового обладнання та проведеня полiпшення
iснуючих об'єктiв основних засобiв.
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв складає 4 600 000
тис.грн.
14.02.2018г. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол
№ 40 вiд 15.02.2018р.) було прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення ПрАТ "ВФ Україна" значного правочину, предметом якого є
передача пiд заставу майна. Вартiсть правочину 4 600 000 570 (чотири
мiльярди шiстсот мiльйонiв п'ятсот сiмдесят гривень) визначена за
Звiтом про оцiнку майна.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
12 041 197
10 993 378
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
7 817
7 817
Скоригований статутний капітал
7 817
7 817
(тис.грн)
Чистi активи розраховано, як рiзницю мiж сумою необоротних активiв, оборотних
Опис
активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань,
короткострокових зобов'язань, забезпечення наступних виплат та платежiв, доходiв
майбутнiх перiодiв.
Висновок Вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi перевищує вартiсть статутного капiталу, що
вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України "Статутний капiтал акцiонерного
товариства".

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

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

34 898

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
9 402 625
X
X
X
9 437 523
X
X
Кредитiв банку немає.
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення становлять 3 094
350 тис. грн., у тому числi iншi довгостроковi зобов'язання - 2
866 042 тис. грн., довгостроковi забезпечення - 228 308 тис.
грн.
Поточнi зобов'язання i забезпечення становлять 6 343 173 тис.
грн., у тому числi
поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями - 4 488 тис. грн.;

товари, роботи, послуги - 1 346 467 тис. грн.;
розрахунками з бюджетом - 34 898 тис. грн.;
розрахунками зi страхування - 9 310 тис.грн.,
розрахунками з оплати працi - 22 597 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
- 75 800 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з
учасниками - 3 102 220 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх
розрахункiв - 161 245 тис. грн.
Поточнi забезпечення - 293 121 тис. грн.
Доходи майбутнiх перiодiв - 1 132 846 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 160 181 тис. грн.

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

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна,
7-г
2029
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(044) 591-04-04
(044) 591-04-04
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Депозитарiй, який надає депозитарнi
послуги з обслуговування випуску
цiнних паперiв Товариства. Дiє на
пiдставi
Правил
Центрального
депозитарiю України, затверджених
рiшенням Наглядової ради Публiчного
акцiонерного
товариства
"Нацiональний депозитарiй України"
(протокол вiд 04.09.2013 № 4) та
зареєстрованих Нацiональною комiсiєю
з цiнних паперiв та фондового ринку
(рiшення вiд 01.10.2013 № 2092).
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ
ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI"
Акціонерне товариство
25642478
01033, Україна, м. Київ, вул.
Жилянська, 48,50а
1973
Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

22.06.2001
(044) 490-90-00
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту
Проведення аудиторської перевiрки
фiнансової звiтностi Товариства за 2017
рiк.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЛЕКСТАТУС
ГРУП"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
39403451
01030, Україна, м. Київ, вул. Iвана
Франка, 40-Б, офiс 107
1047/17
Фонд державного майна України
27.10.2017
(097) 231-75-22
Консультування з питань комерцiйної
дiяльностi й керування
Оцiнка
об'єктiв
рухомого
та
нерухомого нмайна.

Підприємство

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

Територія
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
господарювання
Діяльність у сфері безпроводового
Вид економічної
електрозв'язку
діяльності
Середня кількість працівників: 2550
Адреса, телефон: 01601 м.Київ, вул.Лейпцизька, 15, +380 44 389 58 00
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

14333937

за КОАТУУ

8038200000

за КОПФГ

230

за КВЕД

61.20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

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

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

4 627 404
9 262 803
( 4 635 399 )
1 033 272
7 602 685
22 745 855
( 15 143 170 )
0
0
(0)
0
0
(0)

7 211 902
12 641 677
( 5 429 775 )
598 468
8 817 689
25 407 385
( 16 589 696 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

108

9 929

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
792 525
0
0

0
0
625 169
0
0

1065

0

0

1090
1095

18 524
14 074 518

35 131
17 298 288

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

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

24 506
22 797
0
0
1 709
0
0
0

53 302
22 443
0
0
30 859
0
0
0

1125

1 695 404

470 333

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

61 900
58 819
0
1 188
539 791
63 829
0
648 093
0
646 095
7 880
0

125 685
44 222
44 222
13 031
72 617
13 030
654 484
2 570 228
0
2 503 835
3 373
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
143 221
3 244 631

0
0
0
0
160 127
4 180 432

1200

0

0

1300

17 319 149

21 478 720
На кінець
звітного
періоду
4
7 817
0
0
968
0
0
1 954
12 030 458
(0)
(0)
0
12 041 197

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

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

7 817
0
0
1 086
0
0
1 954
10 982 521
(0)
(0)
0
10 993 378

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

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

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
31 284
61 210
0
0
0
0

0
0
0
2 866 042
228 308
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
92 494

0
0
0
0
0
0
0
3 094 350

1600
1605

0
0

0
0

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

0
1 681 620
172 832
113 420
7 665
19 027
77 827
3 027 258
266 682
0
279 014
668 010
0
33 342
6 233 277

4 488
1 346 467
34 898
0
9 310
22 597
75 800
3 102 220
161 245
0
293 121
1 132 846
0
160 181
6 343 173

1700

0

0

1800
1900

0
17 319 149

0
21 478 720

Керівник

Устинова Ольга Володимирiвна

Головний бухгалтер

Соловйова Олена Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВФ УКРАЇНА"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

14333937

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

12 445 559

11 745 324

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 7 124 954 )
(0)

( 6 345 629 )
(0)

2090

5 320 605

5 399 695

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
586 435

0
0
0
742 056

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 1 655 177 )
( 1 422 568 )
( 683 645 )

( 1 834 306 )
( 1 345 073 )
( 307 249 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

2 145 650

2 655 123

2195
2200
2220

(0)
29
104 109

(0)
0
82 252

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

2240
2241
2250
2255
2270
2275

378 383
0
( 215 174 )
( 108 )
( 148 351 )
0

54 081
0
( 15 050 )
( 32 )
( 82 571 )
0

2290

2 264 538

2 693 803

2295
2300

(0)
-411 601

(0)
-487 340

2305

0

0

2350

1 852 937

2 206 463

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
1 852 937

0
2 206 463

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
3 778 639
Витрати на оплату праці
2505
747 843
Відрахування на соціальні заходи
2510
134 967
Амортизація
2515
3 302 838
Інші операційні витрати
2520
2 868 680
Разом
2550
10 832 967
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
781 662 116
781 662 116
2,370510

За аналогічний
період
попереднього
року
4
3 847 369
682 692
125 879
2 755 761
2 377 369
9 789 070
За аналогічний
період
попереднього
року
4
781 662 116
781 662 116
2,822780

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

2615

2,370510

2,822780

2650

1,03

1,79

Керівник

Устинова Ольга Володимирiвна

Головний бухгалтер

Соловйова Олена Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВФ УКРАЇНА"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

14333937

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

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

Код
рядка
2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

15 853 659
0
0
381
0
75 800
0

14 068 449
0
0
624
0
77 827
0

3025

30 445

33 892

3035
3040
3045
3050
3055
3095

441
0
0
313
0
211 042

567
0
0
0
0
107 426

3100
3105
3110
3115
3116

( 4 077 111 )
( 634 660 )
( 146 257 )
( 3 347 286 )
( 404 409 )

( 4 237 068 )
( 540 391 )
( 130 094 )
( 3 267 334 )
( 260 039 )

3117

( 1 098 889 )

( 1 181 541 )

3118

( 1 843 988 )

( 1 825 754 )

3135
3140
3145

( 715 866 )
(0)
(0)

( 1 139 572 )
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 21 893 )
7 229 008

(0)
( 34 904 )
4 939 422

3200

0

0

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

3205

39 219

32 058

3215
3220
3225
3230

121 668
0
0
46 000

103 918
0
0
0

3235

0

0

3250

414 300

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 7 247 994 )
(0)
( 377 000 )

(0)
( 4 876 338 )
(0)
(0)

3280

( 9 900 )

( 140 )

3290
3295

( 323 484 )
-7 337 191

(0)
-4 740 502

3300
3305

0
2 916 579

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
( 730 003 )
( 97 063 )
( 4 380 )

(0)
(0)
( 1 021 632 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
2 085 133
1 976 950
648 093
-54 815
2 570 228

(0)
-1 021 632
-822 712
1 408 606
62 199
648 093

Керівник

Устинова Ольга Володимирiвна

Головний бухгалтер

Соловйова Олена Миколаївна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ
УКРАЇНА"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

14333937

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
7 817
0

4
0
0

5
1 086
0

6
1 954
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
10 982 521
0

4010
4090
4095

0
0
7 817

0
0
0

0
0
1 086

0
0
1 954

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
10 993 378
0

0
0
10 982 521

0
0
0

0
0
0

0
0
10 993 378

0

1 852 937

0

0

1 852 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-805 000

0
0

0
0

0
-805 000

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

-118
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-118
0

4295
4300

0
7 817

0
0

-118
968

0
1 954

1 047 937
12 030 458

0
0

0
0

1 047 819
12 041 197

Керівник

Устинова Ольга Володимирiвна

Головний бухгалтер

Соловйова Олена Миколаївна

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

8
9

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

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

2
3
4
5
6
7

11
12

ПрАТ "Делойт енд Туш Юкрейнiан
Сервiсез Компанi"
25642478
01033, м. Київ, вул.
Жилянська,48,50А
1973
номер: 0656, дата: 22.12.2016
з 01.01.2018 по 31.12.2018
01 - немодифікована

номер: Aud/2018/56639, дата:
27.06.2018
дата початку: 27.06.2018, дата
закінчення: 07.03.2019
07.03.2019
675 686,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Розмiщено за посиланням https://www.vodafone.ua/images/files/finzvit2018.pdf

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

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

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі

Вид інформації

1
10.01.2018

даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
11.01.2018

29.01.2018

30.01.2018

14.02.2018

15.02.2018

26.04.2018
29.05.2018
09.11.2018

26.04.2018
29.05.2018
12.11.2018

3
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

