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(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Комаров О.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Київстар"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21673832
4. Місцезнаходження: 03113, Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 53
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070, (044) 2322184
6. Адреса електронної пошти: info@kyivstar.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 21.07.2020, Протокол № 159 засiдання
Наглядової ради ПрАТ "Київстар" вiд 21.07.2020 року
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна
установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://kyivstar.ua/ru/about/about/partne
rs/issuers

03.08.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

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

Посада корпоративного секретаря не передбачена.

Емiтент не користується послугами рейтингових агентств.

У емiтента вiдсутнi фiлiали та iншi вiдкоремленi структурнi пiдроздiли.

Згiдно з вимогами законодавства емiтент не наводить iнформацiю про засновникiв та/або
учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв), оскiльки станом на кiнець звiтного перiоду
засновники емiтента не володiють акцiями емтiента.

Згiдно з вимогами законодавства емiтент як приватне акцiонерне товариство не розкриває
iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.

Згiдно з вимогами законодавства емiтент як приватне акцiонерне товариство не розкриває
iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Згiдно з вимогами законодавства емiтент як приватне акцiонерне товариство не розкриває
iнформацiю 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.

Згiдно з вимогами законодавства емiтент як приватне акцiонерне товариство не розкриває
iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

Згiдно з вимогами законодавства емiтент як приватне акцiонерне товариство не розкриває Звiт
про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва).

Згiдно з вимогами законодавства емiтент як приватне акцiонерне товариство не розкриває
iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента.

Згiдно з вимогами законодавства емiтент як приватне акцiонерне товариство не розкриває
iнформацiю 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.

Згiдно з вимогами законодавства емiтент як приватне акцiонерне товариство не розкриває
Рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Згiдно з вимогами законодавства емiтент як приватне акцiонерне товариство не розкриває
iнформацiю про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента.

Комiтети у складi Наглядової ради не створювалися.

Посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють.

Згiдно з вимогами законодавства емiтент як приватне акцiонерне товариство не розкриває
iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення.

Працiвники емiтента акцiями емiтента не володiють.

Фiзичнi особи, якi володiють акцiями емiтента, вiдсутнi. Процентнi, дисконтнi, цiльовi
(безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери, окрiм простих iменних акцiй, емiтентом не
випускалися.

Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.

ПрАТ "Київстар" повiдомляє, що протягом звiтного перiоду вiдсутнi судовi справи, за якими
розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або
дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент,
його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на
суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок
року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, а також судовi справи,
рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi.

Згiдно зi статутом емiтента до засiдань Наглядової ради прирiвнюються письмовi опитування

членiв Наглядової ради.

Товариство не займається виробництвом продукцiї. Емiтент не займається видами дiяльностi,
що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво i розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Емiтент не має зобов'язань за кредитами банкiв, облiгацiями, iпотечними цiнними паперами,
окрiм фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права.

Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до
наказу № 73 вiд 07.02.2013 року при складаннi фiнансової звiтностi та консолiдованої
фiнансової звiтностi пiдприємства можуть обрати спосiб складання звiту про рух грошових
коштiв за прямим або непрямим методом iз застосуванням вiдповiдної форми звiту.

Згiдно з вимогами законодавства емiтент як приватне акцiонерне товариство не розкриває
iнформацiю про вчинення значних правочинiв та про вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть, про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та
вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю,
та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Київстар"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Київстар"
3. Дата проведення державної реєстрації
03.09.1997
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
887119450
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)
2992
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
61.20 - Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв"язку
61.10 - Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв"язку
61.90 - Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв"язку
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "Альфа-банк", МФО 300346
2) IBAN
UA403003460000026008010065101
3) поточний рахунок
UA403003460000026008010065101
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Альфа-банк", МФО 300346
5) IBAN
UA403003460000026008010065101
6) поточний рахунок
UA403003460000026008010065101
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
Дочiрнє пiдприємство "Старавто" закритого акцiонерного товариства "Київстар
Дж.Ес.Ем."
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
31744962
4) Місцезнаходження
03035, м.Київ, вул.Механiзаторiв, буд.2
5) Опис
Пiдприємство створене 20.12.2001 року з метою надання транспортних, кур"єрських
послуг, послуг з транспортування комерцiйних вантажiв, пасажирiв та надання в оренду

транспорту для перевезення комерцiйних вантажiв, пасажирiв, здiйснення iншої господарської
дiяльностi, передбаченої його статутом, 100% статутного фонду сформовано за рахунок вкладу
засновника в грошовiй формi (56563900,40 грн.) та майновiй формi (8614997,47 грн.). Засновник,
яким є емтiтент, є вищим органом управлiння Дочiрнього пiдприємства "Старавто" закритого
акцiонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем.". Повноважеення засновника визначенi в Статутi
Дочiрнього пiдприємства "Старавто" закритого акцiонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем.".
1) Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старманi"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
39958803
4) Місцезнаходження
03113, м.Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 53
5) Опис
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старманi" створене 19.08.2015 року з метою
надання наступних фiнансових послуг як виключної дiяльностi: переказ коштiв, факторинг,
фiнансовий лiзинг, надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту,
залучення фiнансових активiв iз зобов"язанням щодо наступного їх повернення, надання
гарантiй та поручительств, як передбачено його статутом. 100% статутного капiталу сформовано
за рахунок вкладу засновника, яким є емiтент, у грошовiй формi (95000000 грн.). Вищим
органом управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старманi" є Загальнi збори
Учасникiв. Повноваження емiтента як єдиного учасника Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Старманi" при прийняттi рiшень Загальними зборами Учасникiв визначенi у
статутi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старманi".
17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
63/15-р/к, 28.03.2019

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Інформація про
виконання

Львiвське обласне
територiальне
вiддiлення
Антимонопольного
комiтету України

Штраф за неподання
iнформацiї на
вимогу органу
АМКУ

Сплачено

67/1-р/к, 05.03.2019

Рiвненське обласне
територiальне
вiддiлення
Антимонопольного
комiтету України

Штраф за подання
iнформацiї на
вимогу органу
АМКУ в неповному
обсязi

Сплачено

0106455012,
09.07.2019

ГУ ДПС у
Черкаськiй областi

Штрафна санкцiя
згiдно з п. 126.1 ст.
126 Податкового
кодексу України

Сплачено

Опис:
2

Опис:
3

Опис:

4

000103501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

Опис:
Грошове зобов'язання по податку на нерухоме майно за актом перевiрки вiд 08.10.2019
5
000104501,
Офiс великих
Грошове
Сплачено
06.11.2019
платникiв ДПС
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)
Опис:
6

000105501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000106501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000107501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000108501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

Опис:
7

Опис:
8

Опис:
9

Опис:

10

000109501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000110501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000111501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000112501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000113501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000114501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

Опис:
11

Опис:
12

Опис:
13

Опис:
14

Опис:
15

Опис:

16

000115501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000117501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000118501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000119501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000120501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000121501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

Опис:
17

Опис:
18

Опис:
19

Опис:
20

Опис:
21

Опис:

22

000122501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000123501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000124501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000125501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000126501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000127501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

Опис:
23

Опис:
24

Опис:
25

Опис:
26

Опис:
27

Опис:

28

000128501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000129501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000130501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000131501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000132501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000133501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

Опис:
29

Опис:
30

Опис:
31

Опис:
32

Опис:
33

Опис:

34

000134501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000135501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000136501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000137501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000138501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000139501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

Опис:
35

Опис:
36

Опис:
37

Опис:
38

Опис:
39

Опис:

40

000140501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000141501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000142501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000143501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000144501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000145501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

Опис:
41

Опис:
42

Опис:
43

Опис:
44

Опис:
45

Опис:

46

000146501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000147501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000148501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000149501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000150501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000151501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

Опис:
47

Опис:
48

Опис:
49

Опис:
50

Опис:
51

Опис:

52

000152501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000153501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000154501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000155501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000156501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000157501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

Опис:
53

Опис:
54

Опис:
55

Опис:
56

Опис:
57

Опис:

58

000158501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000159501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000160501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000161501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

000162501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019

Сплачено

000163501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв ДПС

Грошове
зобов'язання по
податку на нерухоме
майно за актом
перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 120.1
Податкового
кодексу України)

Сплачено

Опис:
59

Опис:
60

Опис:
61

Опис:
62

Опис:
63

Опис:

64

0034485104,
05.12.2019

ГУ ДПС у
Тернопiльськiй
областi

Штрафна санкцiя
згiдно п. 126.1 ст.
126 Податкового
кодексу України

Сплачено

0034515104,
05.12.2019

ГУ ДПС у
Тернопiльськiй
областi

Штрафна санкцiя
згiдно п. 126.1 ст.
126 Податкового
кодексу України

Сплачено

0096145004,
09.12.2019

ГУ ДПС у
Тернопiльськiй
областi
(Борщiвський район)

Штрафна санкцiя
згiдно п. 126.1 ст.
126 Податкового
кодексу України

Сплачено

0078215204,
12.12.2019

ГУ ДПС у
Тернопiльськiй
областi (Збаразький
район)

Штрафна санкцiя
згiдно п. 126.1 ст.
126 Податкового
кодексу України

Сплачено

0078235204,
12.12.2019

ГУ ДПС у
Тернопiльськiй
областi (Збаразький
район)

Штрафна санкцiя
згiдно п. 126.1 ст.
126 Податкового
кодексу України

Сплачено

0098915004,
12.12.2019

ГУ ДПС у
Тернопiльськiй
областi

Штрафна санкцiя
згiдно п. 126.1 ст.
126 Податкового
кодексу України

Сплачено

0035955104,
18.12.2019

ГУ ДПС у
Тернопiльськiй
областi

Штрафна санкцiя
згiдно п. 126.1 ст.
126 Податкового
кодексу України

Сплачено

0080595112,
22.04.2019

ГУ ДФС у
Херсонськiй областi,
АРК та м
Севастополi

Штрафна санкцiя
згiдно п. 120.1 ст.
120 Податкового
кодексу України

Сплачено

0019985612,
03.07.2019

ГУ ДФС у
Полтавськiй областi

Штрафна санкцiя
згiдно п. 126.1 ст.
126 Податкового
кодексу України

Сплачено

Опис:
65

Опис:
66

Опис:
67

Опис:
68

Опис:
69

Опис:
70

Опис:
71

Опис:
72

Опис:

73

0106605012,
09.07.2019

ГУ ДФС У
Черкаськiй областi

Штрафна санкцiя
згiдно п. 126.1 ст.
126 Податкового
кодексу України

Сплачено

0034685005,
15.05.2019

ГУ ДФС у
Харкiвськiй областi

Штрафна санкцiя
згiдно п. 126.1 ст.
126 Податкового
кодексу України

Сплачено

003005116,
16.04.2019

ГУ ДФС у
Житомирськiй
областi

Штрафна санкцiя
згiдно п. 120.1 ст.
120 Податкового
кодексу України

Сплачено

0056565906,
27.03.2019

ГУ ДФС у
Запорiзькiй областi

Штрафна санкцiя
згiдно п. 126.1 ст.
126 Податкового
кодексу України

Сплачено

0042465343,
13.03.2019

ГУ ДФС у
Днiпропетровськiй
областi

Штрафна санкцiя
згiдно п. 126.1 ст.
126 Податкового
кодексу України

Сплачено

0013225612,
13.03.2019

ГУ ДФС у
Львiвськiй областi

Штрафна санкцiя
згiдно п. 126.1 ст.
126 Податкового
кодексу України

Сплачено

0003984406,
04.04.2019

Офiс великих
платникiв податку
ДФС України

Нарахування
штрафних санкцiй за
порушення
граничних строкiв
реєстрацiї ПН

Сплачено

0009474406,
24.07.2019

Офiс великих
платникiв податку
ДФС України

Нарахування
штрафних санкцiй за
порушення
граничних строкiв
реєстрацiї ПН

В процесi судового
оскарження

0000930501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв податку
ДФС України

Неузгоджене
грошове
зобов'язання по

В процесi судового
оскарження

Опис:
74

Опис:
75

Опис:
76

Опис:
77

Опис:
78

Опис:
79

Опис:
80

Опис:
81

податку на прибуток
за актом перевiрки
вiд 08.10.2019
Опис:
82

0006441402,
30.10.2019

Офiс великих
платникiв податку
ДФС України

Неузгоджене
грошове
зобов'язання по
податку на прибуток
за актом перевiрки
вiд 08.10.2019 (п.
120.1 Податкового
кодексу України)

В процесi судового
оскарження

0001021402,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв податку
ДФС України

Неузгоджене
грошове
зобов'язання по
податку з доходiв
нерезидентiв за
актом перевiрки вiд
08.10.2019

В процесi судового
оскарження

0000981401,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв податку
ДФС України

Неузгоджене
грошове
зобов'язання по
податку з доходiв
фiзичних осiб за
актом перевiрки вiд
08.10.2019

В процесi судового
оскарження

0000991401,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв податку
ДФС України

Неузгоджене
грошове
зобов'язання по
податку з доходiв
фiзичних осiб за
актом перевiрки вiд
08.10.2019 (п. 119.2
Податкового
кодексу України)

В процесi судового
оскарження

0000971401,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв податку
ДФС України

Неузгоджене
грошове
зобов'язання по
вiйськовому збору
за актом перевiрки
вiд 08.10.2019

В процесi судового
оскарження

000100501,
06.11.2019

Офiс великих
платникiв податку

Неузгоджене
грошове

В процесi судового
оскарження

Опис:
83

Опис:
84

Опис:
85

Опис:
86

Опис:
87

ДФС України

зобов'язання по
єдиному внеску за
актом перевiрки вiд
08.10.2019

Офiс великих
платникiв податку
ДФС України

Неузгоджене
грошове
зобов'язання по
єдиному внеску за
актом перевiрки вiд
08.10.2019

Опис:
88

000101501,
06.11.2019

В процесi судового
оскарження

Опис:

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
З метою розвитку нових напрямкiв бiзнесу, посилення додаткової цiнностi продуктiв та послуг
Компанiї, в 2019 роцi проведенi змiни в органiзацiйнiй структурi iснуючих пiдроздiлiв та
створенi новi дирекцiї та функцiї: в органiзацiйнiй структурi Компанiї створена дирекцiя
розробки дiджитал продуктiв, створенi функцiя корпоративної стратегiї та функцiя управлiння
змiнами. Дирекцiя розвитку нових напрямкiв бiзнесу поєднала в собi департамент впровадження
аналiтичних продуктiв та сервiсiв, департамент мобiльних фiнансових послуг та iншi
пiдроздiли, що були створенi на основi iснуючих пiдроздiлiв. Для покращення якостi
обслуговування абонентiв змiнена та значно розширена органiзацiйна структура контакт-центрiв
департаменту взаємовiдносин з клiєнтами. Бiзнес-пiдроздiл iнформацiйних технологiй перейшов
в пряме пiдпорядкування Президенту, а функцiю закупiвель та логiстики передано в
пiдпорядкування фiнансовому директору. Департамент кiбербезпеки перемiстили з фiнансової
до технiчної дирекцiї. Пiдроздiли, якi обслуговують напрямок фiксованого зв'язку, були
поєднанi в департамент фiксованого зв'язку та пiдпорядкованi директору роздрiбного продажу.
Також були проведенi змiни в органiзацiйнiй структурi фiнансової та технiчної дирекцiй,
бiзнес-пiдроздiлу корпоративного ринку, департаментах регуляторного та правового
забезпечення.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 2992 , середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв - не було та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) 31, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осiб) - 26. Фонд оплати працi емiтента за 2019 рiк становив 1 413988 тис. грн., фонд оплати
працi емiтента за 2018 рiк складав 1 164030 тис. грн. Причинами росту фонд оплати працi у 2019
роцi вiдносно 2018 року стали:
1.

Збiльшення чисельностi працiвникiв Київстар рiк до року.

2.

З'явилася рiчна премiя у частини працiвникiв, у яких її не було у 2018 роцi.

3.

Рiчне пiдвищення окладiв у бiльшостi працiвникiв.

Компанiя постiйно проводить навчальнi заходи, тренiнги, спiвробiтники компанiї вiдвiдують
рiзноманiтнi професiйнi семiнари та конференцiї. Крiм цього компанiя надає доступ до сучасних
онлайн навчальних платформ. За 2019 рiк в компанiї бiльша частина спiвробiтникiв пройшли
навчання та пiдвищили свою квалiфiкацiю.
Компанiя дотримується всiх положень чинного законодавства про працю в усiх юрисдикцiях,
де компанiя веде дiяльнiсть, i робить все належне для того, щоб будь-якi рiшення стосовно
пiдбору, розвитку та просування по службi спiвробiтникiв грунтувались та залежали виключно
вiд їх особистих професiйних якостей, квалiфiкацiї, вмiнь, досягнень i потенцiалу. Компанiя
поважає основоположнi права людини й не дозволяє, щоб будь якi рiшення приймались в
залежностi вiд расової приналежностi, вiросповiдання, статi, вiку, нацiонального походження,
сексуальної орiєнтацiї, сiмейного стану або обмежених фiзичних можливостей особи.
Компанiя органiзовує програму стажування для студентiв з можливiстю поєднання навчання.
Програма стажування триває шiсть мiсяцiв та оплачується. Пiсля закiнчення програми у стажера
є можливiсть продовжити кар'єру компанiї, за наявностi вакансiї.

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
Емiтент 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
Емiтент 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
Протягом звiтного перiоду емiтент не отримував будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з
боку третiх осiб.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основнi положення облiкової полiтики
Функцiональна валюта i валюта представлення
Функцiональною валютою i валютою представлення Компанiї є українська гривня - валюта
первинного економiчного середовища, в якому працює Компанiя.
Перерахунок iноземної валюти
Монетарнi активи та зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту Компанiї за
офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на кiнець вiдповiдного
звiтного перiоду. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi

розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну
валюту Компанiї за офiцiйними обмiнними курсами НБУ на кiнець року, вiдображаються у
складi прибутку чи збитку за рiк як прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти.
Перерахунок за курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних статей, якi
оцiнюються за первiсною вартiстю.
Станом на 31 грудня 2019 року i 31 грудня 2018 року основнi курси обмiну, що застосовувалися
для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими:
31 грудня 2019 р., гривень 31 грудня 2018 р., гривень
1 долар США 23,686 27,688
1 євро 26,422 31,714
Перерахунок iноземної валюти
Курсовi рiзницi, що виникають при здiйсненнi розрахункiв за монетарними статтями або при
перерахунку монетарних статей за курсами, що вiдрiзняються вiд курсiв, за якими вони
перераховувалися при первiсному визнаннi протягом звiтного перiоду або у попереднiх звiтних
перiодах, пiдлягають визнанню у складi прибуткiв чи збиткiв того перiоду, в якому такi рiзницi
виникли, крiм тих курсових рiзниць, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу.
Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей (крiм грошових коштiв та їх
еквiвалентiв) в iноземнiй валютi на кiнець звiтного перiоду, вiдносяться до нереалiзованих
курсових рiзниць. В момент погашення цих монетарних статей (сплати чи отримання грошових
коштiв), всi ранiше акумульованi нереалiзованi курсовi рiзницi, якi виникли з моменту
первинного визнання монетарної статтi до моменту погашення, визнаються реалiзованими
курсовими рiзницями. Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi грошових коштiв та їх
еквiвалентiв в iноземнiй валютi, завжди вiдносяться до реалiзованих курсових рiзниць.
Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей, якi вiдносяться до
iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, включаються до неоперацiйних курсових рiзниць. До
таких статей вiдносяться заборгованостi за кредитними договорами, депозити з контрактним
термiном погашення бiльше трьох мiсяцiв, кредиторська (дебiторська) заборгованiсть за основнi
засоби та нематерiальнi активи, кредити наданi працiвникам, тощо.
Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей, за виключенням тих, якi
вiдносяться до iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, включаються до операцiйних курсових
рiзниць.
Змiни у фiнансовiй звiтностi пiсля її випуску.
Будь-якi змiни цiєї фiнансової звiтностi пiсля її випуску вимагають затвердження керiвництвом
Компанiї, яке ухвалило цю фiнансову звiтнiсть до випуску.
Визнання та оцiнка виручки
Виручка - це дохiд, що виникає у ходi звичайної дiяльностi Компанiї. Виручка визнається в сумi
цiни угоди. Цiна угоди - це сума винагороди, право на яку Компанiя очiкує отримати в обмiн на
передачу контроля над обiцяними товарами чи послугами покупцю, без урахування сум,
одержаних вiд iменi третiх сторiн. Виручка визнається за вирахуванням знижок, повернень та
податкiв на додану вартiсть.
Виручка, головним чином, включає доходи вiд надання (продажу):
?
послуг: доходи вiд плати за ефiрний час, плати за з'єднання, регулярних платежiв, плати
за пiдключення до мережi та разової плати за пiдписку на послуги, доходи вiд надання послуг
широкосмугового Iнтернету (FTTB), плати за фiксованi лiнiї, доходи вiд роумiнгу i доступу до
мережi, а також додаткових послуг;
?
обладнання клiєнтам: телефонних апаратiв, модемiв тощо.
Послуги
Компанiя надає послуги за договорами з фiксованою та змiнною винагородою. Виручка вiд
надання послуг визнається у тому звiтному перiодi, в якому послуги були наданi. За договорами

з фiксованою винагородою виручка визнається на основi обсягу послуг, фактично наданих до
кiнця звiтного перiоду, пропорцiйно загальному обсягу послуг, що надаються, оскiльки
покупець одночасно отримує i споживає вигоди.
Якщо договори включають декiлька зобов'язань до виконання, цiна угоди розподiляється на
кожне окреме зобов'язання до виконання на основi цiн окремих продажiв.
У випадку договорiв iз фiксованою винагородою, покупець сплачує фiксовану суму вiдповiдно
до графiку платежiв. Якщо вартiсть послуг, наданих Компанiєю, перевищує суму платежу,
визнається актив за договором iз клiєнтом. Якщо сума платежiв перевищує вартiсть наданих
послуг, визнається зобов'язання за договором iз клiєнтом.
Виручка вiдноситься на майбутнi перiоди як договiрне зобов'язання до моменту надання
вiдповiдних послуг абонентам, продажу передплаченої картки або закiнчення строку дiї
стартового пакету. Компанiя припиняє визнання договiрного зобов'язання та визнає виручку в
момент, коли вона передає послуги i, вiдповiдно, врегульовує своє зобов'язання до виконання.
Якщо договiр передбачає оплату на основi обсягу наданих послуг, виручка визнається в сумi, на
яку Компанiя має право виставити рахунок. Рахунки виставляються клiєнтам щомiсяця, i
винагорода пiдлягає сплатi пiсля виставлення рахунку.
Якщо договiр включає змiнну винагороду, виручка визнається, тiльки якщо iснує висока
ймовiрнiсть того, що в майбутнiх перiодах не буде значного зменшення такої винагороди.
Продаж ефiрного часу
Компанiя одержує доходи вiд продажу ефiрного часу шляхом забезпечення контрактних
абонентiв та користувачiв передплачених послуг доступом до власної стiльникової мережi та
забезпечення проходження дзвiнкiв у власнiй мережi та мережах роумiнгових партнерiв.
Визнання та оцiнка виручки
Плата за з'єднання
Виручка вiд iнтерконекту - це доходи, отриманi вiд надання послуг iз завершення дзвiнкiв з
мереж iнших операторiв в мережi Компанiї.
Доходи вiд продажу ефiрного часу та iнтерконекту визнають в перiодi фактичного надання
вiдповiдних послуг.
Регулярнi платежi
Регулярнi платежi включають плату за пiдключення до нових тарифних планiв i регулярну плату
за передплату таких додаткових послуг, як голосова пошта, виставлення детального рахунку
тощо. Регулярнi платежi також включають плату за перерахування грошових коштiв мiж
абонентськими рахунками, використання послуги "екстрагрошi" тощо. Регулярнi платежi
визнаються у тому перiодi, в якому вiдповiдна послуга була надана.
Плата за пiдключення i разова плата за передплату послуг
Плату за пiдключення сплачують абоненти стiльникового мобiльного зв'язку передплачених
послуг за первiсну реєстрацiю у мережi. Доходи вiд плати за пiдключення вiдносять та визнають
протягом того перiоду, в якому ця плата за пiдключення є заробленою за загальним договором
про надання послуг, укладеним iз абонентом, згiдно з очiкуваним перiодом вiдносин з
клiєнтами, який складає 54 мiсяцi для абонентiв передплачених послуг (у 2018 роцi - 56 мiсяцiв).
Очiкуваний перiод вiдносин iз клiєнтами грунтується на попереднiй iсторiї рiвня вiдтоку
клiєнтiв та планах щодо розвитку Компанiї.
Разова плата за передплату на послуги переважно включає одноразову плату за пiдключення
рiзних додаткових послуг, а також плату за змiну тарифного плану i за переведення пiдписки з
одного мiсця в iнше. Доходи вiд одноразової плати за послуги вiдносяться на майбутнi перiоди
та визнаються протягом строку дiї пiдписки, а у випадках вiдсутностi строку дiї - згiдно з
очiкуваним перiодом вiдносин iз клiєнтами, який становить приблизно 82 мiсяцi для
контрактних абонентiв стiльникового рухомого зв'язку, 54 мiсяцi для абонентiв стiльникового
рухомого зв'язку передплачених послуг та 104 мiсяцi для абонентiв фiксованого зв'язку (у 2018
роцi - 105 мiсяцiв, 56 мiсяцiв та 86 мiсяцiв, вiдповiдно).
Послуги широкосмугового Iнтернету (FTTB)

Виручка вiд надання послуг широкосмугового Iнтернету (FTTB) включає фiксованi щомiсячнi
платежi за доступ до мережi Iнтернет, наданий абонентам Компанiї. Цей вид виручки визнають
у тому перiодi, в якому вiдповiдну послугу було надано абонентам.
Плата за фiксованi лiнiї
Виручка вiд плати за фiксованi лiнiї включає щомiсячнi платежi за доступ абонентiв Компанiї до
фiксованої телефонної мережi та маршрутизацiю дзвiнкiв абонентiв, здiйснених через дану
мережу. Цей вид доходiв визнають у тому перiодi, в якому вiдповiдну послугу було надано
абонентам.
Роумiнг та доступ до мережi
Виручка вiд роумiнгу та доступу до мережi включає: (I) доходи вiд послуг, що надають
абонентам Компанiї в мережах її партнерiв з роумiнгу, (II) доходи вiд доступу до послуг, що
надаються Компанiєю у власнiй мережi абонентам роумiнгових партнерiв, та (III) плата за
доступ до мережi Компанiї з боку iноземних операторiв без термiнацiї дзвiнкiв. Виручка вiд
роумiнгу визнається у тому перiодi, в якому вiдповiдна послуга була надана.
Додатковi послуги
Виручка вiд плати за послуги передачi даних включає в себе доходи вiд вихiдних SMS та MMS,
а також доходи передачi даних та пакетiв даних, що передають комутованим каналом та через
систему передачi даних iз пакетною комутацiєю (WAP, GPRS, EDGE тощо) та продаж контенту
абонентам. Виручку вiд додаткових послуг визнають у перiодi, в якому вiдповiднi послуги було
надано.
Продаж клiєнтського обладнання
Продажi визнаються на момент переходу контроля над товаром, тобто коли товари поставленi
покупцю, покупець має повну свободу дiй щодо товарiв i коли вiдсутнє невиконане
зобов'язання, яке може вплинути на приймання покупцем товарiв. Поставка вважається
виконаною, коли ризики застарiння та втрати перейшли до покупця, i покупець прийняв товари
вiдповiдно до договору, строк дiй положень про приймання закiнчився або у Компанiї наявнi
об'єктивнi докази того, що всi критерiї приймання були виконанi.
Якщо Компанiя надає будь-якi додатковi послуги покупцю пiсля переходу до нього контроля
над товарами, виручка вiд таких послуг вважається окремим зобов'язанням до виконання i
визнається протягом перiоду надання таких послуг.
Знижки роумiнговим партнерам
Знижки найчастiше надаються у формi грошових платежiв, розрахованих виходячи з умов
договору з роумiнг-партнерiв та платiжних даних по роумiнг трафiку за перiод. Знижки
визнаються в той перiод, коли знижка була зароблена як зменшення доходiв вiдповiдного
перiоду. ?
Визнання та оцiнка виручки
Програми лояльностi
Бонуснi одиницi, отриманi клiєнтами у рамках програми лояльностi, облiковують як окремий
компонент операцiї з продажу, в рамках якої їх надають. Частину справедливої вартостi
отриманої винагороди розподiляють на бонуснi одиницi та вiдносять на майбутнi перiоди,
виходячи з очiкуваної кiлькостi бонусних одиниць, якi будуть фактично отриманi клiєнтом. У
подальшому вiднесену на майбутнi перiоди суму визнають як дохiд у перiодах погашення
бонусних одиниць.
Подання
Якщо в межах операцiї Компанiя виступає принципалом, доходи визнаються на розгорнутiй
основi. У такому випадку доходи включають в себе повну вартiсть операцiї, рахунок щодо якої
виставлений клiєнту, за вирахуванням знижок, з вiднесенням будь-яких пов'язаних витрат на
операцiйнi витрати. Якщо Компанiя виступає в ролi агента, доходи визнають на згорнутiй
основi. Цi доходи є заробленою маржою. Оцiнка того, чи є Компанiя принципалом або агентом,
грунтується на оцiнцi сутностi операцiї, вiдповiдальностi за надання товарiв i послуг та
цiноутворення, а також властивих фiнансових ризикiв та вигiд.

Процентнi доходи
Процентнi доходи по всiх боргових iнструментах облiковуються за методом нарахування iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Розрахунок за таким методом включає в
процентнi доходи всi комiсiйнi та виплати, отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною
частиною ефективної процентної ставки, та всi iншi премiї або дисконти.
Комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, включають комiсiйнi,
отриманi або сплаченi Компанiєю у зв'язку зi створенням або придбанням фiнансового активу чи
випуском фiнансового зобов'язання, наприклад, комiсiйнi за оцiнку кредитоспроможностi,
оцiнку або облiк гарантiй чи забезпечення, за врегулювання умов надання iнструмента i за
обробку документiв за угодою.
Щодо створених або придбаних кредитно-знецiнених фiнансових активiв, ефективна процентна
ставка являє собою ставку, яка дисконтує очiкуванi грошовi потоки (включаючи первинно
очiкуванi кредитнi збитки) до справедливої вартостi при первiсному визнаннi (зазвичай,
вiдповiдає цiнi придбання). У результатi, ефективний процент є скоригованим з урахуванням
кредитного ризику.
Процентний дохiд розраховується iз застосуванням ефективної процентної ставки до валової
балансової вартостi фiнансових активiв, крiм: (i) фiнансових активiв, якi стали
кредитно-знецiненими (Етап 3) i для яких процентний дохiд розраховується iз застосуванням
ефективної процентної ставки до їх амортизованої вартостi (за вирахуванням резерву пiд
очiкуванi кредитнi збитки); i (ii) створених або придбаних кредитно-знецiнених фiнансових
активiв, для яких первiсна ефективна процентна ставка, скоригована на кредитний ризик,
застосовується до амортизованої вартостi.
Процентнi доходи на поточних банкiвських рахунках, на депозитах до запитання або строкових
депозитах строком до трьох мiсяцiв, що класифiкуються як частина грошових коштiв та їх
еквiвалентiв, визнаються в частинi операцiйного грошового потоку. Процентнi доходи за
строковими депозитами, крiм тих, що класифiкуються як грошовi кошти та їх еквiваленти,
визнаються в частинi iнвестицiйного грошового потоку.
Визнання та оцiнка витрат
Витрати визнаються Компанiєю тодi, коли зменшення майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних
зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, вiдбулося i його можна достовiрно
оцiнити.
Витрати Компанiї подiленi на такi групи за функцiями: собiвартiсть матерiалiв та послуг,
адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi витрати операцiйної дiяльностi, фiнансовi
витрати, iншi витрати.
Компанiя застосовує класифiкацiю витрат за елементами вiдповiдно до їхньої економiчної
сутностi (такi як знос/амортизацiя, витрати на оплату працi, роумiнг, дилерська винагорода,
витрати на ремонт, рекламу тощо).
Собiвартiсть послуг, матерiалiв складається з собiвартостi послуг, матерiалiв якi були
реалiзованi протягом звiтного перiоду, та нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат.
До собiвартостi включаються: прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi, iншi
прямi витрати, загальновиробничi витрати. До собiвартостi належать наступнi витрати (список
не є вичерпним): витрати вiд iнтерконекту та транзиту трафiку, витрати за послуги
мiжнародного роумiнгу, витрати на мiжоператорську оренду каналiв, витрати на контент,
витрати на придбання абонентської продукцiї, витрати на оренду та електроенергiю пiд об'єкти
телекомунiкацiйної мережi, витрати на технiчну пiдтримку мережi, витрати на персонал
технiчної функцiї та iншi прямi витрати.
Адмiнiстративнi витрати - це загальногосподарськi витрати, спрямованi на управлiння та
обслуговування Компанiї. До адмiнiстративних витрат належать наступнi витрати (перелiк не є
вичерпним): витрати на управлiнськi послуги, витрати на професiйнi послуги, витрати на
банкiвськi послуги, забезпечення та iншi витрати, пов'язанi з обслуговуванням Компанiї.
Витрати на збут - витрати, пов'язанi з реалiзацiєю (збутом), товарiв i послуг Компанiї. До витрат

на збут належать наступнi витрати (список не є вичерпним): дилерська винагорода (крiм витрат
на отримання або виконання договору, якi пiдлягають капiталiзацiї), витрати на рекламу,
маркетинг, дослiдження ринкiв збуту, витрати на заробiтну плату та iншi винагороди
працiвникам пiдроздiлiв, що забезпечують збут, та iншi.
Визнання та оцiнка витрат
Iншi операцiйнi витрати - витрати Компанiї, якi не включаються до собiвартостi реалiзацiї,
адмiнiстративних витрат, витрат на збут, фiнансових витрат та витрат з податку на прибуток, але
вiдносяться до операцiйної дiяльностi Компанiї. До iнших операцiйних витрат вiдносяться
(список не є вичерпним): резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки, iншi резерви та забезпечення,
витрати на штрафи, курсовi рiзницi вiд операцiйної дiяльностi, членськi внески до професiйних
об'єднань.
Фiнансовi витрати виникають в результатi операцiй з отримання фiнансування, в тому числi
фiнансової оренди, та в результатi облiку фiнансових активiв чи зобов'язань за дисконтованою
(амортизованою) вартiстю.
Iншi витрати - витрати Компанiї, що не є результатом операцiйної дiяльностi . До цих витрат,
зокрема, вiдносяться витрати, що пов'язанi з незвичайними подiями, не характерними для
дiяльностi Компанiї: курсовi рiзницi вiд неоперацiйної дiяльностi, благодiйнi внески,
собiвартiсть реалiзованих основних засобiв, нематерiальних активiв, знецiнення необоротних
активiв, витрати на утилiзацiю непридатних основних засобiв та iншi неоперацiйнi витрати.
Активи за договорами з клiєнтами
Капiталiзованi витрати на пiдключення
Первiснi прямi витрати, понесенi у зв'язку з пiдключенням абонента до мережi, вiдносять на
майбутнi перiоди, як i плату за пiдключення, яку вiдносять на рахунок абонента. Такi витрати в
основному складаються з собiвартостi стартових пакетiв, карток поповнення рахункiв тощо.
Капiталiзованi комiсiйнi винагороди дилерам
Комiсiйнi винагороди дилерам за залучення абонентiв капiталiзуються як необоротнi активи i
амортизуються протягом середнього перiоду вiдносин з абонентами, розрахованого з
урахуванням рiвня вiдтоку абонентiв. Вiдповiдна амортизацiя вiдображається у складi витрат на
збут у тiй же статтi, в якiй витрати були ранiше облiкованi в момент їх виникнення. Збиток вiд
знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує: (a) суму винагороди,
яку Компанiя вправi очiкувати отримати в обмiн на товари та послуги, до яких вiдноситься
актив; мiнус (б) залишковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з наданням цих товарiв та
послуг.
Витрати на рекламу, маркетинг i комiсiйнi винагороди
Витрати на рекламу, маркетинг та комiсiйнi винагороди вiдносять до витрат по мiрi їх
понесення, якщо тiльки вони не складають частину витрат майбутнiх перiодiв, пов'язаних з
пiдключенням, як описано вище. Витрати на рекламу та заходи зi стимулювання попиту
визнають у складi витрат на той момент, коли Компанiя або має право на доступ до товарiв, або
одержує послугу.
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображають за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та
будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Собiвартiсть основних засобiв
включає в себе вартiсть професiйних послуг, а у випадку квалiфiкацiйних активiв - витрати на
позики, якi пiдлягають капiталiзацiї. Знос розраховують з метою зменшення первiсної вартостi
активiв, крiм землi, до їхньої оцiночної лiквiдацiйної вартостi, якщо така iснує, протягом усього
очiкуваного строку корисного використання. Нарахування зносу розпочинається з моменту,
коли активи готовi до їхнього цiльового використання.
Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв капiталiзуються у разi суттєвого
покращення стану активу, що може проявлятися у розширеннi функцiй та продовженнi строку
корисного використання активу. Витрати на поточний ремонт та обслуговування вiдображають
по мiрi їх понесення та визнаються витратами протягом перiоду. У випадку капiталiзацiї нових

запасних частин замiненi запаснi частини виводять з експлуатацiї та їхню залишкову балансову
вартiсть визнають збитком вiд вибуття.
Якщо сума очiкуваних витрат на виведення з експлуатацiї активу пiсля завершення його
використання є суттєвою для фiнансової звiтностi, теперiшня вартiсть очiкуваних витрат на
демонтаж активу пiсля завершення його використання включається до первiсної вартостi
вiдповiдного активу, за умови дотримання критерiїв для визнання резерву. Подальше
збiльшення зобов'язань з демонтажу в результатi змiни припущень (наприклад, ставка
дисконтування, перiод до демонтажу, вартiсть демонтажу тощо) визнають як надходження
основних засобiв. Подальше зменшення зобов'язань з демонтажу в результатi змiни припущень
визнають як вибуття основних засобiв.
Знос нараховують за прямолiнiйним методом протягом наступних очiкуваних строкiв корисного
використання активiв:
Групи основних засобiв
Строк корисного використання (роки)
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
5-30
Машини та обладнання
5-20
Транспортнi засоби
3-5
Метод амортизацiї, розрахунковi строки корисного використання та залишкова вартiсть
оцiнюються не менше одного разу на рiк та коригуються перспективно у всiх належних
випадках. Залишкова вартiсть, за оцiнками, дорiвнюватиме нулю для бiльшостi активiв, оскiльки
Компанiя планує їх використовувати протягом усього строку їх корисного використання.
Основнi засоби
Визнання об'єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується
одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття.
Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку iз припиненням визнання активу
(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою
вартiстю), включаються до звiту про сукупний дохiд за рiк, в якому вiдбулось припинення
визнання об'єкту.
Знос удосконалень орендованого майна нараховується протягом усього очiкуваного строку його
корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, або протягом строку
вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший.
Земля
Земля, на яку Компанiя має вiдповiдне юридичне право, включена до звiту про фiнансовий стан
Компанiї за її iсторичною собiвартiстю, за вирахуванням накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi. Знос на землю не нараховують.
Незавершене будiвництво
Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий
елемент необоротних активiв, вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням
будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. При завершеннi будiвництва вартiсть
об'єкта, за вирахуванням накопиченого збитку вiд зменшення корисностi, переноситься до
вiдповiдної групи основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не
нараховується.
Невстановлене обладнання
Невстановлене обладнання є устаткуванням, придбаним Компанiєю, але не введеним в
експлуатацiю, що вiдображається за первiсною вартiстю за вирахуванням будь-яких
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос на невстановлене обладнання не
нараховують.
Активи у формi права користування
Компанiя орендує рiзноманiтнi будинки, споруди та передавальнi пристрої, офiси, а також
транспортнi засоби. Договори можуть включати як компоненти, якi є договорами оренди, та i
компоненти, якi не є договорами оренди. Компанiя розподiляє винагороду за договором мiж

компонентами оренди та компонентами, якi не є орендою, на основi їх вiдносної цiни
вiдокремленої угоди. Проте за договорами оренди нерухомостi, в яких Компанiя виступає
орендарем, вона прийняла рiшення не вiдокремлювати компоненти оренди та компоненти, якi не
є орендою, а вiдобразити їх в якостi одного компонента оренди
Активи, що виникають за договорами оренди, спочатку оцiнюються за приведеною вартiстю.
Активи у формi права користування оцiнюють за первiсною вартiстю, яка включає:
?
суму первiсної оцiнки зобов'язання з оренди;
?
оренднi платежi на дату початку оренди чи до неї, за вирахуванням отриманих
стимулюючих платежiв за орендою;
?
будь-якi первiснi прямi витрати; та
?
витрати на вiдновлення активу до стану, який вимагається умовами договорiв оренди,
якщо передбачено.
Активи у формi права користування, як правило, амортизуються лiнiйним методом протягом
строку корисного використання активу або строку оренди, залежно вiд того, який з них
закiнчиться ранiше. Якщо Компанiя достатньою мiрою упевнена у виконаннi опцiону на
придбання, Компанiя амортизує актив у формi права користування протягом строку корисного
використання базового активу. Компанiя розраховує амортизацiю активiв у формi права
користування лiнiйним методом протягом оцiночного строку їх корисного використання, а саме:
Група активiв у формi права користування
Строк корисного використання (рокiв)
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
3-7
Транспортнi засоби
3-5
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або створенням активу,
який обов'язково вимагає тривалого перiоду для його пiдготовки до планового використання або
продажу, капiталiзують у складi первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати на позики
вiдносять на витрати у тому звiтному перiодi, у якому вони були понесенi, у складi фiнансових
витрат. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших витрат, понесених у зв'язку iз
залученням позикових коштiв.
Нематерiальнi активи
Окремо придбанi нематерiальнi активи спочатку визнають за первiсною вартiстю. Пiсля
початкового визнання нематерiальнi активи вiдображають за первiсною вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Нематерiальнi активи, створенi власними силами Компанiї, за винятком капiталiзованих витрат
на розробку, не капiталiзують, i вiдповiднi витрати вiдображають у прибутку та збитках за
перiод, у якому вони виникли.
Амортизацiю нараховують за прямолiнiйним методом протягом наступних очiкуваних строкiв
корисного використання активiв:
Категорiя активу
Строк корисного використання (рокiв)
Лiцензiї
5-15
Мережеве i бiлiнгове програмне забезпечення 5-10
Нематерiальнi активи з кiнцевим строком корисного використання амортизують протягом
усього строку їхнього корисного використання. Строки корисного використання та методи
амортизацiї нематерiальних активiв переглядають принаймнi раз на рiк та коригують на
перспективнiй основi, якщо це необхiдно.
Iндивiдуальнi строки корисного використання можуть бути застосованi до нематерiальних
активiв вiдповiдно до контрактних або лiцензiйних умов.
Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюють як рiзницю мiж
чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу i визнають у звiтi про
сукупний дохiд у складi iнших доходiв чи iнших витрат.

Iнвестицiї у дочiрнi пiдприємства
Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву
пiд знецiнення (якщо необхiдно). Первiсна вартiсть активу складається з цiни придбання та/або
iнших прямих витрат. Цiна придбання та/або iншi прямi витрати являє собою суму сплачених
коштiв та справедливу вартiсть iншої винагороди, сплаченої для придбання активу.
Запаси
Запаси вiдображають за найменшою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї
для об'єктiв, якi будуть реалiзованi як окремi товари. Запаси, якi будуть реалiзованi в рамках
транзакцiї з кiлькома компонентами, в результатi якої Компанiя очiкує отримати чистий дохiд,
оцiнюють за собiвартiстю, навiть, якщо цiна продажу запасiв нижча, нiж їхня собiвартiсть.
Собiвартiсть використаних запасiв визначають за допомогою методу середньозваженої
собiвартостi.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи iснують ознаки можливого зменшення корисностi
активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на
зменшення корисностi, Компанiя здiйснює оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування активу.
Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: справедливої вартостi
мiнус витрати на вибуття активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти, та його вартостi при
використаннi. Суму очiкуваного вiдшкодування визначають для кожного активу, за винятком
випадкiв, коли актив не генерує надходження грошових коштiв, що здебiльшого не залежать вiд
надходжень грошових коштiв вiд iнших активiв та груп активiв.
Якщо балансова вартiсть активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти, перевищує суму його
очiкуваного вiдшкодування, вважають, що кориснiсть активу зменшилася до суми його
очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi теперiшньої вартостi майбутнiх чистих грошових
надходжень вiд активу, майбутнi грошовi потоки дисконтують за ставкою до оподаткування, яка
вiдображає поточну ринкову вартiсть грошей у часi та специфiчнi для активу ризики. При
визначеннi справедливої вартостi активу мiнус витрати на вибуття беруть до уваги останнi
операцiї на ринку, за умови їхньої наявностi. У разi, якщо iдентифiкувати такi операцiї
неможливо, використовують вiдповiдну модель оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджують
оцiночними коефiцiєнтами або iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки
вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнають у прибутку та збитку.
Одиниця, яка генерує грошовi кошти, - найменша група активiв, яку можна iдентифiкувати i яка
генерує надходження грошових коштiв, що здебiльшого не залежать вiд надходжень грошових
коштiв вiд iнших активiв або груп активiв. Виходячи зi специфiки дiяльностi Компанiї,
керiвництво визначило, що Компанiя має одну одиницю, яка генерує грошовi кошти, якою є
мережа Компанiї в цiлому.
На кожну звiтну дату проводять оцiнку наявностi ознак того, що ранiше визнанi збитки вiд
зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися.
За наявностi таких ознак проводять оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування активу. Ранiше
визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнують тiльки у тому випадку, якщо мала мiсце
змiна в оцiнках, якi використовували для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з
моменту останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У такому випадку балансову
вартiсть активу збiльшують до суми очiкуваного вiдшкодування активу. Таке збiльшення
вартостi не може перевищувати балансової вартостi, яку було б визначено за вирахуванням
амортизацiї, якби у попереднiх роках не визнавався збиток вiд зменшення корисностi активу. Це
сторнування визнають у складi прибутку та збиткiв. Пiсля сторнування знос пiдлягає
коригуванню у майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової вартостi активу,
за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi, на систематичнiй основi протягом строку його
корисного використання.?
Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за

зобов'язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим
пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок - це такий
ринок, на якому операцiї щодо активiв i зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в
достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй
основi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку,
вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов'язанням та
кiлькостi фiнансових iнструментiв, що утримується органiзацiєю. Цей принцип дотримується,
навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть
iнструментiв, що утримується Компанiєю, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах
однiєї транзакцiї може вплинути на цiну котирування.
Методи оцiнки, такi як модель дисконтування грошових потокiв, а також моделi, основанi на
даних аналогiчних операцiй, що здiйснюються на ринкових умовах, або на результатах аналiзу
фiнансових даних об'єкта iнвестицiй, використовуються для визначення справедливої вартостi
окремих фiнансових iнструментiв, для яких ринкова iнформацiя про цiну угод вiдсутня. Оцiнки
справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним чином:
(i) до Рiвня 1 вiдносяться оцiнки за цiнами котирувань (нескоригованих) на активних ринках для
iдентичних активiв або зобов'язань, (ii) до Рiвня 2 - отриманi за допомогою методiв оцiнки, в
яких усi використанi iстотнi вхiднi данi, якi або прямо (наприклад, цiна), або опосередковано
(наприклад, розрахованi на основi цiни) є спостережуваними для активу або зобов'язання (тобто,
наприклад, розрахованi на основi цiни), i (iii) оцiнки Рiвня 3 - це оцiнки, що не основанi
виключно на спостережуваних ринкових даних (тобто для оцiнки потрiбен значний обсяг
вхiдних даних, якi не спостерiгаються на ринку).
Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати - це витрати,
що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї
включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у
якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються
регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при
перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або
дисконтiв за борговими зобов'язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних
витрат чи витрат на зберiгання.
Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус
погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус резерв
пiд очiкуванi кредитнi збитки. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених
витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми
погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi
доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та
амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди
при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової
вартостi вiдповiдних статей консолiдованого звiту про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або процентних
витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки
(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна
ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження
(без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного
термiну дiї фiнансового iнструменту або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну
до валової балансової вартостi фiнансового iнструменту. Ефективна процентна ставка
використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою
до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають
кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших

змiнних факторах, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти
амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної
вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є
невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Для активiв, якi є придбаними чи
створеними кредитно-знецiненими фiнансовими активами при первiсному визнаннi, ефективна
процентна ставка коригується на кредитний ризик, тобто розраховується на основi очiкуваних
грошових потокiв при первiсному визнаннi, а не на основi договiрних грошових потокiв.
Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання
Фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток,
спочатку облiковуються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку
облiковуються за справедливою вартiстю, скоригованою на витрати, понесенi на здiйснення
операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна
угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо
iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути
iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або
методики оцiнки, якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.
Пiсля первiсного визнання щодо фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою
вартiстю, та iнвестицiй у борговi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд, визнається оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що
призводить до визнання бухгалтерського збитку одразу пiсля первiсного визнання активу.
Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом
перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди "звичайної"
купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Компанiя
зобов'язується здiйснити поставку фiнансового активу. Всi iншi операцiї з придбання
фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб'єкт господарювання стає стороною договору
про придбання фiнансового iнструменту.?
Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - категорiї оцiнки
Компанiя класифiкує фiнансовi активи у такi категорiї оцiнки: за справедливою вартiстю через
прибуток чи збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд i за амортизованою
вартiстю. Класифiкацiя та подальша оцiнка боргових фiнансових активiв залежить вiд (i)
бiзнес-моделi Компанiї для управлiння вiдповiдним портфелем активiв та (ii) характеристик
грошових потокiв за активом.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їхнi еквiваленти, торгову та iншу
дебiторську заборгованiсть та iншi фiнансовi активи, усi з яких класифiкують у категорiю оцiнки
за амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9.
Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - бiзнес-модель
Бiзнес-модель вiдображає спосiб, у який Компанiя управляє активами з метою отримання
грошових потокiв: чи є метою Компанiї (i) виключно отримання передбачених договором
грошових потокiв вiд активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором
грошових потокiв"), або (ii) отримання передбачених договором грошових потокiв i грошових
потокiв, якi виникають у результатi продажу активiв ("утримання активiв для отримання
передбачених договором грошових потокiв i продажу"), або якщо не застосовується нi пункт (i),
нi пункт (ii), фiнансовi активи вiдносяться у категорiю "iнших" бiзнес-моделей та оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток чи збиток.
Бiзнес-модель Компанiї, що застосовується до фiнансових активiв, - це утримання активiв для
отримання передбачених договором грошових потокiв.
Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - характеристики грошових потокiв
Якщо бiзнес-модель передбачає утримання активiв для отримання передбачених договором
грошових потокiв або для отримання передбачених договором грошових потокiв i продажу,
Компанiя оцiнює, чи являють собою грошовi потоки виключно виплати основної суми боргу та
процентiв ("тест на виплати основної суми боргу та процентiв" або "SPPI-тест"). У ходi такої

оцiнки Компанiя аналiзує, чи вiдповiдають передбаченi договором грошовi потоки умовам
базового кредитного договору, тобто проценти включають тiльки вiдшкодування щодо
кредитного ризику, вартостi грошей у часi, iнших ризикiв базового кредитного договору та
маржу прибутку. SPPI-тест виконується при первiсному визнаннi активу, а подальша переоцiнка
не проводиться.
Фiнансовi активи - рекласифiкацiя
Фiнансовi iнструменти рекласифiкуються тiльки у випадку, якщо змiнюється бiзнес-модель для
управлiння цим портфелем у цiлому. Рекласифiкацiя проводиться перспективно з початку
першого звiтного перiоду пiсля змiни бiзнес-моделi.
Знецiнення фiнансових активiв - оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки
На основi прогнозiв Компанiя оцiнює очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з борговими
iнструментами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю та за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд, та з ризиками, якi виникають у зв'язку iз зобов'язаннями щодо надання
кредитiв та договорами фiнансової гарантiї, для договiрних активiв. Компанiя оцiнює очiкуванi
кредитнi збитки i визнає чистi збитки вiд знецiнення фiнансових активiв i договiрних активiв на
кожну звiтну дату. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає: (i) об'єктивну i зважену з
урахуванням iмовiрностi суму, визначену шляхом оцiнки дiапазону можливих результатiв, (ii)
вартiсть грошей у часi та (iii) всю обгрунтовану i пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї,
поточнi умови та прогнозованi майбутнi економiчнi умови, доступну на звiтну дату без
надмiрних витрат i зусиль.
Борговi iнструменти, якi оцiнюють за амортизованою вартiстю, вiдображають у звiтi про
фiнансовий стан за вирахуванням оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. Щодо
зобов'язань iз надання кредитiв та фiнансових гарантiй визнається окремий резерв пiд очiкуванi
кредитнi збитки у складi зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан. Змiни в амортизованiй вартостi
боргових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,
за вирахуванням оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, вiдображають у складi
прибутку чи збитку.
Компанiя застосовує "триетапну" модель облiку знецiнення на основi змiн кредитної якостi з
моменту первiсного визнання. Фiнансовий iнструмент, який не є знецiненим при первiсному
визнаннi, класифiкується як такий, що вiдноситься до Етапу 1. Для фiнансових активiв Етапу 1
очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються за сумою, яка дорiвнює частинi очiкуваних кредитних
збиткiв за весь строк, що виникають внаслiдок дефолтiв, якi можуть вiдбутися протягом
наступних 12 мiсяцiв чи до дати погашення вiдповiдно до договору, якщо вона настає до
закiнчення 12 мiсяцiв ("12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки"). Якщо Компанiя iдентифiкує
значне пiдвищення кредитного ризику з моменту первiсного визнання, актив переводиться в
Етап 2, а очiкуванi кредитнi збитки за цим активом оцiнюються на основi очiкуваних кредитних
збиткiв за весь строк, тобто до дати погашення вiдповiдно до договору, але з урахуванням
очiкуваної передоплати, якщо вона передбачена ("очiкуванi кредитнi збитки за весь строк").
Якщо Компанiя визначає, що фiнансовий актив є знецiненим, актив переводиться в Етап 3, i
очiкуванi по ньому кредитнi збитки оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь строк. Для
придбаних чи створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв очiкуванi кредитнi збитки
завжди оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь строк.
Фiнансовi активи - списання
Фiнансовi активи списують повнiстю або частково, коли Компанiя вичерпала всi практичнi
можливостi щодо їх стягнення i дiйшла висновку про необгрунтованiсть очiкувань вiдносно
вiдшкодування таких активiв. Списання - це подiя припинення визнання. Компанiя може
списати фiнансовi активи, щодо яких ще вживаються заходи з примусового стягнення, коли
Компанiя намагається стягнути суми заборгованостi за договором, хоча у неї немає
обгрунтованих очiкувань щодо їх стягнення.?
Фiнансовi активи - припинення визнання
Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) активи погашенi або права на

отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть, або (б) Компанiя
передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про
передачу, i при цьому (i) також передала в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з
володiнням активами, або (ii) Компанiя не передала та не залишила в основному всi ризики та
вигоди володiння, але припинила здiйснювати контроль.
Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю
продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Фiнансовi активи - модифiкацiя
Якщо модифiкованi умови суттєво вiдрiзняються, так що права на грошовi потоки вiд
первiсного активу спливають, Компанiя припиняє визнання первiсного фiнансового активу i
визнає новий актив за справедливою вартiстю. Датою перегляду умов вважається дата
первiсного визнання для цiлей розрахунку подальшого знецiнення, у тому числi для визначення
факту значного пiдвищення кредитного ризику. Будь-яка рiзниця мiж балансовою вартiстю
первiсного активу, визнання якого припинене, та справедливою вартiстю нового, суттєво
модифiкованого активу вiдображається у складi прибутку чи збитку, якщо рiзниця, по сутi, не
вiдноситься до операцiї з капiталом iз власниками. Якщо iстотна вiдмiннiсть модифiкованого
активу вiд первiсного активу вiдсутня, його модифiкацiя не призводить до припинення
визнання. Компанiя здiйснює перерахунок валової балансової вартостi шляхом дисконтування
модифiкованих грошових потокiв за договором за первiсною ефективною процентною ставкою
(чи за ефективною процентною ставкою, скоригованою з урахуванням кредитного ризику для
придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв) i визнає прибуток чи збиток
вiд модифiкацiї у складi прибутку чи збитку.
Фiнансовi зобов'язання - категорiї оцiнки
Фiнансовi зобов'язання класифiкують як у подальшому оцiнюванi за амортизованою вартiстю,
крiм: (i) фiнансових зобов'язань, якi оцiнюють за справедливою вартiстю через прибуток чи
збиток: ця класифiкацiя застосовується до похiдних фiнансових iнструментiв, фiнансових
зобов'язань, утримуваним для торгiвлi (наприклад, короткi позицiї по цiнних паперах), умовної
винагороди, визнаної покупцем при об'єднаннi бiзнесу, та iнших фiнансових зобов'язань,
визначених як такi при первiсному визнаннi; та (ii) договорiв фiнансової гарантiї та зобов'язань
iз надання кредитiв.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та
iншi фiнансовi зобов'язання, усi з яких класифiкують у категорiю оцiнки за амортизованою
вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9.
Фiнансовi зобов'язання - припинення визнання
Визнання фiнансових зобов'язань припиняється у разi їх погашення (тобто коли зобов'язання,
вказане у договорiв, виконується чи припиняється або закiнчується строк його виконання).
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з подальшим включенням до звiту про
фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування
юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на
основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. При
цьому право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутнiх подiй та (б) повинне мати
юридичну силу в усiх наступних обставинах: (i) у ходi звичайного ведення бiзнесу, (ii) у випадку
дефолту та (iii) у випадку неплатоспроможностi або банкрутства.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Торгову та iншу дебiторську заборгованiсть спочатку визнають за справедливою вартiстю, а в
подальшому облiковують за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної
процентної ставки.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгову кредиторську заборгованiсть нараховують, якщо контрагент виконав свої зобов'язання
за договором, i визнають спочатку за справедливою вартiстю, а в подальшому облiковують за

амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Аванси клiєнтiв
Первiснi та подальшi платежi за кредитними залишками абонентiв передплачених послуг
визнаються як фiнансове зобов'язання (аванси клiєнтiв) у разi, якщо передплачений кредитний
залишок пiдлягає вiдшкодуванню абоненту, або якщо кредитний залишок може використати
абонент в якостi валюти для придбання товарiв або послуг вiд iнших постачальникiв (крiм
послуг мобiльного зв'язку Компанiї). Якщо передплаченi кредитнi залишки не пiдлягають
вiдшкодуванню i можуть використовуватись виключно для придбання послуг мобiльного зв'язку
Компанiї, такi залишки визнаються у балансi як виручка майбутнiх перiодiв.
Зобов'язання з оренди
Зобов'язання, що виникають за договорами оренди, спочатку оцiнюються за приведеною
вартiстю. Оренднi зобов'язання включають чисту приведену вартiсть наступних орендних
платежiв:
?
фiксованих платежiв (у тому числi, по сутi, фiксованих платежiв) за вирахуванням
будь-яких стимулюючих платежiв за орендою до отримання,
?
змiнного орендного платежу, який залежить вiд iндексу чи ставки, що спочатку
оцiнюється з використанням iндексу або ставки на дату початку оренди,
?
сум, очiкуваних до сплати Компанiєю за гарантiями лiквiдацiйної вартостi,
?
цiни виконання опцiону на придбання, за умови, що Компанiя достатньою мiрою
упевнена у виконаннi цього опцiону, та
?
виплат штрафiв за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображає виконання
Компанiєю цього опцiону.
Можливостi подовження та припинення договорiв передбаченi у низцi договорiв оренди
будiвель, споруд та передавальних пристроїв Компанiї. Цi умови використовуються для
забезпечення максимальної операцiйної гнучкостi при управлiннi активами, якi Компанiя
використовує у своїй дiяльностi. Бiльшiсть умов щодо можливостi подовження та припинення
договорiв може бути використана тiльки Компанiєю, а не вiдповiдним орендодавцем. Опцiони
на подовження (або перiод часу пiсля строку, визначеного умовами опцiонiв на припинення
оренди) включаються до строку оренди тiльки у тому випадку, якщо iснує достатня впевненiсть
у тому, що договiр буде подовжено (або не буде припинено). В оцiнку зобов'язання також
включаються оренднi платежi, якi будуть здiйсненi у межах виконання опцiонiв на подовження,
якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що оренду буде подовжено.
Оренднi платежi дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної у договiр
оренди. Якщо цю ставку легко визначити неможливо, що, як правило, має мiсце у випадку
наявних у Компанiї договорiв оренди, Компанiя використовує ставку залучення додаткових
позикових коштiв - це ставка, за якою Компанiя могла б залучити на аналогiчний строк та за
аналогiчного забезпечення позиковi кошти, необхiднi для отримання активу вартiстю,
аналогiчною вартостi активу у формi права користування в аналогiчних економiчних умовах.
Для визначення ставки залучення додаткових позикових коштiв Компанiя:
?
використовує пiдхiд нарощування, за якого розрахунок починається з безризикової
процентної ставки, яка коригується з урахуванням кредитного ризику, та
?
проводить коригування з урахуванням специфiки договору оренди, наприклад, строку
оренди, країни, валюти та забезпечення.
Компанiя зазнає впливу ризику потенцiйного збiльшення змiнних орендних платежiв у
майбутньому, що залежать вiд iндексу чи ставки, яке не вiдображається в орендному
зобов'язаннi, доки не вступить у силу. Пiсля проведення коригувань орендних платежiв, якi
залежать вiд iндексу чи ставки, виконується переоцiнка зобов'язання з оренди з коригуванням
вартостi активу у формi права користування.
Оренднi платежi розподiляються мiж основною сумою зобов'язань та фiнансовими витратами.
Фiнансовi витрати вiдображаються у складi прибутку чи збитку протягом усього перiоду оренди
для того, щоб забезпечити постiйну перiодичну процентну ставку за непогашеним залишком

зобов'язання за кожний перiод.
Виплати, пов'язанi з короткостроковою орендою, визнаються прямолiнiйно як витрати у складi
фiнансового результату за перiод. Короткострокова оренда - це оренда зi строком оренди 12
мiсяцiв або менше.
Операцiйна оренда
У випадках, коли Компанiя виступає орендодавцем за договором оренди, за якою всi ризики та
вигоди, притаманнi володiнню активом, практично не передаються орендарю (тобто у випадку
операцiйної оренди), оренднi платежi за договорами операцiйної оренди вiдображаються у
складi iнших доходiв лiнiйним методом.
Виплати працiвникам
Компанiя здiйснює певнi вiдрахування до Державного пенсiйного фонду за ставками, що дiють
протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати. Цi вiдрахування вiдображають як
витрати у тому звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.
Крiм зазначених вище вiдрахувань, працiвники Компанiї мають право на виплати по закiнченнi
трудової дiяльностi.
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi здiйснюють одноразово при виходi на пенсiю. Сума
таких виплат залежить вiд стажу роботи працiвника у Компанiї та середньої заробiтної плати.
Окремi фонди пiд такi виплати не формують.
Оцiночну вартiсть надання винагород за програмами визначають щорiчно з використанням
актуарного методу прогнозованої умовної одиницi для розрахунку чистої теперiшньої вартостi
зобов'язань з виплат працiвникам на звiтну дату. Залишок зобов'язань iз виплат працiвникам
дорiвнює дисконтованим платежам, що пiдлягають сплатi у майбутнiх перiодах з урахуванням
кадрової ротацiї, i вiдноситься до перiоду до звiтної дати. Демографiчна iнформацiя та
припущення про кадрову ротацiю грунтуються на даних минулих перiодiв.
Результати вiд переоцiнки пенсiйного плану, якi включають в себе актуарнi прибутки (збитки),
одразу вiдображають у звiтi про фiнансовий стан з вiдображенням за дебетом або кредитом у
нерозподiленому прибутку через iнший сукупний дохiд у перiодi їхнього виникнення.
Результати вiд переоцiнки пенсiйного плану не пiдлягають вiднесенню до прибутку або збитку в
наступних перiодах.
Вартiсть послуг минулих перiодiв визнають у складi прибутку чи збитку на бiльш ранню з
наступних дат:
?
дата внесення поправок у план чи дата секвестра плану; та
?
дата, на яку Компанiя визнає вiдповiднi витрати на реструктуризацiю.
Чисту величину вiдсоткiв вiдносно чистого зобов'язання (активу) пенсiйного плану з
встановленими виплатами визначають шляхом множення чистого зобов'язання (активу)
пенсiйного забезпечення з визначеною виплатою на ставку дисконтування. Вартiсть послуг, що
включає вартiсть послуг поточного перiоду, вартiсть послуг минулих перiодiв, прибутки
(збитки) вiд секвестра плану та нестандартнi взаєморозрахунки, визнають у складi прибутку або
збитку.
Будь-якi актуарнi прибутки або збитки, пов'язанi з ювiлейними виплатами, визнають як
прибуток або збиток за перiод, у якому вони виникли. Вартiсть послуг минулих перiодiв
визнають негайно.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюють за сумою,
очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам.
Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовують для розрахунку цiєї суми, - це
ставки та законодавство, якi були чинними на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток

Вiдстрочений податок на прибуток розраховують за методом зобов'язань шляхом визначення
тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їхньою
балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнають за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, крiм випадкiв, коли:
?
вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла,
активу або зобов'язання в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення
операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
?
оподатковуванi тимчасовi рiзницi, пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, якщо
розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi може контролюватися та iснує значна
ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнають за всiма тимчасовими рiзницями,
що пiдлягають вирахуванню, та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тiй
мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що Компанiя матиме оподатковуваний прибуток,
проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню,
невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли:
?
вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, яка
пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, що
виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на
бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
?
стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов'язанi з iнвестицiями
в дочiрнi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнають тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна
ймовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть сторнованi у найближчому майбутньому та буде
отриманий достатнiй оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде використати
тимчасовi рiзницi.?
Податки
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та
знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволить
використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне.
Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядають на кожну звiтну дату та визнають в тiй
мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток
дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i
зобов'язання визначають за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду
реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке набрало або
фактично набрало чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку,
також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнають
вiдповiдно до операцiй, на яких вони грунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або
безпосередньо в капiталi.
Взаємозалiк вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань
здiйснюється тодi, коли iснує юридично закрiплене право взаємозалiку поточних податкових
активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної
компанiї та податкового органу.
Податок на додану вартiсть
?
Доходи, витрати та активи визнають за вирахуванням суми податку на додану вартiсть
(ПДВ), крiм випадкiв, коли: податок на додану вартiсть, що виник при придбаннi активiв або
послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартiсть
визнається як частина витрат на придбання активу або частина видаткової статтi; i
?
дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку
на додану вартiсть.
Чиста сума ПДВ до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам

представлена в примiтках до фiнансової звiтностi.
В межах своєї господарської дiяльностi Компанiя одночасно здiйснює операцiї, оподатковуванi
ПДВ, та такi, що не пiдлягають оподаткуванню ПДВ. Компанiя може купувати товари та
послуги, призначенi для одночасного використання в оподатковуваних та неоподатковуваних
операцiях. У такому випадку Компанiя здiйснює пропорцiйне вiднесення сум податку до
податкового кредиту, стосовно операцiй з придбання товарiв/послуг/необоротних активiв, що
призначенi для одночасного використання в операцiях, оподатковуваних ПДВ, та таких, що не
пiдлягають оподаткуванню ПДВ.
Короткострокова/довгострокова класифiкацiя
Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення),
або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi
активи (зобов'язання) класифiкують як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкують,
виходячи з їх очiкуваного строку використання. Вiдстроченi податковi активи класифiкуються
як довгостроковi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi
депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв (92 днi). Грошовi кошти та їх
еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю, оскiльки: (i) вони утримуються для
отримання передбачених договором грошових потокiв i цi грошовi потоки являють собою
виключно виплати основної суми боргу та процентiв та (ii) вони не вiднесенi у категорiю оцiнки
за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їхнi еквiваленти складаються з
грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за винятком непогашених
банкiвських овердрафтiв.
Забезпечення та резерви
Забезпечення та резерви визнають, коли в результатi минулих подiй Компанiя має юридичнi або
добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi
очiкується вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму
зобов'язання можна достовiрно визначити. Якщо Компанiя планує одержати вiдшкодування
деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнають
як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає
сумнiву. Витрати, що стосуються резерву, вiдображають у прибутку та збитках за вирахуванням
вiдшкодування. Якщо вплив вартостi грошей у часi є суттєвим, резерви дисконтують за
поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доцiльно, ризики, характернi для
конкретного зобов'язання. Якщо застосовують дисконтування, то збiльшення резерву з часом
визнають як фiнансовi витрати.
Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi активи не визнають, а розкривають у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження
економiчних вигiд є ймовiрним.
Умовнi зобов'язання не вiдображають у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує
ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому
суму таких зобов'язань можна достовiрно визначити. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає
розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою
економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Вилучений капiтал (акцiї, набутi iншим чином, якi облiковуються у депозитарному облiку на
рахунку Компанiї)
Акцiї, набутi iншим чином, якi облiковуються у депозитарному облiку на рахунку Компанiї,
визнаються за цiною придбання та вираховуються з капiталу. Прибутки та збитки, пов'язанi з
придбанням, продажом, випуском або анулюванням iнструментiв власного капiталу Компанiї,
не визнаються у прибутках та збитках перiоду. Рiзниця мiж балансовою вартiстю та сумою
винагороди, у разi повторного випуску, визнається у складi емiсiйного доходу. Акцiї, набутi

iншим чином, якi облiковуються у депозитарному облiку на рахунку Компанiї, не враховуються
пiд час голосування та для визначення кворуму на Загальних зборах акцiонерiв Компанiї, а
також такi акцiї не враховуються при розподiлi дивiдендiв.
Подiї пiсля звiтної дати
Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї на
звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображають у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля
звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображають у примiтках до фiнансової звiтностi,
якщо вони є суттєвими.
Операцiї з материнською компанiєю та компанiями пiд спiльним контролем
Передбачається, що операцiї мiж непов'язаними сторонами - це операцiї обмiну за однаковою
справедливою вартiстю. Коли Компанiя проводить операцiї з материнською компанiєю та
компанiями пiд спiльним контролем, щодо яких вiдсутнє припущення про однакову справедливу
вартiсть i МСФЗ вимагають визнання таких операцiй за справедливою вартiстю, Компанiя
облiковує рiзницю мiж справедливою вартiстю та сумою такої операцiї безпосередньо у складi
власного капiталу як розподiл прибутку серед акцiонерiв Компанiї або внесок до капiталу
вiдповiдно до її економiчної сутi.
Змiни у форматi представлення звiтностi
За необхiдностi, порiвняльнi показники були скоригованi для їх приведення у вiдповiднiсть
змiнам у форматi представлення поточного року.
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
Дохiд вiд реалiзацiї
2019 рiк
Регулярнi платежi 14 019 436
Доход вiд iнтерконекту
2 518 216
Додатковi послуги 1 984 328
Продаж ефiрного часу
1 238 959
Послуги широкосмугового Iнтернету (FTTB)
863 372
Роумiнг (абоненти) 752 557
Плата за фiксованi лiнiї
441 778
Роумiнг та доступ до мережi
166 158
Плата за пiдключення i разова плата за передплату послуг

109 066

Продаж клiєнтського обладнання 11 472
Iншi доходи 140 451
Всього 22 245 793
Додаткова iнформацiя про послуги Компанiї представлена у пунктi 1.3.
Емiтент не має постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають
бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання.
Київстар є найбiльшим оператором телекомунiкацiй України, який надає послуги зв'язку та
передачi даних на основi широкого спектра мобiльних i фiксованих технологiй бiльше 20ти
рокiв. Абонентами компанiї є понад 26 млн клiєнтiв мобiльного зв'язку i бiльше 1 млн клiєнтiв
фiксованого широкосмугового iнтернету.
Займає лiдерськi позицiї як на ринку B2C, так i корпоративному B2B ринку. Київстар також
входить у свiтовi телекомунiкацiйнi компанiї iз найнижчим рiвнем рiчного вiдтоку абонентiв на
передплатних ринках (18,2% рiчний показник вiдтоку абонентiв на 2019 рiк).
Київстар входить до складу VEON, однiєї з найбiльших у свiтi iнтегрованих телекомунiкацiйних
компанiй з головним офiсом у Нiдерландах. Компанiя працює на ринках країн СНД, Європи,
Азiї, Африки, а її акцiї знаходяться у вiльному обiгу на бiржi NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext
(Амстердам).
Київстар досяг значних успiхiв завдяки iнвестицiям у розвиток мобiльної мережi, яка охоплює
всi великi та малi мiста України, а також понад 28 тис. сiльських населених пунктiв, усi основнi
нацiональнi й регiональнi траси, бiльшiсть морських та рiчкових узбережь.
Київстар є найбiльшим платником податкiв до бюджету на телеком ринку України, одним з
найкращих роботодавцiв та соцiально вiдповiдальною компанiєю.
Нацiональний телеком оператор Київстар прагне забезпечити доступ до нових технологiй
зв'язку на всiй територiї України. Для цього компанiя iнвестує в будiвництво та розвиток мережi
4G на частотах 2600, 1800 та 900 МГц. На кiнець 2019 р. швидкiсний мобiльний iнтернет за
технологiєю LTE доступний для 74% населення України. Станом на грудень 2019 послугами 4G
скористалось бiльше 9 мiльйонiв абонентiв.
За даними незалежних мiжнародних компанiй Ookla та nPerf, середня швидкiсть мобiльного
iнтернету на абонентських пристроях, що пiдтримують зв'язок 4G, в мережi Київстар - найвища
з-помiж усiх мобiльних операторiв України. Такi данi наводяться у дослiдженнях цих компанiй
за 2018 i 2019 роки.
Постачальниками обладнання для радiомережi Київстар є Huawei та ZTE - лiдери у галузi
iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй.
Обсяг дата-трафiку у мережi Київстар зрiс на 100% у 2019 роцi. Обслуговування такого
стрiмкого зростання дата-трафiку вимагає значних капiтальних iнвестицiй на розширення
покриття та ємкостi мережi.
Загальна сума капiтальних iнвестицiй ПрАТ "Київстар" з 2015 року по 2019 рiк склала 24,9 млрд
грн.
Як нацiональний телеком-оператор, Київстар активно сприяє модернiзацiї телеком галузi
Українi та впроваджує iнновацiйнi послуги: 4G, FMC, IoT рiшення, ICT Clouds, Mobile ID, Big
data продукти, MFS та дiджитал цифровi послуги. Розвиток цифрових технологiй та послуг на
базi передачi даних - стратегiчний напрямок розвитку Компанiї.
Значний вплив на доходи ринку телекомунiкацiйних послуг також чинять регуляторнi зниження
ставок на нацiональний iнтерконнект та загальна тенденцiя зниження голосового мiжнародного

трафiку через ОТТ засоби, що компенсується ростом користування послугами роумiнгу,
розвитком попиту на мобiльний iнтернет та IoT.
Перспективними напрямками розвитку галузi телекомунiкацiйних послуг є впровадження нових
стандартiв та забезпечення високої якостi передачi мобiльного iнтернету (4G дата-трафiк за
минулий рiк зрiс майже в 6 разiв), впровадження IoT та хмарних рiшень (cloud), розвиток
цифрових послуг.
Для дистрибуцiї компанiя використовує
партнерську, дилерську мережу мульти- та
моно-бренду iз 487 монобрендовими магазинами та 1 власним магазином, канал активних
продажiв, прямий канал продажiв для корпоративного ринку, колл-центр та дiджитал канали.
Основнi економiчнi показники компанiї:
"
Загальний дохiд компанiї Київстар у 2019 роцi склав 22,392 млрд грн (+19,6% рiк до
року)
"
Основну виручку компанiї принесли послуги мобiльного зв'язку - 20,903 млрд грн
(зростання на 20,0 % рiк до року). У тому числi послуги мобiльного iнтернету 10,847млрд грн
(зростання 51.1 %)
"
Дохiд вiд фiксованого зв'язку - 1,350 млрд грн. (зростання на 11,9 %).
"
Доходи вiд послуги "Домашнiй Iнтернет" зросли на 16,5 %.
"
EBITDA - 14,683 млрд грн (+39,4% рiк до року), EBITDA маржа склала в 65,6% - один iз
найкращих показникiв у свiтi серед телеком компанiй. Київстар лiдирує за показником маржа
EBITDA у порiвняннi з конкурентами
"
Обсяг капiтальних iнвестицiй компанiї за рiк склав 5,1 млрд грн ( +64.8% рiк до року)
"
Середнiй рахунок абонента мобiльного зв'язку у 4 кв. 2019 - 68 грн (+17,4% рiк до року)
"
Середнiй рахунок абонента фiксованого зв'язку у 4 кв. 2019 - 75 грн (+6,2% рiк до року).
"
Кiлькiсть абонентiв мобiльного зв'язку - 26,2 млн (-0,6 % рiк до року), що вiдображає
скороченням мульти-сiм на ринку через пiдняття цiн.
"
Кiлькiсть абонентiв фiксованого зв'язку - бiльше 1,0 млн (зростання на 10,8% рiк до
року). Драйвером росту в цьому сегментi залишається унiкальна пропозицiя FMC "Київстар.
Усi разом", за умовами якого абоненти користуються мобiльним зв'язком, фiксованим
iнтернетом i цифровим телебаченням по єдиному рахунку, i отримують суттєвi знижки на
абонплату.
Основнi ризики у галузi:
Полiтичнi та вiйськовi ризики:
"
Зниження ставок iнтерконнекту призведе до зменшення телеком ринку в доходах
"
Ризики в зв'язку з впровадженням оновленої процедури MNP
"
Ризик запровадження воєнного стану

Економiчнi виклики:
o
Ризик уповiльнення економiчної активностi країни у зв'язку iз пандемiєю коронавiрусу
o
Обмеження на пересування людей i товарiв в перiод карантину зв'язку iз пандемiєю
коронавiрусу
o
Ризик девальвацiї
o
Потенцiйно висока iнфляцiя
o
Скорочення населення i трудова мiграцiя
Iншi ризики:
"
Регiональна цiнова агресiя зi сторони конкурентiв

"

Конкуренцiя у розгортаннi 4G покриття та у нарощуваннi швидкостi передачi даних

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
Емiтент не здiйснював придбання або вiдчуження активiв за останнi п"ять рокiв.
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
До основних засобiв емiтента належать рухомi та нерухомi основнi фонди, у тому числi будiвлi
та споруди, машини та обладнання, прилади, меблi, транспортнi засоби, устаткування,
обчислювальна технiка тощо.
Структурнi пiдроздiли ПрАТ "Київстар" розмiщенi у власних та орендованих примiщеннях.
Робочi мiсця забезпеченi меблями, засобами зв'язку та оргтехнiкою, комп'ютерним обладнанням.
В Компанiї дiє корпоративна мережа передачi даних, впроваджена корпоративна електронна
пошта.
Способи утримання активiв Товариства: активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх
вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. При цьому витрати на ремонт i обслуговування
основних засобiв здiйснюються для вiдновлення або пiдтримання очiкуваних вiд них майбутнiх
економiчних вигод та списуються на витрати в момент їх виникнення. Витрати, пов'язанi з
полiпшенням стану (модернiзацiєю) основних засобiв, що приводять до збiльшення очiкуваних
майбутнiх економiчних вигод, включаються до балансової вартостi основних засобiв.
Основнi засоби емiтента знаходяться в усiх областях України. Всi засоби використовуються,
обмеження на використання iснують на тимчасово окупованiй територiї України та в окремих
районах Донецької та Луганської областей.
Пiдприємство постiйно забезпечує виконання вимог щодо дотримання законодавства про
охорону навколишнього природного середовища в процесi господарської дiяльностi. Дiяльнiсть
компанiї побудована з урахуванням вiдповiдностi сучасної екологiчної ситуацiї, екологiчним
стандартам, якi б забезпечували оптимальний стан довкiлля та безпеку життєдiяльностi людини.
Усi пiдроздiли товариства активно сприяють полiпшенню екологiчних показникiв та мiнiмiзацiї
свого впливу на довкiлля
Плани капiтального будiвництва розробляються вiдповiдно до обраної стратегiї розвитку
компанiї на перспективу, з метою ефективного виконання завдань по введенню в дiю
виробничих потужностей i основних фондiв, визначення термiнiв їх реалiзацiї та обсягiв
капiтальних вкладень.
В процесi господарської дiяльностi основнi засоби, у зв'язку з тривалим використанням,
зазнають фiзичного спрацювання та технiко - економiчного старiння. Усунення або мiнiмiзацiя
наслiдкiв цього процесу вiдбувається шляхом їх полiпшення за рахунок проведення технiчного
огляду i обслуговування, поточного i капiтального ремонту, модернiзацiї, реконструкцiї,
технiчного переоснащення, а також придбання (спорудження) нових аналогiчних об'єктiв. З
метою створення додаткових або нових виробничих потужностей проводиться розширення
основних засобiв, шляхом проведення будiвництва (реконструкцiї), капiтального ремонту

об'єктiв пiдприємства та встановлення iнженерного обладнання.
Суми видаткiв на реалiзацiю планiв капiтального будiвництва вiдображаються в планах
капiтальних вкладень пiдприємства, що мiстить данi про джерела грошових коштiв, їх розмiр на
рiк та щоквартально.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Умови функцiонування, ризики, полiтична та економiчна ситуацiя в Українi
Протягом 2019 року економiка України демонструвала ознаки стабiлiзацiї пiсля тривалого
перiоду полiтичної та економiчної напруженостi. У 2019 роцi темп iнфляцiї в Українi у рiчному
обчисленнi уповiльнився до 4,1% (порiвняно з 9,8% у 2018 роцi), а ВВП показав подальше
зростання, за оцiнками, на 3,5% (пiсля зростання на 3,3% у 2018 роцi).
Пiсля кiлькох рокiв девальвацiї нацiональна валюта України змiцнилася на 17% (станом на 31
грудня 2019 року встановлений НБУ офiцiйний курс обмiну гривнi по вiдношенню до євро
становив 26,42 гривнi за 1 євро порiвняно з 31,71 гривнi за 1 євро станом на 31 грудня 2018
року). Серед головних факторiв змiцнення гривнi - успiшне розблокування фiнансування за
програмою МВФ наприкiнцi 2018 року, стабiльнi доходи агроекспортерiв, обмежена гривнева
лiквiднiсть, збiльшення грошових переказiв у країну вiд трудових мiгрантiв та постiйне
надходження iноземної валюти за державними борговими iнструментами. В той же час почалася
девальвацiя української валюти з березня 2020 року.
Починаючи з квiтня 2019 року, Нацiональний банк України (НБУ) розпочав цикл пом'якшення
кредитно-грошової полiтики з поступовим зменшенням облiкової ставки вперше за останнi два
роки з 18% у квiтнi 2019 року до 10,0% у березнi 2020 року, що обгрунтовано стiйкою
тенденцiєю до уповiльнення iнфляцiї.
У груднi 2018 року Рада МВФ ухвалила 14-мiсячну програму кредитування для України
Stand-by (SBA) у загальнiй сумi 3,9 мiльярда доларiв США. У груднi 2018 року Україна вже
отримала вiд МВФ та ЄС 2 мiльярда доларiв США, а також кредитнi гарантiї вiд Свiтового
банку на суму 750 мiльйонiв доларiв США. Затвердження програми МВФ iстотно пiдвищує
здатнiсть України виконати її валютнi зобов'язання у 2019 роцi, що зрештою сприяло фiнансовiй
та макроекономiчнiй стабiльностi в країнi. Проте прийняття рiшення МВФ про надання
наступних траншiв залежатиме вiд успiху України у виконаннi умов Меморандуму про
економiчну i фiнансову полiтику, якого Україна планує дотримуватись у ходi реалiзацiї
програми SBA.
У 2020 роцi Україна зобов'язана погасити значну суму державного боргу, що вимагатиме
мобiлiзацiї суттєвого внутрiшнього i зовнiшнього фiнансування у дедалi складнiших умовах
кредитування країн, економiка яких розвивається. Крiм того, негативнi тенденцiї у
промисловому виробництвi України, якi спостерiгались у другiй половинi 2019 року, можуть
зберегтися у 2020 роцi.
Подiї, що призвели до анексiї Криму Росiйською Федерацiєю у лютому 2014 року, та конфлiкт
на сходi України, який розпочався навеснi 2014 року, дотепер залишаються неврегульованими.
Вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю залишаються напруженими.
У березнi-квiтнi 2019 року в Українi вiдбулися вибори президента, а в липнi 2019 року достроковi парламентськi вибори. Уряд, який був сформований пiсля парламентський виборiв,
якi вiдбулися у липнi 2019, був вiдправлений у вiдставку 4 березня 2020. Внаслiдок нещодавнiх
полiтичних змiн ступiнь непевностi, у тому числi щодо майбутнього напрямку реформ, у 2020
роцi залишається вкрай високим.
Крiм того, 16 сiчня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон №1209-1 "Про внесення
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв,
усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" та Закон №1210
"Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування

податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi". Цi
закони вносять численнi змiни до нацiональних нормативно-правових актiв про оподаткування
та фiнансову звiтнiсть, однак офiцiйний текст згаданих законодавчих актiв станом на дату цiєї
фiнансової звiтностi ще не оприлюднений. При цьому не вiдомо, коли цi закони будуть
пiдписанi Президентом України i коли вони набудуть чинностi.
У липнi 2019 року Президент України пiдписав указ про забезпечення доступу до Iнтернету всiм
громадянам України та усунення "цифрової розриву" мiж мiстами та сiльською мiсцевiстю.
Пiсля пiдписання Указу нацiональний регулятор, Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне
регулювання в сферi зв'язку та iнформатизацiї (НКРЗI), розробив план рефармiнгу для
впровадження радiотехнологiї LTE у значно фрагментованому дiапазонi 900 МГц. В результатi
цього 26 жовтня 2019 року було пiдписано Меморандум "Про спiльний план заходiв" мiж НКРЗI
та трьома найбiльшими операторами мобiльного зв'язку України, в якому зазначено детальну
iнформацiю про рефармiнг, його строки та зобов'язання сторiн. План заходiв передбачає
покрокове добровiльне повернення дiапазону GSM Компанiєю та iншими операторами
мобiльного зв'язку для запровадження технологiчної нейтральностi у дiапазонi 900 МГц з
подальшим перерозподiлом дiапазону з метою впровадження радiотехнологiї LTE. Керiвництво
очiкує, що процес рефармiнгу буде завершено до липня 2020 року. Станом на 31 грудня 2019
балансова вартiсть лiцензiй, якi пiдлягають поверненню в рамках рефармiнгу, складала 143 715
тисячi гривень.
Попри деякi покращення ситуацiї у 2019 роцi, остаточний результат полiтичної та економiчної
ситуацiї в Українi та її поточнi наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати
подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Компанiї.
Окрiм цього, негативнi тенденцiї на свiтових ринках, спричиненi епiдемiєю Коронавiрусу
(COVID-19), можуть вплинути на економiку України в цiлому та на дiяльнiсть Компанiї
зокрема. Наприкiнцi 2019 року новини про Коронавiрус вперше прийшли з Китаю. Ситуацiя
наприкiнцi того ж року полягала у тому, що Всесвiтню органiзацiю охорони здоров'я було
повiдомлено про обмежену кiлькiсть випадкiв зараження невiдомим вiрусом. У першi кiлька
мiсяцiв 2020 року вiрус поширився по всьому свiту i його негативний вплив постiйно набирав
обертiв. Керiвництво розглядає цей спалах захворювань як некоригуючу подiю пiсля дати
балансу. За оцiнкою керiвництва, ситуацiя потенцiйно може призвести до недоотримання
доходiв внаслiдок затримок у постачаннi постачальниками з Китаю обладнання, включаючи
фiльтри для дiапазону 900 МГц, затримок у доставцi смартфонiв до магазинiв роздрiбної
торгiвлi та скорочення обсягу вихiдного трафiку в роумiнгу на усiй територiї Європи, США та у
Росiйськiй Федерацiї. Ситуацiя продовжує змiнюватися, тому майбутнi наслiдки точно
передбачити неможливо. Керiвництво продовжуватиме монiторинг потенцiйного впливу цiєї
ситуацiї та буде вживати усiх можливих крокiв для мiнiмiзацiї її наслiдкiв.
На дiяльнiсть емiтента впливають фактори загально-суспiльного значення (наприклад, пандемiя
COVID-19, операцiя Об'єднаних сил), стабiльнiсть фiнансово-економiчної системи країни, а
також передбачувана та збалансована регуляторна полiтика, змiни до якої впродовж
бюджетного року можуть впливати на доходи та/або витрати емiтента.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Компанiя здiйснює аналiз активiв строкiв погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть
залежно вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Потреби
Компанiї в коротко- та довгостроковiй лiквiдностi здебiльшого забезпечуються за рахунок
грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Серед факторiв, якi в подальшому можуть
вплинути на лiквiднiсть - змiна валютного курсу, темпiв iнфляцiї, подальшi iнвестицiї задля
покращення якостi мережi 4G, 3G та забезпечення технологiчного лiдерства компанiї.

Фiнансовi зобов'язання Компанiї у розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань станом на 31
грудня 2018 включають лише торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, нарахованi
дивiденди але не сплаченi та iншi фiнансовi зобов'язання з строком погашення до 3 мiсяцiв у
сумi 5 738 135 тисячi гривень, що становить суму контрактних недисконтованих платежiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Зобов'язання за договорами з клiєнтами
Станом на 31 грудня iншi зобов'язання за договорами з клiєнтами включали наступне:
2019 рiк
Зобов'язання за договорами - дилери та абоненти (i)
555 451
Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення та разова плата за пiдписку на послуги
(мобiльний зв'язок) (ii)
248 600
Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення (фiксований зв'язок) (iv)
15 117
Зобов'язання за договорами - програми лояльностi клiєнтiв (iii)Всього 819 168
Зобов'язання за договорами - поточнi
650 784
Зобов'язання за договорами - довгостроковi
168 384
(i)
Зобов'язання за договорами - дилери - є доходами майбутнiх перiодiв вiд карток
поповнення рахунку, якi були реалiзованi дилерам, але ще не були активованi клiєнтами. Стаття
"Зобов'язання за договорами - дилери" визнається у звiтi про фiнансовий стан, поки картки
поповнення не будуть активованi клiєнтами або до закiнчення термiну дiї цих карток.
Зобов'язання за договорами - клiєнти - в основному є доходами майбутнiх перiодiв вiд
невикористаного часу за картками поповнення рахунку, якi вже були активованi клiєнтами.
Стаття "Зобов'язання за договорами - клiєнти" визнається у складi доходiв у звiтi про сукупний
дохiд на пiдставi фактичного використання абонентами ефiрного часу.
(ii)
Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення та разової плати за передплату послуг
(мобiльний зв'язок) - в основному включають в себе плату за первiсну реєстрацiю абонента в
мережi та одноразову плату за пiдписку на будь-якi додатковi послуги. Доходи майбутнiх
перiодiв вiд плати за пiдключення та разової плати за пiдписку на послуги визнаються у звiтi
про сукупний дохiд протягом перiодiв, у яких цi доходи стають заробленими за загальним
договором про надання послуг, укладеним з клiєнтом;
(iii) Зобов'язання за договорами - програми лояльностi клiєнтiв - це рiзнi програми
лояльностi, розробленi Компанiєю, завдяки яким зареєстрованi в програмi абоненти мобiльного
зв'язку та послуг широкосмугового Iнтернету (FTTB) мають право на одержання бонусних
одиниць, якi надалi можуть використовуватися у якостi знижки на здiйснення дзвiнкiв,
додаткових послуг широкосмугового Iнтернету (FTTB).
(iv)
Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення (фiксований зв'язок) - складаються з
плати за пiдключення до мережi фiксованого зв'язку. Зобов'язання за договорами - плата за
пiдключення визнаються у звiтi про сукупний дохiд протягом перiодiв, у яких цi доходи стають
заробленими за загальним договором про надання послуг, укладеним з клiєнтом.
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)
1.
ПрАТ "Київстар", як самий впливовий гравець на українському ринку
телекомунiкацiйних послуг, продовжує iнвестувати в розгортання мережi четвертого поколiння

(4G), для забезпечення технологiчного лiдерства, шляхом збiльшення покриття та пропускної
здатностi мережi.
2.
Оскiльки високошвидкiсний iнтернет став невiд'ємною частиною розвитку суспiльства,
ПрАТ "Київстар" продовжить в майбутньому розгортання мережi фiксованого iнтернету для
покращення якостi послуг домашнього iнтернету та надання конвергентних послуг своїм
абонентам.
3.
Крiм класичних телекомунiкацiйних послуг, ПрАТ "Київстар" вбачає перспективи в
розвитку нових, зокрема сервiсiв великих даних, хмарних сервiсiв, фiнансових послуг та
продуктiв iнтернету речей, якi в подальшому можуть грати значну роль в розвитку компанiї та
дiджиталiзацiї українського суспiльства.
4.
Окремий акцент ПрАТ "Київстар" робить на побудовi та розвитку дiджитальної
екосистеми продуктiв та сервiсiв для своїх абонентiв, серед найбiльших дiджитальних продуктiв
ПрАТ "Київстар" видiляє сервiси My Kyivstar та Kyivstar TV.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Операцiйнi витрати
2019 рiк
Плата за лiцензiї та дослiдження 191 171

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

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Наглядова рада
емiтента

Президент
Ревiзiйна комiсiя

Загальнi збори
акцiонерiв

Структура

Персональний склад

Наглядова рада емiтента складається з
4 членiв Наглядової ради - фiзичних
осiб, якi є представниками акцiонерiв.
Незалежнi директори у складi
Наглядової ради вiдсутнi. Комiтети у
складi Наглядової ради вiдсутнi.

1. Йонсен Кьелль Мортен - Голова
Наглядової ради
2. Сiммондс Жаклiн Тереза - член
Наглядової ради
3. Малiк Йогеш Санджiв - член
Наглядової ради
4. Кiркгьоз Мурат - член Наглядової
ради

Президент емiтента є одноособовим
виконавчим органом емiтента.
Ревiзiйна комiсiя емiтента складається з
2 членiв.

Комаров Олександр Валерiйович Президент емiтента.
1. Войташек Мацей Богдан - Голова
Ревiзiйної комiсiї
2. Черкашин Iгор Володимирович член Ревiзiйної комiсiї

Загальнi збори акцiонерiв емiтента
складаються з акцiонерiв емiтента.

Акцiонерами емiтента є наступнi
юридичнi особи:
1. Приватна компанiя з обмеженою

вiдповiдальнiстю ВЕОН Холдiнгз Б.В.
(VEON Holdings B.V.) (Нiдерланди) володiє 73,803826% статутного
капiталу емiтента.
2. Акцiонерне товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю ВЕОН Лтд. (VEON
Ltd.) (Бермудськi Острови) - володiє
0,003945% статутного капiталу
емiтента.

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

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

Голова Наглядової
ради, представник
акцiонера

1

2

Йонсен Кьелль Мортен

1968

Освіта

Стаж
роботи
(років)

5

6

Вища

27

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
Telenor ASA (Норвегiя), д/н,
Виконавчий Вiце-Президент,
Голова компанiї Теленор у
Європi

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
26.11.2018,
Обрано на 3
роки,
починаючи з
з 16.11.2018
р.

Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Посадова особа перебуває на посадi голови наглядової ради емiтента з
26.11.2018 р., на посадi члена наглядової ради емiтента з 16.11.2018 р. Змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента пов'язанi з
припиненням повноважень членiв Наглядової ради емiтента за iнiцiативою акцiонерiв емiтента, за поданням яких вiн призначався до складу
Наглядової ради емiтента, та з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента про необхiднiсть обрання членiв
Наглядової ради, та вказанi змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента вiдбулися за iнiцiативою акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз
Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний
стаж роботи - 27 рокiв. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку обiймала особа за основним мiсцем
роботи станом на кiнець звiтного перiоду: з серпня 2016 року i по теперiшнiй час є Головним операцiйним директором, VEON Ltd. (Нiдерланди),
адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нiдерланди. Пан Йонсен входить до складу керiвних органiв низки компанiй, якi належать до
групи VEON Ltd., зокрема, є Головою Наглядової ради "Kar-Tel" Limited Liability Partnership (Казахстан); Головою Правлiння VEON Holdings B.V.
(Нiдерланди); головою ради директорiв Public Joint Stock Company "Vimpel-Communications" (Росiя); Президентом (Головою Ради директорiв)
Menacrest AG (Швейцарiя); Президентом (Головою Ради директорiв) VIP Kazakhstan Holding AG (Швейцарiя); Президентом (Головою Ради
директорiв) VIP Kyrgyzstan Holding AG (Швейцарiя); Заступник Голови Ради директорiв Pakistan Mobile Communication Limited (Пакистан). Iншi
посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з липня 2007 року по червень 2015 року обiймав посаду Член Ради директорiв, VimpelCom
Ltd. (Бермудськi острови); з травня 2012 року по жовтень 2015 року обiймав посаду Виконавчого Вiце-Президента, Голови компанiї Теленор у
Європi, Telenor ASA (Норвегiя); з серпня 2016 року i по теперiшнiй час є Головним операцiйним директором, VEON Ltd. (Нiдерланди). Посада у
емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: Голова Наглядової ради. Попереднi посади у емiтента: члена наглядової ради емiтента з 16.11.2018 р.
по тепершнiй час. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. П. Йонсен є представником акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз
Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Turk Telekomunikasyon A.S.
16.11.2018,
Член Наглядової ради,
Кiркгьоз Мурат
1974
Вища
24
(Туреччина), д/н, Головний
Обрано на 3
представник акцiонера
фiнансовий директор
роки
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Посадова особа перебуває на посадi члена Наглядової ради з 16.11.2018 р.
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Змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента пов'язанi з припиненням повноважень членiв Наглядової ради емiтента за iнiцiативою
акцiонерiв емiтента, за поданням яких вiн призначався до складу Наглядової ради емiтента, та з вимогами Закону України "Про акцiонернi
товариства" та Статуту емiтента про необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради, та вказанi змiни у персональному складi Наглядової ради
емiтента вiдбулися за iнiцiативою акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Протягом звiтного перiоду
винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку обiймала особа за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: з грудня
2016 року i по теперiшнiй час є Головним фiнансовим директором регiону Євразiя, VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1028MD
Amsterdam, Нiдерланди. П. Кiркгьоз також є членом виконавчих та наглядових органiв низки компанiй, що є афiлiйованими компанiями групи
VEON Ltd., а саме: Голова Правлiння "VEON Armenia" Closed Joint-Stock Company (Вiрменiя); Голова Ради директорiв Global Telecom Holding
S.A.E. (Єгипет), Директор наступних компанiй: Freevale Enterprises Inc. (Нiдерланди), Investico Alliance Ltd. (Нiдерланди), Menacrest AG
(Швейцарiя), VIP Kazakhstan Holding AG (Швейцарiя), VIP Kyrgyzstan Holding AG (Швейцарiя) та Watertrail Industries Limited (Британськi
Вiргiнськi острови); Керiвник фiлiї у Нiдерландах VEON Luxembourg Finance Holdings S.a.r.l. (Люксембург), Керiвник фiлiї у Нiдерландах VEON
Luxembourg Finance S.A. (Люксембург). Також п. Мурат Кiркгьоз є Директором Правлiння низки компанiй, що є афiлiйованими компанiями групи
VEON Ltd., а саме: Silkway Holding B.V. (Нiдерланди), VEON Armenia Holdings B.V. (Нiдерланди), VEON Georgia Holdings B.V. (Нiдерланди),
VEON Holdings B.V. (Нiдерланди), VEON Micro Holdings B.V. (Нiдерланди), VEON Wholesale Services B.V. (Нiдерланди). Також п. Мурат Кiркгьоз
є членом ради директорiв Limnotex Developments Limited (Кiпр); членом ради директорiв Public Joint Stock Company "Vimpel-Communications"
(Росiя); Членом Наглядової ради "Kar-Tel" Limited Liability Partnership (Казахстан); членом Наглядової ради Limited Liability Company VEON
Georgia (Грузiя); членом Наглядової ради TNS-Plus Limited Liability Partnership (Казахстан) та членом Наглядової ради Unitel Limited Liability
Company (Кiпр). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з жовтня 2012 року по грудень 2016 року обiймав посаду Головного
фiнансового директора, Turk Telekomunikasyon A.S. (Туреччина); п. Мурат Кiркгьоз з грудня 2016 року по липень 2019 року обiймав посаду
Головного фiнансового директора регiону Євразiя, "ВЕОН Лтд." ("VEON Ltd.") (Бермудськi острови); з липня 2019 року по теперiшнiй час обiймає
посаду Заступника фiнансового директора Групи, "ВЕОН Лтд." ("VEON Ltd.") (Бермудськi острови). Посада у емiтента станом на кiнець звiтного
перiоду: член наглядової ради. Попереднi посади у емiтента: член Наглядової ради (14.06.2018 р. - 16.11.2018 р.). Фiзична особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. П. Кiркгьоз є представником акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою
вiдповiдальнiстю. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
16.11.2018,
Член Наглядової ради,
Uninor (Iндiя), д/н, Головний
Малiк Йогеш Санджiв
1972
Вища
26
Обрано на 3
представник акцiонера
операцiйний директор
роки
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Посадова особа перебуває на посадi члена Наглядової ради з 16.11.2018 р.
Змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента пов'язанi з припиненням повноважень членiв Наглядової ради емiтента за iнiцiативою
акцiонерiв емiтента, за поданням яких вiн призначався до складу Наглядової ради емiтента, та з вимогами Закону України "Про акцiонернi
товариства" та Статуту емiтента про необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради, та вказанi змiни у персональному складi Наглядової ради
емiтента вiдбулися за iнiцiативою акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Протягом звiтного перiоду
винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку обiймала особа за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: з березня
2014 року i по теперiшнiй час п. Малiк обiймає посаду головного директора групи з технологiй, VEON Ltd,, адреса: Claude Debussylaan 88,
1028MD Amsterdam, Нiдерланди. П. Малiк також є членом виконавчих та наглядових органiв низки компанiй, що є афiлiйованими компанiями
групи VEON Ltd., а саме: директор Banglalink Digital Communications Ltd (Бангладеш); Директор Next Generation Mobile Networks e.V.(Нiмеччина);
Директор Правлiння VEON Amsterdam B.V. (Нiдерланди); Голова Правлiння VEON Central Procurement B.V. (Нiдерланди); член ради директорiв
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Limnotex Developments Limited (Кiпр); член ради директорiв Optimum Telecom Algerie Spa (Алжир); член ради директорiв Public Joint Stock
Company "Vimpel-Communications" (Росiя); член Наглядової ради "Kar-Tel" Limited Liability Partnership (Республiка Казахстан). Iншi посади, якi
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з листопада 2010 року по березень 2013 року працював на посадi головного операцiйного директора,
Uninor, Iндiя; з березня 2013 року по листопад 2013 року обiймав посаду головного виконавчого директора, Uninor, Iндiя; з березня 2014 року i по
теперiшнiй час п. Малiк обiймає посаду головного директора групи з технологiй, VEON Ltd, Нiдерланди. Посада у емiтента станом на кiнець
звiтного перiоду: член наглядової ради. Попереднi посади у емiтента: член Наглядової ради (14.06.2018 р. - 16.11.2018 р.). Фiзична особа не надала
згоду на розкриття паспортних даних. П. Кiркгьоз є представником акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою
вiдповiдальнiстю. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
EasyJet plc (Великобританiя),
16.11.2018,
Член Наглядової ради,
Сiммондс Жаклiн Тереза
1963
Вища
32
д/н, Директор групи з
Обрано на 3
представник акцiонера
управлiння персоналом
роки
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Посадова особа перебуває на посадi члена Наглядової ради з 16.11.2018 р.
Змiни у персональному складi Наглядової ради емiтента пов'язанi з припиненням повноважень членiв Наглядової ради емiтента за iнiцiативою
акцiонерiв емiтента, за поданням яких вiн призначався до складу Наглядової ради емiтента, та з вимогами Закону України "Про акцiонернi
товариства" та Статуту емiтента про необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради, та вказанi змiни у персональному складi Наглядової ради
емiтента вiдбулися за iнiцiативою акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Протягом звiтного перiоду
винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку обiймала особа за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: з сiчня
2018 року по теперiшнiй час обiймає посаду Головного керiвника з управлiння персоналом групи, VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88,
1028MD Amsterdam, Нiдерланди. П. Сiммондс також є членом виконавчих та наглядових органiв низки компанiй, що є афiлiйованими компанiями
групи VEON Ltd., а саме: Директор Pakistan Mobile Communication Limited (Пакистан); Директор Правлiння VEON Amsterdam B.V. (Нiдерланди);
представник Oratel International Inc. Limited у компанiї Optimum Telecom Algerie S.p.A. (Алжир). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх
5 рокiв: з жовтня 2010 року по травень 2015 року обiймала посаду Директора групи з управлiння персоналом, TUI Travel plc (Великобританiя); з
грудня 2015 року по грудень 2017 року обiймала посаду Директора групи з управлiння персоналом, EasyJet plc (Великобританiя); з травня 2014
року по теперiшнiй час обiймає посаду Незалежного невиконавчого директора, Ferguson plc (Великобританiя); з сiчня 2018 року по теперiшнiй час
обiймає посаду Головного керiвника з управлiння персоналом групи, VEON Ltd. (Нiдерланди). Посада у емiтента станом на кiнець звiтного
перiоду: член наглядової ради. Попереднi посади у емiтента: член Наглядової ради (14.06.2018 р. - 16.11.2018 р.). Фiзична особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. П. Кiркгьоз є представником акцiонера емiтента - ВЕОН Холдiнгз Б.В., приватної компанiї з обмеженою
вiдповiдальнiстю. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
21.07.2018,
ТОВ "Кар-Тел" (Казахстан),
Комаров Олександр
Обрано до
Президент
1972
Вища
22
д/н, Головний виконавчий
Валерiйович
31.12.2021
директор
року
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента та трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов'язкiв
особи належить органiзацiя та здiйснення, вiдповiдно до визначених принципiв управлiння та ведення бiзнесу, керiвництва i контролю за поточною
дiяльнiстю емiтента, а також за довгостроковим стратегiчним розвитком емiтента та його становищем на ринку, забезпечення виконання завдань,
якi Наглядова рада час вiд часу ставить перед емiтентом у стратегiчних планах, бюджетах та довгострокових бiзнес-планах. Посадова особа
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перебуває на посадi з 21.07.2018 року i до теперiшнього часу. 18.12.2018 року Наглядовою радою емiтента на пiдставi ст. 52 Закону України "Про
акцiонернi товариства" та Статуту емiтента прийнято рiшення про припинення 31.12.2018 року повноважень пана Олександра Валерiйовича
Комарова у якостi Президента (Голови Правлiння) ПрАТ "Київстар". Обгрунтування змiн: необхiднiсть дострокового припинення повноважень
Президента (Голови Правлiння) емiтента згiдно iз Статутом емiтента. 18.12.2018 року Наглядовою радою емiтента на пiдставi ст. 52 Закону
України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента прийнято рiшення про призначення з 01.01.2019 року до 31.12.2021 року пана
Олександра Валерiйовича Комарова на посаду Президента (Голови Правлiння) ПрАТ "Київстар". Обгрунтування змiн: необхiднiсть призначення
Президента (Голови Правлiння) емiтента згiдно iз Статутом емiтента.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний
стаж роботи - 22 роки. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi виплачувалась у грошовiй формi вiдповiдно до умов Трудового
контракту, укладеного мiж емiтентом та посадовою особою. Пан Комаров О.В. не обiймає посад в iнших компанiях. Iншi посади, якi обiймала
особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 21.07.2018 року по 31.12.2018 року - Президент (Голова Правлiння) ПрАТ "Київстар"; з сiчня 2016 року по
сiчень 2019 року - Головний виконавчий директор ТОВ "Кар-Тел" (м. Астана, Казахстан); з вересня 2013 року по грудень 2015 року - Головний
комерцiйний директор ТОВ "Кар-Тел" (м. Астана, Казахстан). Посада особи у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: Президент ПрАТ
"Київстар". Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
ПрАТ "Київстар", 21673832,
03.09.2018,
Черкашин Iгор
Начальник вiддiлу
Обрано до
Член Ревiзiйної комiсiї
1974
Вища
23
Володимирович
мiжнародної фiнансової
31.12.2021
звiтностi
року
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Рiшення про обрання п. Черкашина Iгоря Володимировича на посаду
члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Київстар" 03.09.2018 року на пiдставi Статуту ПрАТ
"Київстар". Згiдно з зазначеним вище рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київстар" повноваження п. Черкашина Iгоря Володимировича в
якостi члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" є дiйсними з 03.09.2018 року до 31 грудня 2021 року. Змiни у персональному складi Ревiзiйної
комiсiї ПрАТ "Київстар" пов'язанi з вимогами ч.1 ст. 73 та ч.4 ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства", згiдно з якими обирається
Ревiзiйна комiсiя, члени Ревiзiйної комiсiї в акцiонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, причому при
обраннi членiв органу акцiонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Змiни у
персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" вiдбулися за iнiцiативою акцiонерiв емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не
виплачувалась. Посада, яку особа обiймала за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: Старший менеджер з бiзнес-контролю та
аналiзу, Регiон - Євразiя, в VEON Holdings B.V., Нiдерланди. Посадова особа не працює та не займає посад в iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з травня 2011 року i до теперiшнього часу п. Черкашин обiймає посаду Старшого менеджера з
бiзнес-контролю та аналiзу, Регiон - Євразiя, в VEON Holdings B.V., Нiдерланди. Попереднiх посад у емiтента, окрiм теперiшньої посади, посадова
особа не займала. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
19.01.2015,
ТОВ "Сингента", 30265338,
Головний бухгалтер
Ксенiч Олена Михайлiвна
1979
Вища
19
Призначено
Головний бухгалтер
безстроково
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов'язкiв особи належить
оновлення та ефективне впровадження полiтик, практик, процедур та систем фiнансового облiку, консолiдацiї та фiнансового планування
органiзацiя та контроль бухгалтерського облiку, включаючи оплату рахункiв, матерiально-виробничi запаси, основнi кошти та зарплатнi вiдомостi,

8

забезпечення ефективного керування грошовими потоками й оптимiзацiї структури балансу, забезпечення управлiння ланцюгом постачань,
включаючи виконання плану та оптимiзацiю закупiвель, оптимiзацiю транспортної, складської та митної логiстики. Рiшення про призначення п.
Ксенiч Олени Михайлiвни на посаду головного бухгалтера прийнято т. в. о. президента емiтента 19.01.2015 р. Призначення посадової особи Ксенiч
Олени Михайлiвни на посаду головного бухгалтера виконано на пiдставi наказу про прийняття на роботу. Змiни в персональному складi посадових
осiб емiтента пов'язанi iз заповненням посади головного бухгалтера, яка була вакантною. Строк, на який призначено початково особу: до
18.01.2016 р. за умовами строкового трудового договору, який був продовжений в порядку, передбаченому чинним законодавством України на
необмежений строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Протягом
звiтного перiоду винагорода посадовiй особi виплачувалась у грошовiй формi вiдповiдно до умов Трудового договору, укладеного мiж емiтентом
та посадовою особою. Посада особи у емiтента станом на кiнець звiтного перiоду: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає
посад в iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 07.07.2014 р. по 12.01.2015 р. п. Ксенiч обiймала
посаду головного бухгалтера ТОВ "Сингента", Україна; з 06.05.2009 р. по 28.02.2014 р. обiймала керiвнi посади, включаючи посади директора з
розвитку та корпоративних справ, керiвника фiнансового департаменту та головного бухгалтера, ТОВ "ОБI Україна Франчайзинговий центр",
Україна. Попереднiх посад в емiтентi, окрiм теперiшньої, посадова особа не займала. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних
даних.
VEON Ltd (Нiдерланди), д/н,
03.09.2018,
Голова Ревiзiйної
Старший менеджер зi
Обрано до
Войташек Мацей Богдан
1981
Вища
13
комiсiї
звiтностi за мiжнародними
31.12.2021
фiнансовими стандартами
року
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом емiтента. Рiшення про обрання п. Войташека Мацея Богдана на посаду члена
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Київстар" 03.09.2018 року на пiдставi Статуту ПрАТ
"Київстар". Згiдно з зазначеним вище рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київстар" повноваження п. Войташека Мацея Богдана в якостi
члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" є дiйсними з 03.09.2018 року до 31 грудня 2021 року. Змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї
ПрАТ "Київстар" пов'язанi з вимогами ч.1 ст. 73 та ч.4 ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства", згiдно з якими обирається Ревiзiйна
комiсiя, члени Ревiзiйної комiсiї в акцiонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, причому при обраннi
членiв органу акцiонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Змiни у
персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар" вiдбулися за iнiцiативою акцiонерiв емiтента. 18 вересня 2018 р. згiдно з рiшенням
ревiзiйної комiсiї вiн був обраний Головою Ревiзiйної комiсiї на строк до 31.12.2021 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посада, яку
особа обiймала за основним мiсцем роботи станом на кiнець звiтного перiоду: директор iз зовнiшньої звiтностi, VEON Ltd., адреса: Claude
Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Нiдерланди. Посадова особа не працює та не займає посад в iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала
особа протягом останнiх 5 рокiв: особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар": з 06.11.2015 року по 31.12.2017 року, на
посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар": з 08.12.2015 року по 31.12.2017 року; з 1 жовтня 2015 року i до теперiшнього часу п. Войташек
обiймає посаду Директора з зовнiшньої звiтностi, VEON Ltd, Нiдерланди; з 1 листопада 2012 року по 30 вересня 2015 року обiймав посаду
Старшого менеджера зi звiтностi за мiжнародними фiнансовими стандартами, VEON Ltd, Нiдерланди; з 1 квiтня 2010 року по 31 жовтня 2012 року
обiймав посаду менеджера з облiку та оцiнки консультацiйних послуг, PWC Amsterdam, Нiдерланди. Посада особи у емiтента станом на кiнець
звiтного перiоду: Голова Ревiзiйної комiсiї. Попередня посада у емiтента: член Ревiзiйної комiсiї з 06.11.2015 року по 31.12.2017 року, Голова
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Київстар": з 08.12.2015 року по 31.12.2017 року. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Галузь телекомунiкацiй зазнала значних трансформацiй протягом останнiх рокiв.
Сучаснi умови конкуренцiї на ринку та вимоги до якостi, об'ємiв та змiсту послуг визначають
наступнi перспективи розвитку компанiї - створення комплексних продуктiв для бiзнесу, нових
унiкальних послуг компанiї, змiцнення лояльностi абонентiв та оптимiзацiї дiяльностi iз
впровадженням i застосуванням свiтових практик та iнструментiв.
Телекомунiкацiйна галузь це вже давно не просто дзвiнки та мобiльний iнтернет. На сьогоднi
Київстар надає своїм абонентам цiлу екосистем продуктiв для задоволення найрiзноманiтнiших
потреб. Нарощування внутрiшньої експертизи iз розробки продуктiв одночасно їх широкою
мережею партнерств - це те, що забезпечує подальший розвиток продуктiв для українських
користувачiв, створених в Українi. Серед цих продуктiв такi популярнi рiшення, як потокове
телебачення та радiо, телемедицина, онлайн-освiта, кiбербезпека та iншi.
Поряд iз продуктами для кiнцевого користувача, Київстар продовжить iнвестувати у
бiзнес-рiшення для корпоративних клiєнтiв.
Прiоритетним для Київстар є розвиток таких напрямкiв як мобiльнi фiнансовi сервiси,
iнструменти Big Data, хмарнi рiшення та продукти iнтернету речей.
2. Інформація про розвиток емітента
Якщо подивитися на телеком галузь, то можна чiтко простежити еволюцiю мобiльних
операторiв: TELCO 1.0 - оператор зв'язку ? TELCO 2.0 - оператор рiшень ? TELCO 3.0 - це
екосистема, сервiси, партнерство.
Для створення партнерської екосистеми продуктiв та сервiсiв Київстар активно працює з
великими гравцями у своїй галузi, вiд мунiципалiтетiв до мiжнародних технологiчних компанiй.
Київстар, як прогресивна компанiя, бачить для себе великi можливостi в розвитку нових
нетелеком продуктiв i послуг для бiзнес абонентiв. Це обумовлено глобальними трендами в
сферi телекомунiкацiй - частка нетелеком доходiв у загальнiй структурi доходiв телеком
компанiй в свiтi показує стiйке зростання. Так, з постачальника телеком послуг Київстар
перетворюється в провайдера комплексних i конвергентних сервiсiв, якi вирiшують глобальнi i
стратегiчнi завдання бiзнесу.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
У 2019 роцi емiтент не укладав деривативiв або правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.
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
При здiйсненнi корпоративного управлiння емiтент керується чинним законодавством України,
зокрема, Законом України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок",
"Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", тощо, а також Принципами
корпоративного управлiння, затвердженими Протоколом засiдання Комiсiї вiд 22 липня 2014 р.
N 36.
Емiтент не затверджував власний кодекс корпоративного управлiння, емiтент також не
керується кодексом корпоративного управлiння будь-якої фондової бiржi, оскiльки емiтент не
вiдноситься до пiдприємств - емiтентiв цiнних паперiв, цiннi папери яких допущенi до торгiв на
фондових бiржах або щодо цiнних паперiв яких здiйснено публiчну пропозицiю. Емiтент також
не керується кодексом корпоративного управлiння будь-якого об'єднання юридичних осiб.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені 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
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові
22.04.2019
100

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.
Призначення п. Ольги Iгорiвни Прокопович Головою Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
2.
Розгляд звiту Наглядової Ради Товариства за 2018 рiк та затвердження
заходiв за результатами його розгляду.
3.
Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
4.
Розгляд та затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за
2018 рiк.
5.
Розгляд звiтiв зовнiшнього аудитора щодо рiчної фiнансової звiтностi
Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду
6.
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
7.
Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2018 року.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
Немає
У разi проведення позачергових зборiв зазначається особа, що iнiцiювала
проведення загальних зборiв:

д/н
Результати розгляду питань порядку денного:
Рiшення ухваленi з усiх питань порядку денного
Загальний опис прийнятих на зборах рiшень:
На рiчних загальних зборах акцiонерiв емiтента були прийнятi рiшення про
наступне: про призначення Голови загальних зборiв акцiонерiв; були взятi до
уваги звiт Наглядової Ради емiтента за 2018 рiк, звiт Правлiння емiтента за 2018
рiк; були затвердженi звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк,
були затвердженi звiти незалежного аудитора Товариства щодо окремої та
консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства, складеної вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що була пiдготовлена станом на 31
грудня 2018 року та за рiк, що закiнчився зазначеною датою; був затверджений
рiчний звiт Товариства за 2018 рiк у формi окремої та консолiдованої фiнансової
звiтностi Товариства, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (надалi - "МСФЗ"), що була пiдготовлена станом на 31
грудня 2018 року та за рiк, що закiнчився зазначеною датою; визначено, що
накопичений нерозподiлений прибуток Товариства станом на кiнець 2018 року є
нерозподiленим прибутком, що пiдлягає подальшому розподiлу у виглядi
дивiдендiв (рiчних або промiжних) або будь-якому iншому використанню за
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові
X
25.06.2019
100

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.
Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2012 року, затвердження
розмiру та способу виплати дивiдендiв.
2.
Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2013 року, затвердження
розмiру та способу виплати дивiдендiв.
3.
Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2015 року, затвердження
розмiру та способу виплати дивiдендiв.
4.
Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2016 року, затвердження
розмiру та способу виплати дивiдендiв.
5.
Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2017 року, затвердження
розмiру та способу виплати дивiдендiв.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
Немає
У разi проведення позачергових зборiв зазначається особа, що iнiцiювала
проведення загальних зборiв:
Наглядова рада емiтента
Результати розгляду питань порядку денного:
Рiшення ухваленi з усiх питань порядку денного
Загальний опис прийнятих на зборах рiшень:
На позачергових загальних зборах акцiонерiв емiтента були прийнятi рiшення про
розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2012 року, 2013 року, 2015 року,
2016 року та 2017 року, а також про затвердження розмiру та способу виплати
дивiдендiв.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів

річні

річні

позачергові
X
05.09.2019
100

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.
Призначення п. Ольги Iгорiвни Прокопович Головою Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
2.
Внесення змiн до Статуту Товариства.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
Немає
У разi проведення позачергових зборiв зазначається особа, що iнiцiювала
проведення загальних зборiв:
Наглядова рада емiтента
Результати розгляду питань порядку денного:
Рiшення ухваленi з усiх питань порядку денного
Загальний опис прийнятих на зборах рiшень:
На позачергових загальних зборах акцiонерiв емiтента були прийнятi наступнi
рiшення: про призначення Голови Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про
внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у
новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, а також
встановлений порядок пiдписання та державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту
Товариства.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові
X
06.09.2019
100

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.
Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2017 року, затвердження
розмiру та способу виплати дивiдендiв.
2.
Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2018 року, затвердження
розмiру та способу виплати дивiдендiв.
3.
Затвердження Порядку проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв
аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Київстар" за рiк, що
закiнчується 31 грудня 2019 року
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
Немає
У разi проведення позачергових зборiв зазначається особа, що iнiцiювала
проведення загальних зборiв:
Наглядова рада емiтента
Результати розгляду питань порядку денного:
Рiшення ухваленi з усiх питань порядку денного
Загальний опис прийнятих на зборах рiшень:
На позачергових загальних зборах акцiонерiв емiтента були прийнятi наступнi
рiшення: про розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2017 року та 2018
року, затвердження розмiру та способу виплати дивiдендiв, а також про
затвердження Порядку проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської
дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту
фiнансової звiтностi ПрАТ "Київстар" за рiк, що закiнчується 31 грудня 2019
року.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

річні

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

позачергові
X
29.11.2019
100

1.
Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2018 року, затвердження
розмiру та способу виплати дивiдендiв.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
Немає
У разi проведення позачергових зборiв зазначається особа, що iнiцiювала
проведення загальних зборiв:
Наглядова рада емiтента
Результати розгляду питань порядку денного:
Рiшення ухваленi з усiх питань порядку денного
Загальний опис прийнятих на зборах рiшень:
На позачергових загальних зборах акцiонерiв емiтента були прийнятi наступнi
рiшення: про розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2018 року,
затвердження розмiру та способу виплати дивiдендiв.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X
02.12.2019
100

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.
Обрання лiчильної комiсiї.
2.
Призначення п. Ольги Iгорiвни Прокопович Головою Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
3.
Анулювання iншим чином набутих акцiй та зменшення загальної кiлькостi
акцiй.
4.
Зменшення статутного капiталу Товариства на обсяг сумарної номiнальної
вартостi акцiй, що анулюються.
5.
Внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних зi зменшенням
статутного капiталу Товариства.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
Представник акцiонера емiтента
У разi проведення позачергових зборiв зазначається особа, що iнiцiювала
проведення загальних зборiв:
Наглядова рада емiтента
Результати розгляду питань порядку денного:
Рiшення ухваленi з усiх питань порядку денного
Загальний опис прийнятих на зборах рiшень:
На позачергових загальних зборах акцiонерiв емiтента були прийнятi наступнi
рiшення: про Обрання лiчильної комiсiї; про призначення п. Ольги Iгорiвни
Прокопович Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; про анулювання
iншим чином набутих акцiй та зменшення загальної кiлькостi акцiй; про
зменшення статутного капiталу Товариства на обсяг сумарної номiнальної
вартостi акцiй, що анулюються; про внесення змiн до Статуту Товариства,
пов'язаних зi зменшенням статутного капiталу Товариства.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X
13.12.2019
100

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.
Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi та консолiдованої фiнансової звiтностi

Товариства за рiк, що закiнчується 31 грудня 2019 року.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
Немає
У разi проведення позачергових зборiв зазначається особа, що iнiцiювала
проведення загальних зборiв:
Наглядова рада емiтента
Результати розгляду питань порядку денного:
Рiшення ухваленi з усiх питань порядку денного
Загальний опис прийнятих на зборах рiшень:
На позачергових загальних зборах акцiонерiв емiтента було прийнято рiшення
про призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi та консолiдованої фiнансової звiтностi
Товариства за рiк, що закiнчується 31 грудня 2019 року.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Голосування з усiх питань порядку денного на Загальних зборах
Інше (зазначити)
акцiонерiв емiтента останнього разу проводилося з
використанням бюлетенiв для голосування.
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства

Ні
X
X
X
X
X

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
Причиною скликання останнiх позачергових зборiв, якi вiдбулися
13.12.2019 року, є призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi
Інше (зазначити)
для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi
та консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що
закiнчується 31 грудня 2019 року.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X

У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради
Йонсен Кьелль Мортен
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Сiммондс Жаклiн Тереза
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Малiк Йогеш Санджiв
Функціональні обов'язки

Незалежний член
наглядової ради

Залежний член
наглядової ради
X
X
X

члена наглядової ради
Кiркгьоз Мурат
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

X

У 2019 роцi було проведено 8 засiдань Наглядової ради емiтента,
також було прийнято 6 рiшень Наглядової ради емiтента без
проведення засiдання Наглядової ради емiтента шляхом заочного
голосування (письмового опитування).
Протягом 2019 року Наглядова рада емiтента приймала рiшення
щодо рiзноманiтних питань дiяльностi емiтента, вiднесених до її
компетенцiї, зокрема, скликання та проведення позачергових та
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв емiтента, визначення дати
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядку та строку виплати дивiдендiв, затвердження
розмiру збiльшення статутного капiталу ТОВ "Старманi" та
уповноваження затвердження нової редакцiї Статуту ТОВ
"Старманi", припинення повноважень члена Правлiння,
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та
затвердження умов договору з ним, призначення незалежного
зовнiшнього аудитора Товариства та затвердження договорiв з
ним, затвердження Порядку проведення конкурсу з вiдбору
суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi
для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi
ПрАТ "Київстар" за рiк, що закiнчується 31 грудня 2019 року,
затвердження Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018
рiк Товариства, Затвердження ринкової вартостi однiєї акцiї
Товариства, обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства
для проведення аудиторської перевiрки за результатами 2019
року та визначення умов договору, що укладатиметься з таким
аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати
його послуг, тощо.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація

Ні
X
X
X

Персональний склад
комітетів

щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
наглядової ради
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)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Комаров Олександр
Валерiйович

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Вiдповiдно до Статуту емiтента Президент емiтента має наступнi
функцiональнi обов'язки:

Президент здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства
згiдно зi Статутом емiтента та законодавством України. До
компетенцiї Президента належать всi питання дiяльностi
Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї
Загальних Зборiв емiтента та Наглядової ради Товариства.
В обсязi, дозволеному Статутом та чинним законодавством,
Президент розпоряджається майном та грошовими коштами
Товариства, без довiреностi представляє Товариство у вiдносинах
з iншими особами, у будь-якому судовому або арбiтражному
провадженнi, пiдписує вiд iменi Товариства контракти та
договори, а також документацiю, пов'язану з дiяльнiстю
Товариства; видає довiреностi.
Виконуючи власнi повноваження, Президент має право:
1. розподiляти обов'язки мiж працiвниками емiтента;
2. в межах власної компетенцiї видавати накази та
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Товариства;
3. пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до
нього;
4. без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти
вiд його iменi юридично значимi дiї в межах власної компетенцiї;
5. в межах визначеної цим Статутом компетенцiї делегувати
повноваження шляхом видачi довiреностей на право дiяти вiд
iменi Товариства та представляти iнтереси Товариства у
вiдносинах з третiми особами;
6. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах,
визначених чинним законодавством та цим Статутом;
7. вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
8. пiдписувати договори, угоди, контракти, вчиняти правочини, а
також пiдписувати документи вiд iменi Товариства;
9. наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них
заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного
законодавства, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
10. здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення
нормальної роботи Товариства згiдно iз чинним законодавством
та внутрiшнiми документами Товариства.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Оцінка роботи
виконавчого органу
Примітки
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 2 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
ні
ні
так
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
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 додаткову емісію
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
так
ні
ні
розміщення власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
так
так
так
так
так
володіють 5 та більше

відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
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
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

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

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб -

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного

пакета акцій

1
2
3
4
5
6
7
8

Приватне акцiонерне товариство
"Київстар"
VEON Holdings B.V.
VEON Amsterdam B.V.
VEON Ltd.
Stichting Administratiekantoor Mobile
Telecommunications Investor
L1T VIP Holdings S.а.r.l.
LetterOne Core Investments S.а.r.l.
LetterOne Investment Holdings S.A.

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)
21673832

капіталу)

34345993
34378904
43271
65286936

73,803826
100
100
8,3

B200215
B210000
B181082

47,9
47,9
47,9

26,192228

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
17 742 389

Опис

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

0

Вiдсутнi будь-якi обмеження прав
участi та голосування акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах
емiтента
Вiдсутнi будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах емiтента

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Згiдно з п.15) ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" посадовими особами
органiв емiтента є Голова та члени Наглядової ради емiтента (далi - "Рада"), Президент, Голова
та члени Ревiзiйної комiсiї емiтента. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента
визначений чинним законодавством України та Статутом емiтента.
Згiдно з п.п. 17), 18) ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента
обрання членiв Ради та прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ради належить
до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв емiтента (далi - "Загальнi Збори"). До
складу Ради входять 5 (п'ять) членiв, якщо iнше не передбачено чинним законодавством
України. Члени Ради обираються Акцiонерами пiд час проведення Загальних Зборiв на строк не
бiльший, нiж три роки. Особи, обранi членами Ради, можуть переобиратися необмежену
кiлькiсть разiв. Обрання членiв Ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Членом

Ради може бути лише фiзична особа. Член Ради не може бути одночасно Президентом та/або
членом Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) емiтента. До складу Ради обираються акцiонери емiтента
(далi - "Акцiонери") або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - "представники
Акцiонерiв"). Головою Ради не може бути обрано члена Ради, який протягом попереднього року
був Президентом (Головою Правлiння).
Повноваження члена Ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних
Зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень
усього складу Ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Ради
приймається Загальними Зборами простою бiльшiстю голосiв Акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй.
Вказанi положення не застосовуються до права Акцiонера (Акцiонерiв), представник якого
(яких) обраний до складу Ради, замiнити такого представника - члена Ради. Член Ради, обраний
як представник Акцiонера або групи Акцiонерiв згiдно з частиною другою цього пункту, може
бути замiнений таким Акцiонером або групою Акцiонерiв у будь-який час.
Повноваження члена Ради дiйснi з моменту його обрання Загальними Зборами. У разi замiни
члена Ради - представника Акцiонера повноваження вiдкликаного члена Ради припиняються, а
новий член Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового
повiдомлення вiд Акцiонера (Акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Ради.
Повноваження члена Ради припиняються достроково у разi:
- прийняття вiдповiдного рiшення Загальними Зборами у будь-який час i з будь-яких пiдстав;
- без ухвалення рiшення Загальними Зборами у разi настання будь-якої з обставин, а саме:
(a) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це емiтента за два тижнi;
(b) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Ради за станом здоров'я;
(c) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Ради засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв (зокрема, але не виключно,
позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади);
(d) у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим;
(e) у разi отримання емiтентом письмового повiдомлення про замiну члена Ради, який є
представником Акцiонера.
Президент призначається на посаду та може бути звiльнений з посади простою бiльшiстю
голосiв членiв Ради. Повноваження Президента припиняються за рiшенням Ради з одночасним
прийняттям рiшення про призначення Президента або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його
повноваження.
Строк повноважень Президента починається з моменту призначення Радою, а саме оголошення
результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Ради. Строк повноважень Президента та
членiв Правлiння визначається Радою. Строк повноважень Президента визначається Радою. У
випадку закiнчення строку повноважень Президента, вони продовжуються до моменту
переобрання зазначеної посадової особи у порядку, передбаченому чинним законодавством та
Статутом.
Повноваження Президента можуть бути достроково припиненi вiдповiдно до рiшення Ради.
Повноваження Президента припиняються достроково без ухвалення Радою будь-якого рiшення
у разi настання певних подiй, а саме:
1.
за власним бажанням з письмовим повiдомленням Ради за 2 (два) тижнi;
2.
набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким посадову особу засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв (зокрема, але не виключно,
позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади);
3.
смертi.

Згiдно з п. 19) ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента
обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх
повноважень належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв емiтента. Члени
Ревiзiйної комiсiї обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб та/або з
числа юридичних осiб - Акцiонерiв. До складу Ревiзiйної комiсiї повиннi входити щонайменше 2
(два) члени, якi обираються Загальними Зборами. Вимоги до кандидатiв на посаду
встановлюються Радою.
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються на посади на строк, визначений рiшенням Загальних Зборiв,
але не бiльше нiж на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення повноважень членiв Ревiзiйної
комiсiї Загальними Зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання Ревiзiйної
комiсiї, повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними Зборами вiдповiдного
рiшення. Повноваження голови або членiв Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi достроково
вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Повноваження
голови або членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються достроково без ухвалення органами
Товариства будь-яких рiшень у разi настання певних подiй, а саме:
- за власним бажанням з попереднiм письмовим повiдомленням Ради;
- набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким голову або члена Ревiзiйної комiсiї
засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв (зокрема, але не
виключно, позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади);
- визнання недiєздатним або обмежено дiєздатним;
- смертi.
Вiдповiдно до ч.8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" емiтент як
приватне акцiонерне товариство не зобов'язаний розкривати iнформацiю про будь-якi
винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх
звiльнення.
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб емiтента передбаченi чинним законодавством України, Статутом
емiтента та вiдповiдними трудовими договорами, укладеними мiж посадовою особою емiтента
та емiтентом.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю
емiтента: наскiльки це вiдомо зазначеним особам, звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан
емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої
звiтностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй
господарськiй дiяльностi.
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ВЕОН Холдiнгз Б.В. (VEON
Holdings B.V.)
Приватне акцiонерне
товариство "Київстар"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
34345993
21673832

Місцезнаходження
1082М, Нiдерланди,
м.Амстердам, Клод
Дебюссiлаан, 88
03113, м.Київ,
вул.Дегтярiвська,
буд.53

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

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

13 094 562

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

73,803826

13 094 562

0

4 647 127

26,192228

4 647 127

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

17 741 689

99,996054

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
17 741 689

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Простi iменнi

17 742 389

50,00

Примітки:

Права та обов'язки
Права та обов"язки акцiонерiв емiтента передбаченi
чинним законодавством України та Статутом емiтента

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

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
26.01.2012

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
06/1/12

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
Нацiональна комiсiя з UA1003001005 Акція проста Бездокумент
50
17 742 38 887 119 450
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
9
фондового ринку
рна іменна
Торгiвля акцiями емiтента на бiржах або позабiржових торговельно-iнформацiйних системах, на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не
здiйснювалась та не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: факту
лiстингу/делiстингу у 2019 роцi не було. Спосiб розмiщення цiнних паперiв емiтента: приватне (закрите) розмiщення. Додаткова емiсiя у 2019
роцi не здiйснювалась.

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
26.01.2012

2
06/1/12

3
UA1003001005

4
17 742 389

5
887 119 450

6
13 095 262

Опис:

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

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

У звітному періоді
за простими
акціями

0

0

1 499 931 309
,48
114,54

0

0

308 418 581

за
привілейова
ними
акціями
0
0
0

05.10.2018

24.10.2018
безпосереднь
о акцiонерам

15.01.2019,
197 335 049
15.01.2019,
10 549
17.01.2019,
111 066 678

Опис

17.01.2019,
6 305
1)
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про
виплату дивiдендiв: 25.09.2018 року.
Дата прийняття уповноваженим органом акцiонерного товариства рiшення про
встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв: 05.10.2018 року.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв:
24.10.2018 року.
Спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему та/або безпосередньо
акцiонерам): безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивiдендiв (виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi або
кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання
дивiдендiв). У випадку виплати дивiдендiв кiлькома частками пропорцiйно всiм
особам, що мають право на отримання дивiдендiв, зазначаються дати таких
виплат: дивiденди виплачуватимуться кiлькома частками пропорцiйно всiм

особам, що мають право на отримання дивiдендiв.
Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рiшення: Наглядова
рада емiтента.
2)
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про
виплату дивiдендiв: 02.11.2018 року.
Дата прийняття уповноваженим органом акцiонерного товариства рiшення про
встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв: 26.11.2018 року.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв:
12.12.2018 року.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв
(грн): Загальна сума дивiдендiв, якi пiдлягають виплатi iз нерозподiленого
прибутку ПрАТ "Київстар" за результатами 2011 та 2012 року становить 3 422 184
818,46 грн. (три мiльярди чотириста двадцять два мiльйони сто вiсiмдесят
чотири тисячi вiсiмсот вiсiмнадцять гривень 46 копiйок).
Загальна сума дивiдендiв, якi пiдлягають виплатi iз нерозподiленого прибутку
ПрАТ "Київстар" за результатами 2011 року становить 548 298 619,94 грн.
(п'ятсот сорок вiсiм мiльйонiв двiстi дев'яносто вiсiм тисяч шiстсот дев'ятнадцять
гривень 94 копiйки). Сума дивiдендiв на одну просту акцiю Товариства за
результатами 2011 року становить 41,87 грн. (сорок одна гривня 87 копiйок).
Загальна сума дивiдендiв, якi пiдлягають виплатi iз нерозподiленого прибутку
ПрАТ "Київстар" за результатами 2012 року становить 2 873 886 198,52 грн. (два
мiльярди вiсiмсот сiмдесят три мiльйона вiсiмсот вiсiмдесят шiсть тисяч сто
дев'яносто вiсiм гривень 52 копiйки). Сума дивiдендiв на одну просту акцiю
Товариства за результатами 2012 року становить 219,46 грн. (двiстi дев'ятнадцять
гривень 46 копiйок).
Строк виплати дивiдендiв: початок 29.02.2019 року - кiнець 15.07.2019 року;
Спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему та/або безпосередньо
акцiонерам): безпосередньо акцiонерам;
Порядок виплати дивiдендiв (виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi або
кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання
дивiдендiв). У випадку виплати дивiдендiв кiлькома частками пропорцiйно всiм
особам, що мають право на отримання дивiдендiв, зазначаються дати таких
виплат: дивiденди виплачуватимуться кiлькома частками пропорцiйно всiм
особам, що мають право на отримання дивiдендiв. Дати виплат дивiдендiв
кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання
дивiдендiв: 29.01.2019 року, 19.02.2019 року, 19.03.2019 року, 21.03.2019 року,
16.04.2019 року, 17.04.2019 року, 13.05.2019 року, 21.05.2019 року, 10.06.2019
року, 12.06.2019 року, 18.06.2019 року, 05.07.2019 року, 08.07.2019 року,
15.07.2019 року.
Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рiшення: Наглядова
рада емiтента.
3)
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про
виплату дивiдендiв: 25.06.2019 року.
Дата прийняття уповноваженим органом акцiонерного товариства рiшення про
встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв: 03.07.2019 року.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв:
19.07.2019 року.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв
(грн): Загальна сума дивiдендiв, якi пiдлягають виплатi iз нерозподiленого
прибутку ПрАТ "Київстар" за результатами 2012, 2013, 2015, 2016 та 2017 року
становить 3 906 709 512,46 грн. (три мiльярда дев'ятсот шiсть мiльйонiв сiмсот
дев'ять тисяч п'ятсот дванадцять гривень 46 копiйок).

Загальна сума дивiдендiв, якi пiдлягають виплатi iз нерозподiленого прибутку
ПрАТ "Київстар" за результатами 2012 року становить 759 263 290,76 грн.
(Сiмсот п'ятдесят дев'ять мiльйонiв двiстi шiстдесят три тисячi двiстi дев'яносто
гривень 76 копiйок). Сума дивiдендiв на одну просту акцiю Товариства за
результатами 2012 року становить 57,98 грн. (П'ятдесят сiм гривень 98 копiйок).
Загальна сума дивiдендiв, якi пiдлягають виплатi iз нерозподiленого прибутку
ПрАТ "Київстар" за результатами 2013 року становить 213 714 675,84 грн.
(Двiстi тринадцять мiльйонiв сiмсот чотирнадцять тисяч шiстсот сiмдесят п'ять
гривень 84 копiйки). Сума дивiдендiв на одну просту акцiю Товариства за
результатами 2013 року становить 16,32 грн. (Шiстнадцять гривень 32 копiйки).
Загальна сума дивiдендiв, якi пiдлягають виплатi iз нерозподiленого прибутку
ПрАТ "Київстар" за результатами 2015 року становить 18 333 366,80 грн.
(Вiсiмнадцять мiльйонiв триста тридцять три тисячi триста шiстдесят шiсть
гривень 80 копiйок). Сума дивiдендiв на одну просту акцiю Товариства за
результатами 2015 року становить 1,40 грн. (одна гривня 40 копiйок).
Загальна сума дивiдендiв, якi пiдлягають виплатi iз нерозподiленого прибутку
ПрАТ "Київстар" за результатами 2016 року становить
1 127 894 916,06
грн. (Один мiльярд сто двадцять сiм мiльйонiв вiсiмсот дев'яносто чотири тисячi
дев'ятсот шiстнадцять гривень 06 копiйок). Сума дивiдендiв на одну просту акцiю
Товариства за результатами 2016 року становить 86,13 грн. (вiсiмдесят шiсть
гривень 13 копiйок).
Загальна сума дивiдендiв, якi пiдлягають виплатi iз нерозподiленого прибутку
ПрАТ "Київстар" за результатами 2017 року становить 1 787 503 263,00 грн.
(Один мiльярд сiмсот вiсiмдесят сiм мiльйонов п'ятсот три тисячi двiстi шiстдесят
три гривнi 00 копiйок). Сума дивiдендiв на одну просту акцiю Товариства за
результатами 2017 року становить 136,50 грн (Сто тридцять шiсть гривень 50
копiйок).
Строк виплати дивiдендiв: початок 25.07.2019 року - кiнець 17.10.2019 року;
Спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему та/або безпосередньо
акцiонерам): безпосередньо акцiонерам;
Порядок виплати дивiдендiв (виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi або
кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання
дивiдендiв). У випадку виплати дивiдендiв кiлькома частками пропорцiйно всiм
особам, що мають право на отримання дивiдендiв, зазначаються дати таких
виплат: дивiденди виплачуватимуться кiлькома частками пропорцiйно всiм
особам, що мають право на отримання дивiдендiв. Дати виплат дивiдендiв
кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання
дивiдендiв: 25.07.2019 року, 26.07.2019 року, 29.07.2019 року, 30.07.2019 року,
06.08.2019 року, 07.08.2019 року, 15.08.2019 року, 22.08.2019 року, 27.08.2019
року, 16.09.2019 року, 19.09.2019 року.
Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рiшення: Наглядова
рада емiтента.
4)
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про
виплату дивiдендiв: 06.09.2019 року;
Дата прийняття уповноваженим органом акцiонерного товариства рiшення про
встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв: 13.09.2019 року.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв:
02.10.2019 року;
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв
(грн): Загальна сума дивiдендiв, якi пiдлягають виплатi iз нерозподiленого
прибутку ПрАТ "Київстар" за результатами 2017 та 2018 року становить 5 080 044
987,66
грн. (П'ять мiльярдiв вiсiмдесят мiльйонiв сорок чотири тисячi дев'ятсот
вiсiмдесят сiм гривень 66 копiйок).
Загальна сума дивiдендiв, якi пiдлягають виплатi iз нерозподiленого прибутку

ПрАТ "Київстар" за результатами 2017 року становить 4 340 424 589,90 грн.
(Чотири мiльярда триста сорок мiльйонiв чотириста двадцять чотири тисячi
п'ятсот вiсiмдесят дев'ять гривень 90 копiйок). Сума дивiдендiв на одну просту
акцiю Товариства за результатами 2017 року становить 331, 45 грн. (Триста
тридцять один гривня 45 копiйок).
Загальна сума дивiдендiв, якi пiдлягають виплатi iз нерозподiленого прибутку
ПрАТ "Київстар" за результатами 2018 року становить 739 620 397,76 грн.
(Сiмсот тридцять дев'ять мiльйонiв шiстсот двадцять тисяч триста дев'яносто сiм
гривень 76 копiйок). Сума дивiдендiв на одну просту акцiю Товариства за
результатами 2018 року становить 56, 48 грн. (П'ятдесят шiсть гривень 48
копiйок).
Спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему та/або безпосередньо
акцiонерам): безпосередньо акцiонерам;
Порядок виплати дивiдендiв (виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi або
кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання
дивiдендiв). У випадку виплати дивiдендiв кiлькома частками пропорцiйно всiм
особам, що мають право на отримання дивiдендiв, зазначаються дати таких
виплат: дивiденди виплачуватимуться кiлькома частками пропорцiйно всiм
особам, що мають право на отримання дивiдендiв. Дати виплат дивiдендiв
кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання
дивiдендiв: 17.10.2019 року, 18.10.2019 року, 22.10.2019 року, 23.10.2019 року,
24.10.2019 року, 18.11.2019 року, 19.11.2019 року, 20.11.2019 року, 05.12.2019
року, 09.12.2019 року, 10.12.2019 року, 17.12.2019 року, 24.12.2019 року.
Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рiшення: Наглядова
рада емiтента.

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

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
11 988 0
8 056 502
06
3 667 20
1 130 078
9
8 252 09
6 817 380
7
64 360
24 016
44 684
44 684
0
0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
56 071

56 179

0

0

0

0

56 071
0
0

56 179
0
0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
12 044 1
8 112 573
85
3 667 20
1 130 078
9
8 252 09
6 817 380
7
120 431
80 195
44 684
44 684
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

11 988 0
12 044 1
56 071
56 179
8 112 573
06
85
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами): Будинки, споруди та передавальнi пристрої 5-30 рокiв;
Машини та обладнання 5-20 рокiв; Транспортнi засоби 3-5 рокiв;
Iнструменти, прилади, iнвентар - 5-7 рокiв; Iншi основнi засоби - 5-7
рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв: Первiсна вартiсть основних засобiв
на кiнець звiтного перiоду становила 27 183 937 тис. грн.
Ступiнь зносу основних засобiв становить 56 %.
Ступiнь
використання
основних
засобiв:
основнi
засоби
використовуються на 100 %.
Сума нарахованого зносу: На кiнець звiтного перiоду було нараховано
15 139 752 тис. грн. зносу. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв
зумовленi: Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного
перiоду не було.
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента:
Обмеження на використання майна вiдсутнi

Усього

8 056 502

Опис

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
13 660 357
16 686 016
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
887 119
887 119
Скоригований статутний капітал
0
0
(тис.грн)
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
Опис
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення чисти активiв
товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку вiд 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
звiтного перiоду становить 12 773 238 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду
становить 13 660 357 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i
статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 15 798 897 тис. грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним
капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 16 686 016 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу
(скоригованого). Вимоги п.3 тс.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

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

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

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

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):
за фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

95 841

X

X

95 841

X

X

941 535

X

X

X

0

X

X

X
9 695 871
X
X
X
10 733 247
X
X
Емiтент не має зобов'язань за банкiвськими кредитами,
облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами
ФОН. Станом на 31.12.2019 року, зобов'язання емiтента за
договорами про вiдчуження частки у статутному капiталi ТОВ
"Голден Телеком" (код ЄДРПОУ 19028202) є непогашеними,
вiдповiдно до вказаних договорiв емiтент зобов'язаний
оплатити несплачену вартiсть часток у статутному капiталi
ТОВ "Голден Телеком" у строки, передбаченi вiдповiдними
договорами про вiдчуження частки у статутному капiталi ТОВ
"Голден Телеком".

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "АЛЬФА
СТРАХУВАННЯ"
Приватне акціонерне товариство
30968986
01011, Україна, м.Київ, вул.
Рибальська, буд.22
АЕ № 522516
Нацкомфiнпослуг
14.08.2014
044 499 99 99
044 499 77 60
Iншi види страхування, крiм
страхування життя
Медичне страхування
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя" "Унiка Життя"
Приватне акціонерне товариство
34478248

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
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

01032, Україна, м.Київ, вулиця
Саксаганського, будинок 70-А
АЕ №522546
Нацкомфiнпослуг
05.08.2014
0442256006
0442256007
Страхова дiяльнiсть
Страхування життя
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "АЛЬФА
СТРАХУВАННЯ"
Приватне акціонерне товариство
30968986
01011, Україна, м.Київ, вул.
Рибальська, буд. 22
АЕ № 522523
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
14.08.2014
044 499 99 99
044 499 99 99
Iншi види страхування, крiм
страхування життя
Iншi
види
страхування,
крiм
страхування життя
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ВУСО" (ПрАТ "СК
"ВУСО")
Приватне акціонерне товариство
31650052
03150, Україна, м.Київ, вулиця
Казимира Малевича, будинок 31
АЕ № 2933931
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
10.07.2014
0800503773
Дiяльнiсть у сферi страхування,
перестрахування i фiнансової
дiяльностi, пов'язаної з формуванням,
розмiщенням страхових резервiв та їх
управлiнням
Дiяльнiсть у сферi страхування,

перестрахування
i
фiнансової
дiяльностi, пов'язаної з формуванням,
розмiщенням страхових резервiв та їх
управлiнням
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
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

Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "УНIКА"
Приватне акціонерне товариство
20033533
01032, Україна, м.Київ, вул.
Саксаганського буд. 70 А
АЕ 2933932
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
07.08.2014
0442256000
Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного страхування
Страхова
дiяльнiсть
у
формi
добровiльного страхування
Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю "Альянс Україна"
Товариство з додатковою
відповідальністю
32253696
03113, Україна, м.Київ, вулиця
Дегтярiвська, буд. 21-Г
АВ № 377203, № 37720
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
29.10.2007
0444997700
0444997701
Страхова дiяльнiсть
Страхова дiяльнiсть
Адвокатське об'єднання "Саєнко
Харенко"
Інші організаційно-правові форми
38705584
01001, Україна, м.Київ, пров.
Музейний, 10
д/н
д/н
0444996000
0444996250

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

Юридичнi, консультацiйнi послуги
Юридичнi, консультацiйнi послуги
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Дi Ел Ей Пайпер
Україна"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33597986
03150, Україна, м.Київ, вул. Велика
Василькiвська, буд. 77
д/н
д/н
0444909575
0444909577
Юридичнi, консультацiйнi послуги
Юридичнi, консультацiйнi послуги
Адвокатське об'єднання "Юридична
фiрма "Астерс"
Інші організаційно-правові форми
37270543
01030, Україна, м.Київ, вул.
Володимирська, буд. 38
д/н
д/н
0442306000
0442306001
Юридичнi, консультацiйнi послуги
Юридичнi, консультацiйнi послуги
Bryan Cave Leighton Paisner LLP
Інші організаційно-правові форми
OC 315919
EC4R, Сполучене Королiвство Великої
Британiї та Пiвнiчно, м. Лондон,
Governor's House, 5 Laurence Pountney
Hill
д/н
д/н
+4402034001000
+4402034001111
Юридичнi, консультацiйнi послуги

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
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
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс

Юридичнi, консультацiйнi послуги
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Дубинський i
Ошарова"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31201474
01032, Україна, м.Київ, вул.
Жилянська, буд. 110
д/н
д/н
0444905454
Юридичнi, консультацiйнi послуги
Юридичнi, консультацiйнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ
УКРАЇНА"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
35649564
01030, Україна, м.Київ, вул. Б.
Хмельницького, буд. 19-21
AЕ № 263018
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
11.04.2013
044 377 70 40
044 377 70 45
Посередництво за договорами по
цiнних паперах або товарах
Брокерськi послуги
АТ "АЛЬФА-БАНК"
Акціонерне товариство
23494714
03150, Україна, м.Київ, вул. Велика
Василькiвська, 100
АЕ№263381
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
24.09.2013
044 4994429
044 4904680

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
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

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Акцiонерне товариство
"АЛЬФА-БАНК"
Акціонерне товариство
23494714
03150, Україна, м.Київ, вул. Велика
Василькiвська, 100
АЕ № 185090
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
12.10.2012
044 499 10 08
044 499 10 08
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
(брокерська дiяльнiсть)
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
(брокерська дiяльнiсть)
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21603903
01032, Україна, м.Київ, вул.
Жилянська, буд. 75
д/н
д/н
044 354 0404
044 354 0790
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Аудиторськi послуги

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

Приватне акцiонерне товариство "Київстар"
Підприємство
м.Київ, Солом'янський р-н
Територія
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Діяльність у сфері безпроводового
Вид економічної
за КВЕД
електрозв'язку
діяльності
Середня кількість працівників: 2992
Адреса, телефон: 03113 м.Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 53, (044) 2090070
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

КОДИ
31.12.2019
21673832
8038900000
230
61.20

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

Актив
1
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
II. Оборотні активи

Код
рядка
2

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

8 302 717
12 704 637
( 4 401 920 )
552 810
8 112 573
21 733 672
( 13 621 099 )
0
0
(0)
0
0
(0)

8 158 678
13 301 479
( 5 142 801 )
569 400
12 044 185
27 183 937
( 15 139 752 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

155 269
0
219 353
0
0

171 269
0
402 140
0
0

1065

0

0

1090
1095

1 060 163
18 402 885

1 136 870
22 482 542

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

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

61 702
53 262
0
0
8 440
0
0
0

65 974
50 660
0
0
15 314
0
0
0

1125

888 946

720 096

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

83 000
40 221
0
20 993
0
0
0
5 201 943
0
0
109 647
0

69 583
54 499
0
4 198
0
0
0
898 072
0
0
98 043
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
6 406 452

0
0
0
0
0
1 910 465

1200

111

597

1300

24 809 448

24 393 604

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

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

887 119
0
0
258 294
102 338
0
132 933
15 778 068
(0)
( 370 398 )
0
16 886 016

887 119
0
0
258 294
102 338
0
132 933
12 752 409
(0)
( 370 398 )
0
13 660 357

Код
рядка

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
Керівник

Комаров О.В.

Головний бухгалтер

Ксенiч О.М.

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
14 973
0
211 858
115 290
34 057
0
0
0

0
23 312
0
2 273 689
213 552
4 597
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
342 121

0
0
0
0
0
0
0
2 510 553

1600
1605

0
0

0
0

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

0
1 471 732
672 353
375 672
0
5 387
632 099
3 730 603
0
0
231 857
550 362
0
486 918
7 781 311

0
1 146 748
941 535
616 786
0
7 127
692 723
3 484 063
0
0
103 867
650 784
0
1 195 847
8 222 694

1700

0

0

1800
1900

0
24 809 448

0
24 393 604

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київстар"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
31.12.2019
21673832

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

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

Код
рядка
2

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

2000

22 245 793

19 069 391

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 7 725 453 )
(0)

( 7 701 596 )
(0)

2090

14 520 340

11 367 795

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
144 233

0
0
0
104 334

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 1 411 002 )
( 1 956 396 )
( 713 484 )

( 1 607 736 )
( 1 665 605 )
( 188 853 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

10 583 691

8 009 935

2195
2200
2220

(0)
0
360 053

(0)
0
545 761

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

97 130
0
( 341 819 )
(0)
( 70 929 )
0

43 955
0
( 7 185 )
(0)
( 298 081 )
0

2290

10 628 126

8 294 385

2295
2300

(0)
-1 666 906

(0)
-1 491 930

2305

0

0

2350

8 961 220

6 802 455

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
8 961 220

0
6 802 455

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
111 271
Витрати на оплату праці
2505
1 413 988
Відрахування на соціальні заходи
2510
242 951
Амортизація
2515
3 150 330
Інші операційні витрати
2520
6 887 795
Разом
2550
11 806 335
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
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
286 367
1 164 030
190 822
2 282 851
7 239 720
11 163 790
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

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

Комаров О.В.

Головний бухгалтер

Ксенiч О.М.

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київстар"

КОДИ
31.12.2019
21673832

Дата
за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2019 рік
Форма №3-н

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

видаток

2

надходження
3

4

Код за ДКУД 1801006
За аналогічний період
попереднього року
надходвидаток
ження
5
6

3500

10 628 126

0

8 294 385

0

3505

3 150 330

Х

2 282 851

Х

3510

0

29 728

63 996

0

3515

571 094

0

76 432

0

3520

0

402 437

0

350 700

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

486

0

0

3524

0

0

0

0

3526

49 944

0

31 163

0

3540

Х

335 078

Х

7 185

3550

13 417

0

0

478 820

3551

0

4 272

0

11 924

3552

0

0

0

0

3553

196 951

0

228 095

0

3554

0

14 278

0

38 323

3556

0

8 388

19 151

0

3557

0

0

0

0

Код
рядка

За звітний період

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

3560

60 624

0

31 780

0

3561

0

405 280

0

209 455

3562

86 395

0

0

229 923

3563

0

0

0

0

3564

0

14 565

58 431

0

3566

100 421

0

105 147

0

3567

0

141 416

15 818

0

3570

14 171 530

0

9 909 928

0

3580
3585

X
X

1 666 906
335 078

X
X

1 049 428
0

3195

12 169 546

0

8 860 500

0

3200

0

X

0

X

3205

45 331

Х

153 564

Х

3215

314 651

Х

545 761

Х

3220
3225
3230

45 402
0
0

Х
Х
Х

0
0
468 500

Х
Х
Х

3235

0

Х

0

Х

3250

0

Х

1 655 055

Х

3255

X

16 000

X

0

3260
3270
3275

X
X
X

3 774 161
0
0

X
X
X

7 234 568
0
48 600

3280

X

0

X

0

3290

X

0

X

0

3295

0

3 384 777

0

4 460 288

3300

0

Х

0

Х

3305

0

Х

0

Х

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 грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3310

0

Х

0

Х

3340

0

Х

0

Х

3345

Х

0

X

0

3350
3355
3360

Х
Х
Х

0
12 233 420
0

X
X
X

0
4 546 656
0

3365

Х

0

X

0

3370

Х

0

X

0

3375

Х

0

X

0

3390

Х

291 195

X

0

3395

0

12 524 615

0

4 546 656

3400

0

3 739 846

0

146 444

3405

5 201 943

Х

5 348 387

Х

3410

0

564 025

0

0

3415

898 072

0

5 201 943

0

Керівник

Комаров О.В.

Головний бухгалтер

Ксенiч О.М.

Дата
за ЄДРПОУ

Приватне акцiонерне товариство "Київстар"

Підприємство

КОДИ
31.12.2019
21673832

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

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
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
зареєстрованого капіталу

2
4000
4005

3
887 119
0

4
0
0

5
258 294
0

6
132 933
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
15 778 068
0

4010
4090
4095

0
0
887 119

0
0
0

0
0
258 294

0
0
132 933

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
-370 398
0

10
16 686 016
0

0
0
15 778 068

0
0
0

0
0
-370 398

0
0
16 686 016

0

8 961 220

0

0

8 961 220

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
-11 986 879

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0
-11 986 87
9
0

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

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
887 119

0
0

0
258 294

0
132 933

-3 025 659
12 752 409

0
0

0
-370 398

-3 025 659
13 660 357

Керівник

Комаров О.В.

Головний бухгалтер

Ксенiч О.М.

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

Приватне акцiонерне товариство "Київстар"
Підприємство
м.Київ, Солом'янський р-н
Територія
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Діяльність у сфері безпроводового
Вид економічної
за КВЕД
електрозв'язку
діяльності
Середня кількість працівників: 3027
Адреса, телефон: 03113 м.Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 53, (044) 2090070
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

КОДИ
31.12.2019
21673832
8038900000
230
61.20

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

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Гудвіл при консолідації
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Код
рядка
2

1801007
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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

8 305 839
12 708 701
( 4 402 862 )
602 566
8 137 155
21 782 635
( 13 645 480 )
0
0
(0)
0
0
(0)

8 162 427
13 306 477
( 5 144 050 )
596 471
12 094 876
27 245 338
( 15 150 462 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1055
1060

0
0
220 397
0
0
0

0
0
403 184
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

1 060 163
18 326 120

1 136 870
22 393 828

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

61 814
53 374
0
0
8 440
0
0
0

66 181
50 867
0
0
15 314
0
0
0

1125

871 908

718 654

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

84 310
40 233
0
24 892
0
0
0
5 360 713
0
0
109 759
0

69 589
54 824
0
4 999
0
0
0
1 056 593
0
0
98 043
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
217
6 553 846

0
0
0
0
408
2 069 291

1200

360

597

1300

24 880 326

24 463 716
На кінець
звітного
періоду
4
887 119
0
0
258 294
102 338
0
132 933
12 778 642
(0)
( 370 398 )
0
0

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1490

887 119
0
0
258 294
102 338
0
132 933
15 827 367
(0)
( 370 398 )
0
0

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
Неконтрольована частка

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

Комаров О.В.

Головний бухгалтер

Ксенiч О.М.

1495

16 735 315

13 686 590

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
15 128
0
211 858
115 290
34 057
0
0
0

0
23 312
0
2 286 801
213 552
4 598
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
342 276

0
0
0
0
0
0
0
2 523 665

1600
1605

0
0

0
0

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

0
1 489 613
674 987
376 889
0
5 387
632 099
3 730 603
0
0
232 651
550 362
0
487 033
7 802 735

0
1 148 712
945 802
618 819
0
7 127
692 723
3 484 063
0
0
105 929
650 784
0
1 218 321
8 253 461

1700

0

0

1800
1900

0
24 880 326

0
24 463 716

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київстар"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
31.12.2019
21673832

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

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

Код
рядка
2

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

2000

22 274 923

19 077 607

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 7 753 253 )
(0)

( 7 701 134 )
(0)

2090

14 521 670

11 376 473

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
130 852

0
0
0
103 934

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 1 423 025 )
( 1 956 401 )
( 700 765 )

( 1 614 030 )
( 1 665 605 )
( 191 252 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

10 572 331

8 009 520

2195
2200
2220

(0)
0
332 973

(0)
0
563 391

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

123 648
0
( 344 745 )
(0)
( 71 949 )
0

69 056
0
( 7 185 )
(0)
( 297 215 )
0

2290

10 612 258

8 337 567

2295
2300

(0)
-1 674 104

(0)
-1 499 606

2305

0

0

2350

8 938 154

6 837 961

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
8 938 154

0
6 837 961

0

0

0

0

0

0

0

0

За звітний
період

2
3
Матеріальні затрати
2500
111 271
Витрати на оплату праці
2505
1 419 434
Відрахування на соціальні заходи
2510
244 057
Амортизація
2515
3 160 134
Інші операційні витрати
2520
6 898 548
Разом
2550
11 833 444
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Код
За звітний
Назва статті
рядка
період

За аналогічний
період
попереднього
року
4
286 367
1 167 816
191 582
2 285 053
7 241 203
11 172 021
За аналогічний
період

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

Комаров О.В.

Головний бухгалтер

Ксенiч О.М.

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

попереднього
року
4
0
0
0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київстар"

КОДИ
23.12.2019
21673832

Дата
за ЄДРПОУ

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

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

видаток

2

надходження
3

4

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

3500

10 612 258

0

8 337 567

0

3505

3 160 134

Х

2 285 053

Х

3510

0

28 560

64 790

0

3515

571 094

0

76 432

0

3520

0

384 413

0

379 758

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

486

0

0

3524

0

0

0

0

3526

49 944

0

31 163

0

3540

Х

332 152

Х

7 185

3550

16 378

0

0

480 973

3551

0

4 272

0

12 029

3552

0

0

0

0

3553

161 814

0

227 109

0

3554

0

14 278

0

40 339

3556

0

604

19 151

0

3557

0

0

0

0

Код
рядка

За звітний період

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

3560

89 458

0

33 162

0

3561

0

405 280

0

139 213

3562

86 395

0

0

228 666

3563

0

0

0

0

3564

0

14 565

58 431

0

3566

100 421

0

105 147

0

3567

0

141 416

19 776

0

3570

14 186 174

0

9 983 988

0

3580
3585

X
X

1 674 104
335 078

X
X

1 058 003
0

3195

12 176 992

0

8 925 985

0

3200

0

X

0

X

3205

76 429

Х

183 290

Х

3215

316 492

Х

545 761

Х

3220
3225
3230

0
0
0

Х
Х
Х

0
0
468 500

Х
Х
Х

3235

0

Х

0

Х

3250

0

Х

1 655 055

Х

3255

X

0

X

0

3260
3270
3275

X
X
X

3 785 393
0
0

X
X
X

7 252 540
0
48 600

3280

X

0

X

0

3290

X

0

X

0

3295

0

3 392 472

0

4 448 534

3300

0

Х

0

Х

3305

0

Х

0

Х

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 грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3310

0

Х

0

Х

3340

0

Х

0

Х

3345

Х

0

X

0

3350
3355
3360

Х
Х
Х

0
12 233 420
0

X
X
X

0
4 546 656
0

3365

Х

0

X

0

3370

Х

0

X

0

3375

Х

0

X

0

3390

Х

291 195

X

0

3395

0

12 524 615

0

4 546 656

3400

0

3 740 095

0

69 205

3405

5 360 713

Х

5 429 918

Х

3410

0

564 025

0

0

3415

1 056 593

0

5 360 713

0

Керівник
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Дата
за ЄДРПОУ

Приватне акцiонерне товариство "Київстар"

Підприємство

КОДИ
31.12.2019
21673832

Консолідований звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4-к
Код за ДКУД
Належить власникам материнської компанії
Нерозп
оділени
Капітал
й
Додатко Резервн
Неопла Вилуче
у
прибуто
вий
ий
чений
ний
дооцінк
к
капітал капітал
капітал капітал
ах
(непокр
итий
збиток)
4
5
6
7
8
9
0
258 294 132 933 15 827 3
0
-370 39
67
8
0
0
0
0
0
0

Стаття

Код рядка

Зареєст
рований
капітал

1

2
4000

3
887 119

4005

0

4010
4090
4095

0
0
887 119

0
0
0

0
0
258 294

0
0
132 933

4100

0

0

0

0

4110

0

0

0

4111

0

0

4112

0

4113
4114

0
0

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

1801011

Неконтр
ольована
частка

Разом

10
16 735 31
5
0

11
0

12
0

0

0

0
0
16 735 31
5
8 938 154

0
0
0

0
0
0

0

0
0
-370 39
8
0

0

0

Всього

0
0
0

0

0
0
15 827 3
67
8 938 15
4
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
-11 986
879
0

0
0

0
0

0

0
-11 986 8
79
0

4205

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295

0

0

0

0

0

0

0

887 119

0

258 294

132 933

0

-370 39
8

-3 048 72
5
13 686 59
0

0

4300

-3 048 7
25
12 778 6
42

0

0
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до окремої фiнансової звiтностi емiтента за 2019 рiк:

1. Iнформацiя про Компанiю
Приватне акцiонерне товариство "Київстар" (далi - "Київстар" або "Компанiя") було створено та
зареєстровано вiдповiдно до законодавства України 3 вересня 1997 року. Дiяльнiсть Компанiї
включає проектування, будiвництво та експлуатацiю мережi стiльникового зв'язку в Українi, а
також надання широкого спектру послуг мобiльного зв'язку та послуг домашнього Iнтернету в
Українi.
Юридична адреса Компанiї: Дегтярiвська, 53, Київ, 03113, Україна. Головний офiс Компанiї
розташований за юридичною адресою, що також є основним мiсцем здiйснення дiяльностi
Компанiї.
Компанiя має Головний офiс у Києвi.
Станом на 31 грудня 2019 року та 2018 року акцiонери та, вiдповiдно, їхнi частки в капiталi
Компанiї представленi таким чином:
Частка участi Кiлькiсть акцiй

VEON Holdings B.V. (Нiдерланди) 73,804%

13 094 562

VEON Ltd. (Бермудськi острови) 0,004%

700

Акцiї Компанiї, набутi iншим чином, якi облiковуються у депозитарному облiку на рахунку
Компанiї
26,192%
4 647 127

100,000%

17 742 389

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року Компанiя має iнвестицiї у двi дочiрнi
компанiї, що знаходяться в її повнiй власностi, - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Старавто" та Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СтарМанi".
Компанiя також пiдготувала консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ для
Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств (далi - "Група"). У консолiдованiй фiнансовiй звiтностi
дочiрнi пiдприємства, якi є компанiями, в яких Група володiє, прямо чи опосередковано, понад
половиною прав голосу або iншим чином має можливiсть здiйснювати контроль їхньої
дiяльностi, були повнiстю консолiдованi.
Користувачi цiєї окремої фiнансової звiтностi повиннi читати її разом iз консолiдованою
фiнансовою звiтнiстю Групи станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, для

отримання повної iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та змiни у
фiнансовому станi Групи в цiлому.
Материнською компанiєю Компанiї є компанiя VEON Ltd. зi штаб-квартирою у м. Амстердам,
Нiдерланди.
2. Умови функцiонування, ризики, полiтична та економiчна ситуацiя в Українi
Протягом 2019 року економiка України демонструвала ознаки стабiлiзацiї пiсля тривалого
перiоду полiтичної та економiчної напруженостi. У 2019 роцi темп iнфляцiї в Українi у рiчному
обчисленнi уповiльнився до 4,1% (порiвняно з 9,8% у 2018 роцi), а ВВП показав подальше
зростання, за оцiнками, на 3,5% (пiсля зростання на 3,3% у 2018 роцi).
Пiсля кiлькох рокiв девальвацiї нацiональна валюта України змiцнилася на 17% (станом на 31
грудня 2019 року встановлений НБУ офiцiйний курс обмiну гривнi по вiдношенню до євро
становив 26,42 гривнi за 1 євро порiвняно з 31,71 гривнi за 1 євро станом на 31 грудня 2018
року). Серед головних факторiв змiцнення гривнi - успiшне розблокування фiнансування за
програмою МВФ наприкiнцi 2018 року, стабiльнi доходи агроекспортерiв, обмежена гривнева
лiквiднiсть, збiльшення грошових переказiв у країну вiд трудових мiгрантiв та постiйне
надходження iноземної валюти за державними борговими iнструментами. В той же час почалася
девальвацiя української валюти з березня 2020 року.
Починаючи з квiтня 2019 року, Нацiональний банк України (НБУ) розпочав цикл пом'якшення
кредитно-грошової полiтики з поступовим зменшенням облiкової ставки вперше за останнi два
роки з 18% у квiтнi 2019 року до 10,0% у березнi 2020 року, що обгрунтовано стiйкою
тенденцiєю до уповiльнення iнфляцiї.
У груднi 2018 року Рада МВФ ухвалила 14-мiсячну програму кредитування для України
Stand-by (SBA) у загальнiй сумi 3,9 мiльярда доларiв США. У груднi 2018 року Україна вже
отримала вiд МВФ та ЄС 2 мiльярда доларiв США, а також кредитнi гарантiї вiд Свiтового
банку на суму 750 мiльйонiв доларiв США. Затвердження програми МВФ iстотно пiдвищує
здатнiсть України виконати її валютнi зобов'язання у 2019 роцi, що зрештою сприяло фiнансовiй
та макроекономiчнiй стабiльностi в країнi. Проте прийняття рiшення МВФ про надання
наступних траншiв залежатиме вiд успiху України у виконаннi умов Меморандуму про
економiчну i фiнансову полiтику, якого Україна планує дотримуватись у ходi реалiзацiї
програми SBA.

2. Умови функцiонування, ризики, полiтична та економiчна ситуацiя в Українi (продовження)
У 2020 роцi Україна зобов'язана погасити значну суму державного боргу, що вимагатиме
мобiлiзацiї суттєвого внутрiшнього i зовнiшнього фiнансування у дедалi складнiших умовах
кредитування країн, економiка яких розвивається. Крiм того, негативнi тенденцiї у
промисловому виробництвi України, якi спостерiгались у другiй половинi 2019 року, можуть
зберегтися у 2020 роцi.
Подiї, що призвели до анексiї Криму Росiйською Федерацiєю у лютому 2014 року, та конфлiкт
на сходi України, який розпочався навеснi 2014 року, дотепер залишаються неврегульованими.

Вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю залишаються напруженими.
У березнi-квiтнi 2019 року в Українi вiдбулися вибори президента, а в липнi 2019 року достроковi парламентськi вибори. Уряд, який був сформований пiсля парламентський виборiв,
якi вiдбулися у липнi 2019, був вiдправлений у вiдставку 4 березня 2020. Внаслiдок нещодавнiх
полiтичних змiн ступiнь непевностi, у тому числi щодо майбутнього напрямку реформ, у 2020
роцi залишається вкрай високим.
Крiм того, 16 сiчня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон №1209-1 "Про внесення
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв,
усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" та Закон №1210
"Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування
податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi". Цi
закони вносять численнi змiни до нацiональних нормативно-правових актiв про оподаткування
та фiнансову звiтнiсть, однак офiцiйний текст згаданих законодавчих актiв станом на дату цiєї
фiнансової звiтностi ще не оприлюднений. При цьому не вiдомо, коли цi закони будуть
пiдписанi Президентом України i коли вони набудуть чинностi.
У липнi 2019 року Президент України пiдписав указ про забезпечення доступу до Iнтернету всiм
громадянам України та усунення "цифрової розриву" мiж мiстами та сiльською мiсцевiстю.
Пiсля пiдписання Указу нацiональний регулятор, Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне
регулювання в сферi зв'язку та iнформатизацiї (НКРЗI), розробив план рефармiнгу для
впровадження радiотехнологiї LTE у значно фрагментованому дiапазонi 900 МГц. В результатi
цього 26 жовтня 2019 року було пiдписано Меморандум "Про спiльний план заходiв" мiж НКРЗI
та трьома найбiльшими операторами мобiльного зв'язку України, в якому зазначено детальну
iнформацiю про рефармiнг, його строки та зобов'язання сторiн. План заходiв передбачає
покрокове добровiльне повернення дiапазону GSM Компанiєю та iншими операторами
мобiльного зв'язку для запровадження технологiчної нейтральностi у дiапазонi 900 МГц з
подальшим перерозподiлом дiапазону з метою впровадження радiотехнологiї LTE. Керiвництво
очiкує, що процес рефармiнгу буде завершено до липня 2020 року. Станом на 31 грудня 2019
балансова вартiсть лiцензiй, якi пiдлягають поверненню в рамках рефармiнгу, складала 143 715
тисячi гривень.
Попри деякi покращення ситуацiї у 2019 роцi, остаточний результат полiтичної та економiчної
ситуацiї в Українi та її поточнi наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати
подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Компанiї.
Окрiм цього, негативнi тенденцiї на свiтових ринках, спричиненi епiдемiєю Коронавiрусу
(COVID-19), можуть вплинути на економiку України в цiлому та на дiяльнiсть Компанiї
зокрема. Наприкiнцi 2019 року новини про Коронавiрус вперше прийшли з Китаю. Ситуацiя
наприкiнцi того ж року полягала у тому, що Всесвiтню органiзацiю охорони здоров'я було
повiдомлено про обмежену кiлькiсть випадкiв зараження невiдомим вiрусом. У першi кiлька
мiсяцiв 2020 року вiрус поширився по всьому свiту i його негативний вплив постiйно набирав
обертiв. Керiвництво розглядає цей спалах захворювань як некоригуючу подiю пiсля дати
балансу. За оцiнкою керiвництва, ситуацiя потенцiйно може призвести до недоотримання
доходiв внаслiдок затримок у постачаннi постачальниками з Китаю обладнання, включаючи
фiльтри для дiапазону 900 МГц, затримок у доставцi смартфонiв до магазинiв роздрiбної
торгiвлi та скорочення обсягу вихiдного трафiку в роумiнгу на усiй територiї Європи, США та у
Росiйськiй Федерацiї. Ситуацiя продовжує змiнюватися, тому майбутнi наслiдки точно
передбачити неможливо. Керiвництво продовжуватиме монiторинг потенцiйного впливу цiєї
ситуацiї та буде вживати усiх можливих крокiв для мiнiмiзацiї її наслiдкiв.

?
3. Основа пiдготовки
Цю окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї було складено на основi принципу iсторичної вартостi.
Нижче описанi основнi принципи облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки
цiєї фiнансової звiтностi. Крiм змiн в облiковiй полiтицi у результатi запровадження МСФЗ 16
"Оренда" з 1 сiчня 2019 року, цi принципи облiкової полiтики застосовувались послiдовно
вiдносно всiх перiодiв, представлених у звiтностi, якщо не зазначено iнше (див. Примiтки 4 та
5). Основнi принципи нової облiкової полiтики, якi застосовувалися при облiку оренди до 31
грудня 2018 року, представленi у Примiтцi 32.
Цю фiнансову звiтнiсть представлено у гривнях, i всi суми округлено до найближчої тисячi,
якщо не зазначено iнше.
Вiдповiднiсть вимогам складання звiтностi
Фiнансову звiтнiсть Компанiї було складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) та iнтерпретацiй, випущених Комiтетом з iнтерпретацiй МСФЗ (КIМСФЗ), якi
застосовуються до компанiй, що звiтують вiдповiдно до МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть вiдповiдає
МСФЗ, випущеним Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).
Перевипуск фiнансової звiтностi
Попередньо випущену окрему фiнансову звiтнiсть Компанiї станом на 31 грудня 2019 року та за
рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, затверджену вiд iменi керiвництва Компанiї 27 березня
2020 року, було вiдкликано та замiнено даною перевипущеною окремою фiнансовою звiтнiстю.
Перевипуск був необхiдний в результатi включення додаткових розкриттiв щодо акцiй Компанiї,
набутих iншим чином у процесi реорганiзацiї внаслiдок правонаступництва Компанiї щодо прав
та обов'язкiв ТОВ "СТОРМ" у зв'язку з приєднанням ТОВ "СТОРМ" до Компанiї, якi
облiковуються у депозитарному облiку як "Залишки на рахунку 10002400623009836 в
Депозитарiї".
Данi розкриття було додано до окремої фiнансової звiтностi у зв'язку iз поданням звiтностi до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в рамках процедури реєстрацiї
випуску акцiй у зв'язку з анулюванням акцiй Компанiї, набутих iншим чином, у вiдповiдностi до
чинного законодавства.
Як результат, до примiток перевипущеної окремої фiнансової звiтнiстї був додадково включений
опис щодо акцiй Компанiї, набутих iншим чином, якi облiковуються у депозитарному облiку на
рахунку Компанiї (див. Примiтку 16).?
4. Новi або переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
(i)

Новi та змiненi стандарти, прийнятi Компанiєю

МСФЗ 16 "Оренда" (опублiкований 13 сiчня 2016 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi

починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Компанiя вирiшила застосувати стандарт з
дати його обов'язкового застосування 1 сiчня 2019 року, використовуючи модифiкований
ретроспективний метод без трансформацiї порiвняльних показникiв та iз застосуванням певних
спрощень, дозволених стандартом.
Активи у формi права користування орендованою
нерухомiстю оцiнюються при переходi так, якби новi правила застосовувалися завжди. Всi iншi
активи у формi права користування оцiнюються за сумою зобов'язання з оренди на дату
застосування стандарту (з коригуванням на суму всiх авансiв або нарахованих витрат).
При першому застосуваннi МСФЗ 16 Компанiя використала наступнi спрощення практичного
характеру, дозволенi стандартом:
"
застосування єдиної ставки дисконтування до портфеля договорiв оренди з обгрунтовано
аналогiчними характеристиками;
"
використання попереднього аналiзу обтяжливого характеру договору оренди в якостi
альтернативи проведенню перевiрки на предмет знецiнення - станом на 1 сiчня 2019 року
обтяжливих договорiв не було;
"
облiк операцiйної оренди зi строком оренди, що залишився, менше 12 мiсяцiв на 1 сiчня
2019 року як короткострокової оренди;
"
виключення первiсних прямих витрат для цiлей оцiнки активу у формi права
користування на дату першого застосування; та
"
використання суджень заднiм числом при визначеннi строку оренди, якщо договiр
мiстить опцiони на подовження чи припинення оренди.
Крiм того, Компанiя вирiшила не аналiзувати повторно договiр з точки зору того, чи є договiр у
цiлому або його окремi компоненти договором оренди на дату першого застосування стандарту.
Натомiсть щодо договорiв, укладених до дати першого застосування стандарту, Компанiя
вирiшила використати оцiнку, проведену iз застосуванням МСБО 17 "Оренда" та КIМФЗ 4
"Визначення наявностi в угодi ознак оренди".
Середньозважена ставка залучення додаткових позикових коштiв, застосована Компанiєю до
зобов'язань з оренди на 1 сiчня 2019 року, становила 15,06%.
Станом на 31 грудня 2018 року Компанiя мала зобов'язання за нескасовуваною орендою у сумi 1
297 749 тисяч гривень. Iз суми цих зобов'язань 10 443 тисячi гривень вiдносяться до
короткострокової оренди i 112 248 тисяч гривень - до оренди активiв iз низькою вартiстю, якi
рiвномiрно вiдображатимуться як витрати у складi прибутку чи збитку.
Нижче подано звiрку договiрних зобов'язань за операцiйною орендою iз визнаним
зобов'язанням:
У тисячах гривень

31 грудня 2018 р. / 1 сiчня 2019 р.

Недисконтованi зобов'язання за операцiйною орендою за МСБО 17, розкритi на 31 грудня 2018
р.
1 297 749
Переглянутi строки оренди при запровадженнi МСФЗ 16 (обгрунтовано визначенi
опцiони подовження / припинення оренди)
1 799 253

-

Звiльнення при визнаннi оренди активiв iз низькою вартiстю

(112 248)

-

Звiльнення при визнаннi короткострокової оренди

248

Рiзницi при визначеннi оренди (якщо попереднiй метод облiку не застосовний)

(10 443)

Всього недисконтованих орендних платежiв, якi є обгрунтовано визначеними

18

2 992 559

Ефект дисконтування iз використанням середньозваженої процентної ставки на позиковi
кошти 15% (888 509)
Зобов'язання з фiнансового лiзингу за МСБО 17, визнанi у балансi станом на 31 грудня
2018 р. (дисконтованi)
42 231
Всього зобов'язань з оренди

2 146 281

З яких:
-

Короткостроковi зобов'язання з оренди

520 491

-

Довгостроковi зобов'язання з оренди

1 625 790

Станом на 1 сiчня 2019 року Компанiя визнала активи у формi права користування в сумi 2 146
170 тисяч гривень, зобов'язання з оренди в сумi 2 146 281 тисяча гривень (пiсля коригувань на
передоплату i нарахованi оренднi платежi, визнанi станом на 31 грудня 2018 року). Чистi
оборотнi активи приблизно на 520 491 тисяч гривень менше в результатi представлення частини
зобов'язань як поточних.
Новi основнi принципи нової облiкової полiтики, застосованої у поточному перiодi, описанi у
Примiтцi 5. Облiкова полiтика, яка застосовувалась до 1 сiчня 2019 року щодо порiвняльної
iнформацiї, розкрита у Примiтцi 32.
?
4. Новi або переглянутi стандарти та iнтерпретацiї (продовження)
Наступнi змiненi стандарти набули чинностi для Компанiї з 1 сiчня 2019 року, але не мали
суттєвого впливу на Компанiю:
"
КIМФЗ 23 "Невизначенiсть при облiку податку на прибуток" (опублiкована 7 червня 2017
року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї
дати).
"
Характеристики передоплати з вiд'ємною компенсацiєю - змiни МСФЗ 9 (опублiкованi 12
жовтня 2017 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року
або пiсля цiєї дати);

"
Змiни МСБО 28 "Довгостроковi частки участi в асоцiйованих компанiях та спiльних
пiдприємствах" (опублiкованi 12 жовтня 2017 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
"
Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2015-2017 рокiв? змiни МСФЗ 3, МСФЗ 11, МСБО 12 та
МСБО 23 (опублiкованi 12 грудня 2017 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
"
Змiни МСБО 19 "Змiна, скорочення та врегулювання пенсiйного плану" (опублiкованi 7
лютого 2018 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року
або пiсля цiєї дати).
(ii)

Новi стандарти та iнтерпретацiї, якi ще не прийнятi

Були випущенi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, якi є обов'язковими до застосування у
рiчних перiодах, що починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати, i якi не були
достроково застосованi Компанiєю.
Продаж чи внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором - змiни
МСФЗ 10 та МСБО 28 (опублiкованi 11 вересня 2014 року i вступають у силу для рiчних
перiодiв, якi починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або пiсля цiєї дати). Цi змiни
усувають невiдповiднiсть мiж вимогами МСФЗ 10 i МСБО 28, що стосуються продажу чи
внеску активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором. Основний
наслiдок застосування змiн полягає у тому, що прибуток чи збиток визнається у повному обсязi
у тому випадку, якщо угода стосується бiзнесу. Якщо активи не являють собою бiзнес, навiть
якщо цими активами володiє дочiрнє пiдприємство, визнається лише частина прибутку чи
збитку. Компанiя оцiнює вплив цих змiн на її консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 17 "Договори страхування" (опублiкований 18 травня 2017 року i вступає в силу для
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ 17 замiнює
МСФЗ 4, який дозволяв компанiям застосовувати iснуючу практику облiку договорiв
страхування. Отже, iнвесторам було складно порiвнювати i зiставляти фiнансовi результати в
iнших вiдносинах аналогiчних страхових компанiй. МСФЗ 17 є єдиним, основаним на
принципах стандартом облiку всiх видiв договорiв страхування, включаючи договори
перестрахування, наявнi у страховика. Вiдповiдно до цього стандарту, визнання i оцiнка груп
договорiв страхування повиннi виконуватися за: (i) приведеною вартiстю майбутнiх грошових
потокiв (грошовi потоки пiсля виконання договорiв), скоригованою з урахуванням ризику, в якiй
врахована вся наявна iнформацiя про грошовi потоки пiсля виконання договорiв, яка вiдповiдає
спостережуванiй ринковiй iнформацiї, плюс (якщо вартiсть є зобов'язанням) чи мiнус (якщо
вартiсть є активом) (ii) сумою, яка являє собою незароблений прибуток по групi договорiв
(сервiсна маржа за договорами). Страховики вiдображатимуть прибуток вiд групи договорiв
страхування за перiод, протягом якого вони надають страхове покриття, i в мiру того, як вони
звiльняються вiд ризику. Якщо група договорiв є чи стає збитковою, органiзацiя негайно
вiдображатиме збиток. Компанiя очiкує застосувати цей стандарт до гарантiй виконання
зобов'язань, якi вона видає, i наразi оцiнює вплив цього нового стандарту на свою консолiдовану
фiнансову звiтнiсть.
Змiни Концептуальної основи фiнансової звiтностi (опублiкованi 29 березня 2018 року i
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати).
Концептуальна основа фiнансової звiтностi у новiй редакцiї мiстить новий роздiл про оцiнку,
рекомендацiї щодо вiдображення у звiтностi фiнансових результатiв, удосконаленi визначення

та рекомендацiї (зокрема, визначення зобов'язання) i роз'яснення таких важливих питань, як
функцiї управлiння, обачливiсть та невизначенiсть оцiнки у ходi пiдготовки фiнансової
звiтностi.
Визначення бiзнесу - змiни МСФЗ 3 (опублiкованi 22 жовтня 2018 року i вступають у силу для
угод придбання з початку рiчного звiтного перiоду, який починається з 1 сiчня 2020 року або
пiсля цiєї дати). Цi змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу. Бiзнес складається iз
внескiв i суттєвих процесiв, якi у сукупностi формують здатнiсть створювати вiддачу. Нове
керiвництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявнiсть внеску i суттєвого процесу, у
тому числi для компанiй, якi знаходяться на раннiх етапах розвитку i ще не отримали вiддачу. У
разi вiдсутностi вiддачi, для того щоб пiдприємство вважалося бiзнесом, має бути наявним
органiзований трудовий колектив. Визначення термiну "вiддача" звужується, щоб зосередити
увагу на товарах i послугах, якi надаються клiєнтам, на формуваннi iнвестицiйного доходу та
iнших доходiв, при цьому виключаються результати у формi скорочення витрат та iнших
економiчних вигод. Крiм того, наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть учасникiв
ринку замiнювати вiдсутнi елементи чи iнтегрувати придбану дiяльнiсть i активи. Органiзацiя
може застосувати "тест на концентрацiю". Придбанi активи не вважатимуться бiзнесом, якщо
практично вся справедлива вартiсть придбаних валових активiв сконцентрована в одному активi
(або групi аналогiчних активiв). Цi змiни є перспективними, i Компанiя застосує їх та оцiнить
їхнiй вплив з 1 сiчня 2020 року.
?
4. Новi або переглянутi стандарти та iнтерпретацiї (продовження)
Визначення суттєвостi - змiни МСБО 1 та МСБО 8 (опублiкованi 31 жовтня 2018 року i
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати).
Цi змiни уточнюють визначення суттєвостi та застосування цього поняття завдяки включенню
рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших стандартах МСФЗ. Крiм того,
були допрацьованi пояснення до цього визначення. Змiни також забезпечують послiдовнiсть
використання визначення суттєвостi в усiх стандартах МСФЗ. Iнформацiя вважається суттєвою,
якщо обгрунтовано очiкується, що її пропуск, викривлення або складнiсть її розумiння може
вплинути на рiшення, якi приймають основнi користувачi фiнансової звiтностi загального
призначення на основi такої фiнансової звiтностi, яка вiдображає фiнансову iнформацiю про
конкретну органiзацiю, що звiтує. Компанiя оцiнює вплив цих змiн на її консолiдовану
фiнансову звiтнiсть.
Реформа базової процентної ставки - змiни МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 (опублiкованi 26
вересня 2019 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року
або пiсля цiєї дати). Цi змiни зумовленi замiною базових процентних ставок, наприклад, ставки
LIBOR (ставка пропозицiї на Лондонському мiжбанкiвському ринку) та iнших мiжбанкiвських
ставок пропозицiї (ставки IBOR). Змiни передбачають тимчасове звiльнення вiд застосування
спецiальних вимог облiку хеджування до вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає
реформа IBOR. Облiк хеджування грошових потокiв вiдповiдно до МСФЗ 9 та МСБО 39
вимагає, щоб майбутнi хеджованi грошовi потоки були "високоймовiрними". Якщо цi грошовi
потоки залежать вiд ставок IBOR, звiльнення, передбачене цими змiнами, вимагає вiд органiзацiї
виходити з припущення про те, що базова процентна ставка за хеджованими грошовими
потоками не змiниться в результатi реформи. МСБО 39 та МСФЗ 9 вимагає виконання
прогнозної оцiнки для застосування облiку хеджування. Наразi очiкується, що грошовi потоки,
основанi на IBOR та альтернативних IBOR ставках, у цiлому, еквiвалентнi, що мiнiмiзує
будь-яку неефективнiсть, однак ближче до дати реформи цей факт уже не вiдповiдатиме

дiйсностi. Вiдповiдно до цих змiн, органiзацiя може зробити припущення, що базова процентна
ставка, на якiй основанi об'єкт хеджування, iнструмент хеджування або хеджований ризик, не
змiниться в результатi реформи IBOR. Крiм того, реформа IBOR може призвести до того, що
ефективнiсть операцiй хеджування вийде за межi дiапазону 80-125%, який є вимогою
ретроспективного тесту вiдповiдно до МСБО 39. Отже, МСБО 39 був змiнений для застосування
винятку з ретроспективного тесту ефективностi для того, щоб операцiя хеджування не
припинялася протягом перiоду пов'язаної з IBOR невизначеностi виключно тому, що
ретроспективна ефективнiсть виходить за межi цього дiапазону. Однак iнших вимог облiку
хеджування, включаючи прогнозну оцiнку, слiд дотримуватись, як i ранiше. В деяких
операцiях хеджування об'єкт хеджування або хеджований ризик - це не встановлений договором
компонент ризику, пов'язаного з IBOR. З метою застосування облiку хеджування МСФЗ 9 та
МСБО 39 вимагають окремої iдентифiкацiї та достовiрної оцiнки визначеного компонента
ризику. Вiдповiдно до цих змiн компонент ризику необхiдно iдентифiкувати окремо тiльки при
початковiй категоризацiї операцiї хеджування, а не на постiйнiй основi. У контекстi
макрохеджування, якщо органiзацiя часто перевстановлює вiдносини хеджування, звiльнення
застосовується з моменту, з якого об'єкт хеджування був первiсно визначений у таких
вiдносинах хеджування. Вiдповiдно до МСБО 39 та МСФЗ 9 неефективнiсть операцiї
хеджування продовжує облiковуватися у складi прибутку чи збитку. Змiни встановлюють
фактори завершення дiї звiльнення, якi включають припинення невизначеностi, пов'язаної з
реформою базової процентної ставки. Змiни вимагають вiд органiзацiй надання додаткової
iнформацiї iнвесторам про їхнi вiдносини хеджування, на якi безпосередньо впливають цi
фактори невизначеностi, включаючи номiнальну суму iнструментiв хеджування, до яких
застосовується це звiльнення, суттєвi припущення або судження, сформованi у ходi
застосування цього звiльнення, та розкриття якiсної iнформацiї про те, яким чином реформа
IBOR впливає на органiзацiю та як органiзацiя управляє перехiдним процесом. Компанiя оцiнює
вплив цих змiн на її консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Компанiя не очiкує суттєвого впливу цих нових стандартiв та iнтерпретацiй на її фiнансову
звiтнiсть, якщо iнше не зазначено вище.
5. Основнi положення облiкової полiтики
Функцiональна валюта i валюта представлення
Функцiональною валютою i валютою представлення Компанiї є українська гривня - валюта
первинного економiчного середовища, в якому працює Компанiя.
Перерахунок iноземної валюти
Монетарнi активи та зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту Компанiї за
офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на кiнець вiдповiдного
звiтного перiоду. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi
розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну
валюту Компанiї за офiцiйними обмiнними курсами НБУ на кiнець року, вiдображаються у
складi прибутку чи збитку за рiк як прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти.
Перерахунок за курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних статей, якi
оцiнюються за первiсною вартiстю.
Станом на 31 грудня 2019 року i 31 грудня 2018 року основнi курси обмiну, що застосовувалися
для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими:

31 грудня 2019 р., гривень 31 грудня 2018 р., гривень
1 долар США 23,686 27,688
1 євро 26,422 31,714
?
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Перерахунок iноземної валюти (продовження)
Курсовi рiзницi, що виникають при здiйсненнi розрахункiв за монетарними статтями або при
перерахунку монетарних статей за курсами, що вiдрiзняються вiд курсiв, за якими вони
перераховувалися при первiсному визнаннi протягом звiтного перiоду або у попереднiх звiтних
перiодах, пiдлягають визнанню у складi прибуткiв чи збиткiв того перiоду, в якому такi рiзницi
виникли, крiм тих курсових рiзниць, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу.
Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей (крiм грошових коштiв та їх
еквiвалентiв) в iноземнiй валютi на кiнець звiтного перiоду, вiдносяться до нереалiзованих
курсових рiзниць. В момент погашення цих монетарних статей (сплати чи отримання грошових
коштiв), всi ранiше акумульованi нереалiзованi курсовi рiзницi, якi виникли з моменту
первинного визнання монетарної статтi до моменту погашення, визнаються реалiзованими
курсовими рiзницями. Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi грошових коштiв та їх
еквiвалентiв в iноземнiй валютi, завжди вiдносяться до реалiзованих курсових рiзниць.
Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей, якi вiдносяться до
iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, включаються до неоперацiйних курсових рiзниць. До
таких статей вiдносяться заборгованостi за кредитними договорами, депозити з контрактним
термiном погашення бiльше трьох мiсяцiв, кредиторська (дебiторська) заборгованiсть за основнi
засоби та нематерiальнi активи, кредити наданi працiвникам, тощо.
Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей, за виключенням тих, якi
вiдносяться до iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, включаються до операцiйних курсових
рiзниць.
Змiни у фiнансовiй звiтностi пiсля її випуску.
Будь-якi змiни цiєї фiнансової звiтностi пiсля її випуску вимагають затвердження керiвництвом
Компанiї, яке ухвалило цю фiнансову звiтнiсть до випуску.
Визнання та оцiнка виручки
Виручка - це дохiд, що виникає у ходi звичайної дiяльностi Компанiї. Виручка визнається в сумi
цiни угоди. Цiна угоди - це сума винагороди, право на яку Компанiя очiкує отримати в обмiн на
передачу контроля над обiцяними товарами чи послугами покупцю, без урахування сум,
одержаних вiд iменi третiх сторiн. Виручка визнається за вирахуванням знижок, повернень та
податкiв на додану вартiсть.

Виручка, головним чином, включає доходи вiд надання (продажу):
?
послуг: доходи вiд плати за ефiрний час, плати за з'єднання, регулярних платежiв, плати
за пiдключення до мережi та разової плати за пiдписку на послуги, доходи вiд надання послуг
широкосмугового Iнтернету (FTTB), плати за фiксованi лiнiї, доходи вiд роумiнгу i доступу до
мережi, а також додаткових послуг;
?

обладнання клiєнтам: телефонних апаратiв, модемiв тощо.

Послуги
Компанiя надає послуги за договорами з фiксованою та змiнною винагородою. Виручка вiд
надання послуг визнається у тому звiтному перiодi, в якому послуги були наданi. За договорами
з фiксованою винагородою виручка визнається на основi обсягу послуг, фактично наданих до
кiнця звiтного перiоду, пропорцiйно загальному обсягу послуг, що надаються, оскiльки
покупець одночасно отримує i споживає вигоди.
Якщо договори включають декiлька зобов'язань до виконання, цiна угоди розподiляється на
кожне окреме зобов'язання до виконання на основi цiн окремих продажiв.
У випадку договорiв iз фiксованою винагородою, покупець сплачує фiксовану суму вiдповiдно
до графiку платежiв. Якщо вартiсть послуг, наданих Компанiєю, перевищує суму платежу,
визнається актив за договором iз клiєнтом. Якщо сума платежiв перевищує вартiсть наданих
послуг, визнається зобов'язання за договором iз клiєнтом.
Виручка вiдноситься на майбутнi перiоди як договiрне зобов'язання до моменту надання
вiдповiдних послуг абонентам, продажу передплаченої картки або закiнчення строку дiї
стартового пакету. Компанiя припиняє визнання договiрного зобов'язання та визнає виручку в
момент, коли вона передає послуги i, вiдповiдно, врегульовує своє зобов'язання до виконання.
Якщо договiр передбачає оплату на основi обсягу наданих послуг, виручка визнається в сумi, на
яку Компанiя має право виставити рахунок. Рахунки виставляються клiєнтам щомiсяця, i
винагорода пiдлягає сплатi пiсля виставлення рахунку.
Якщо договiр включає змiнну винагороду, виручка визнається, тiльки якщо iснує висока
ймовiрнiсть того, що в майбутнiх перiодах не буде значного зменшення такої винагороди.
Продаж ефiрного часу
Компанiя одержує доходи вiд продажу ефiрного часу шляхом забезпечення контрактних
абонентiв та користувачiв передплачених послуг доступом до власної стiльникової мережi та
забезпечення проходження дзвiнкiв у власнiй мережi та мережах роумiнгових партнерiв.
?
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Визнання та оцiнка виручки (продовження)
Плата за з'єднання

Виручка вiд iнтерконекту - це доходи, отриманi вiд надання послуг iз завершення дзвiнкiв з
мереж iнших операторiв в мережi Компанiї.
Доходи вiд продажу ефiрного часу та iнтерконекту визнають в перiодi фактичного надання
вiдповiдних послуг.
Регулярнi платежi
Регулярнi платежi включають плату за пiдключення до нових тарифних планiв i регулярну плату
за передплату таких додаткових послуг, як голосова пошта, виставлення детального рахунку
тощо. Регулярнi платежi також включають плату за перерахування грошових коштiв мiж
абонентськими рахунками, використання послуги "екстрагрошi" тощо. Регулярнi платежi
визнаються у тому перiодi, в якому вiдповiдна послуга була надана.
Плата за пiдключення i разова плата за передплату послуг
Плату за пiдключення сплачують абоненти стiльникового мобiльного зв'язку передплачених
послуг за первiсну реєстрацiю у мережi. Доходи вiд плати за пiдключення вiдносять та визнають
протягом того перiоду, в якому ця плата за пiдключення є заробленою за загальним договором
про надання послуг, укладеним iз абонентом, згiдно з очiкуваним перiодом вiдносин з
клiєнтами, який складає 54 мiсяцi для абонентiв передплачених послуг (у 2018 роцi - 56 мiсяцiв).
Очiкуваний перiод вiдносин iз клiєнтами грунтується на попереднiй iсторiї рiвня вiдтоку
клiєнтiв та планах щодо розвитку Компанiї.
Разова плата за передплату на послуги переважно включає одноразову плату за пiдключення
рiзних додаткових послуг, а також плату за змiну тарифного плану i за переведення пiдписки з
одного мiсця в iнше. Доходи вiд одноразової плати за послуги вiдносяться на майбутнi перiоди
та визнаються протягом строку дiї пiдписки, а у випадках вiдсутностi строку дiї - згiдно з
очiкуваним перiодом вiдносин iз клiєнтами, який становить приблизно 82 мiсяцi для
контрактних абонентiв стiльникового рухомого зв'язку, 54 мiсяцi для абонентiв стiльникового
рухомого зв'язку передплачених послуг та 104 мiсяцi для абонентiв фiксованого зв'язку (у 2018
роцi - 105 мiсяцiв, 56 мiсяцiв та 86 мiсяцiв, вiдповiдно).
Послуги широкосмугового Iнтернету (FTTB)
Виручка вiд надання послуг широкосмугового Iнтернету (FTTB) включає фiксованi щомiсячнi
платежi за доступ до мережi Iнтернет, наданий абонентам Компанiї. Цей вид виручки визнають
у тому перiодi, в якому вiдповiдну послугу було надано абонентам.
Плата за фiксованi лiнiї
Виручка вiд плати за фiксованi лiнiї включає щомiсячнi платежi за доступ абонентiв Компанiї до
фiксованої телефонної мережi та маршрутизацiю дзвiнкiв абонентiв, здiйснених через дану
мережу. Цей вид доходiв визнають у тому перiодi, в якому вiдповiдну послугу було надано
абонентам.
Роумiнг та доступ до мережi
Виручка вiд роумiнгу та доступу до мережi включає: (I) доходи вiд послуг, що надають
абонентам Компанiї в мережах її партнерiв з роумiнгу, (II) доходи вiд доступу до послуг, що
надаються Компанiєю у власнiй мережi абонентам роумiнгових партнерiв, та (III) плата за

доступ до мережi Компанiї з боку iноземних операторiв без термiнацiї дзвiнкiв. Виручка вiд
роумiнгу визнається у тому перiодi, в якому вiдповiдна послуга була надана.
Додатковi послуги
Виручка вiд плати за послуги передачi даних включає в себе доходи вiд вихiдних SMS та MMS,
а також доходи передачi даних та пакетiв даних, що передають комутованим каналом та через
систему передачi даних iз пакетною комутацiєю (WAP, GPRS, EDGE тощо) та продаж контенту
абонентам. Виручку вiд додаткових послуг визнають у перiодi, в якому вiдповiднi послуги було
надано.
Продаж клiєнтського обладнання
Продажi визнаються на момент переходу контроля над товаром, тобто коли товари поставленi
покупцю, покупець має повну свободу дiй щодо товарiв i коли вiдсутнє невиконане
зобов'язання, яке може вплинути на приймання покупцем товарiв. Поставка вважається
виконаною, коли ризики застарiння та втрати перейшли до покупця, i покупець прийняв товари
вiдповiдно до договору, строк дiй положень про приймання закiнчився або у Компанiї наявнi
об'єктивнi докази того, що всi критерiї приймання були виконанi.
Якщо Компанiя надає будь-якi додатковi послуги покупцю пiсля переходу до нього контроля
над товарами, виручка вiд таких послуг вважається окремим зобов'язанням до виконання i
визнається протягом перiоду надання таких послуг.
Знижки роумiнговим партнерам
Знижки найчастiше надаються у формi грошових платежiв, розрахованих виходячи з умов
договору з роумiнг-партнерiв та платiжних даних по роумiнг трафiку за перiод. Знижки
визнаються в той перiод, коли знижка була зароблена як зменшення доходiв вiдповiдного
перiоду. ?
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Визнання та оцiнка виручки (продовження)
Програми лояльностi
Бонуснi одиницi, отриманi клiєнтами у рамках програми лояльностi, облiковують як окремий
компонент операцiї з продажу, в рамках якої їх надають. Частину справедливої вартостi
отриманої винагороди розподiляють на бонуснi одиницi та вiдносять на майбутнi перiоди,
виходячи з очiкуваної кiлькостi бонусних одиниць, якi будуть фактично отриманi клiєнтом. У
подальшому вiднесену на майбутнi перiоди суму визнають як дохiд у перiодах погашення
бонусних одиниць.
Подання
Якщо в межах операцiї Компанiя виступає принципалом, доходи визнаються на розгорнутiй
основi. У такому випадку доходи включають в себе повну вартiсть операцiї, рахунок щодо якої
виставлений клiєнту, за вирахуванням знижок, з вiднесенням будь-яких пов'язаних витрат на
операцiйнi витрати. Якщо Компанiя виступає в ролi агента, доходи визнають на згорнутiй
основi. Цi доходи є заробленою маржою. Оцiнка того, чи є Компанiя принципалом або агентом,

грунтується на оцiнцi сутностi операцiї, вiдповiдальностi за надання товарiв i послуг та
цiноутворення, а також властивих фiнансових ризикiв та вигiд.
Процентнi доходи
Процентнi доходи по всiх боргових iнструментах облiковуються за методом нарахування iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Розрахунок за таким методом включає в
процентнi доходи всi комiсiйнi та виплати, отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною
частиною ефективної процентної ставки, та всi iншi премiї або дисконти.
Комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, включають комiсiйнi,
отриманi або сплаченi Компанiєю у зв'язку зi створенням або придбанням фiнансового активу чи
випуском фiнансового зобов'язання, наприклад, комiсiйнi за оцiнку кредитоспроможностi,
оцiнку або облiк гарантiй чи забезпечення, за врегулювання умов надання iнструмента i за
обробку документiв за угодою.
Щодо створених або придбаних кредитно-знецiнених фiнансових активiв, ефективна процентна
ставка являє собою ставку, яка дисконтує очiкуванi грошовi потоки (включаючи первинно
очiкуванi кредитнi збитки) до справедливої вартостi при первiсному визнаннi (зазвичай,
вiдповiдає цiнi придбання). У результатi, ефективний процент є скоригованим з урахуванням
кредитного ризику.
Процентний дохiд розраховується iз застосуванням ефективної процентної ставки до валової
балансової вартостi фiнансових активiв, крiм: (i) фiнансових активiв, якi стали
кредитно-знецiненими (Етап 3) i для яких процентний дохiд розраховується iз застосуванням
ефективної процентної ставки до їх амортизованої вартостi (за вирахуванням резерву пiд
очiкуванi кредитнi збитки); i (ii) створених або придбаних кредитно-знецiнених фiнансових
активiв, для яких первiсна ефективна процентна ставка, скоригована на кредитний ризик,
застосовується до амортизованої вартостi.
Процентнi доходи на поточних банкiвських рахунках, на депозитах до запитання або строкових
депозитах строком до трьох мiсяцiв, що класифiкуються як частина грошових коштiв та їх
еквiвалентiв, визнаються в частинi операцiйного грошового потоку. Процентнi доходи за
строковими депозитами, крiм тих, що класифiкуються як грошовi кошти та їх еквiваленти,
визнаються в частинi iнвестицiйного грошового потоку.
Визнання та оцiнка витрат
Витрати визнаються Компанiєю тодi, коли зменшення майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних
зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, вiдбулося i його можна достовiрно
оцiнити.
Витрати Компанiї подiленi на такi групи за функцiями: собiвартiсть матерiалiв та послуг,
адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi витрати операцiйної дiяльностi, фiнансовi
витрати, iншi витрати.
Компанiя застосовує класифiкацiю витрат за елементами вiдповiдно до їхньої економiчної
сутностi (такi як знос/амортизацiя, витрати на оплату працi, роумiнг, дилерська винагорода,
витрати на ремонт, рекламу тощо).
Собiвартiсть послуг, матерiалiв складається з собiвартостi послуг, матерiалiв

якi були

реалiзованi протягом звiтного перiоду, та нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат.
До собiвартостi включаються: прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi, iншi
прямi витрати, загальновиробничi витрати. До собiвартостi належать наступнi витрати (список
не є вичерпним): витрати вiд iнтерконекту та транзиту трафiку, витрати за послуги
мiжнародного роумiнгу, витрати на мiжоператорську оренду каналiв, витрати на контент,
витрати на придбання абонентської продукцiї, витрати на оренду та електроенергiю пiд об'єкти
телекомунiкацiйної мережi, витрати на технiчну пiдтримку мережi, витрати на персонал
технiчної функцiї та iншi прямi витрати.
Адмiнiстративнi витрати - це загальногосподарськi витрати, спрямованi на управлiння та
обслуговування Компанiї. До адмiнiстративних витрат належать наступнi витрати (перелiк не є
вичерпним): витрати на управлiнськi послуги, витрати на професiйнi послуги, витрати на
банкiвськi послуги, забезпечення та iншi витрати, пов'язанi з обслуговуванням Компанiї.
Витрати на збут - витрати, пов'язанi з реалiзацiєю (збутом), товарiв i послуг Компанiї. До витрат
на збут належать наступнi витрати (список не є вичерпним): дилерська винагорода (крiм витрат
на отримання або виконання договору, якi пiдлягають капiталiзацiї), витрати на рекламу,
маркетинг, дослiдження ринкiв збуту, витрати на заробiтну плату та iншi винагороди
працiвникам пiдроздiлiв, що забезпечують збут, та iншi.
?
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Визнання та оцiнка витрат (продовження)
Iншi операцiйнi витрати - витрати Компанiї, якi не включаються до собiвартостi реалiзацiї,
адмiнiстративних витрат, витрат на збут, фiнансових витрат та витрат з податку на прибуток, але
вiдносяться до операцiйної дiяльностi Компанiї. До iнших операцiйних витрат вiдносяться
(список не є вичерпним): резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки, iншi резерви та забезпечення,
витрати на штрафи, курсовi рiзницi вiд операцiйної дiяльностi, членськi внески до професiйних
об'єднань.
Фiнансовi витрати виникають в результатi операцiй з отримання фiнансування, в тому числi
фiнансової оренди, та в результатi облiку фiнансових активiв чи зобов'язань за дисконтованою
(амортизованою) вартiстю.
Iншi витрати - витрати Компанiї, що не є результатом операцiйної дiяльностi . До цих витрат,
зокрема, вiдносяться витрати, що пов'язанi з незвичайними подiями, не характерними для
дiяльностi Компанiї: курсовi рiзницi вiд неоперацiйної дiяльностi, благодiйнi внески,
собiвартiсть реалiзованих основних засобiв, нематерiальних активiв, знецiнення необоротних
активiв, витрати на утилiзацiю непридатних основних засобiв та iншi неоперацiйнi витрати.
Активи за договорами з клiєнтами
Капiталiзованi витрати на пiдключення
Первiснi прямi витрати, понесенi у зв'язку з пiдключенням абонента до мережi, вiдносять на
майбутнi перiоди, як i плату за пiдключення, яку вiдносять на рахунок абонента. Такi витрати в
основному складаються з собiвартостi стартових пакетiв, карток поповнення рахункiв тощо.

Капiталiзованi комiсiйнi винагороди дилерам
Комiсiйнi винагороди дилерам за залучення абонентiв капiталiзуються як необоротнi активи i
амортизуються протягом середнього перiоду вiдносин з абонентами, розрахованого з
урахуванням рiвня вiдтоку абонентiв. Вiдповiдна амортизацiя вiдображається у складi витрат на
збут у тiй же статтi, в якiй витрати були ранiше облiкованi в момент їх виникнення. Збиток вiд
знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує: (a) суму винагороди,
яку Компанiя вправi очiкувати отримати в обмiн на товари та послуги, до яких вiдноситься
актив; мiнус (б) залишковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з наданням цих товарiв та
послуг.
Витрати на рекламу, маркетинг i комiсiйнi винагороди
Витрати на рекламу, маркетинг та комiсiйнi винагороди вiдносять до витрат по мiрi їх
понесення, якщо тiльки вони не складають частину витрат майбутнiх перiодiв, пов'язаних з
пiдключенням, як описано вище. Витрати на рекламу та заходи зi стимулювання попиту
визнають у складi витрат на той момент, коли Компанiя або має право на доступ до товарiв, або
одержує послугу.
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображають за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та
будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Собiвартiсть основних засобiв
включає в себе вартiсть професiйних послуг, а у випадку квалiфiкацiйних активiв - витрати на
позики, якi пiдлягають капiталiзацiї. Знос розраховують з метою зменшення первiсної вартостi
активiв, крiм землi, до їхньої оцiночної лiквiдацiйної вартостi, якщо така iснує, протягом усього
очiкуваного строку корисного використання. Нарахування зносу розпочинається з моменту,
коли активи готовi до їхнього цiльового використання.
Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв капiталiзуються у разi суттєвого
покращення стану активу, що може проявлятися у розширеннi функцiй та продовженнi строку
корисного використання активу. Витрати на поточний ремонт та обслуговування вiдображають
по мiрi їх понесення та визнаються витратами протягом перiоду. У випадку капiталiзацiї нових
запасних частин замiненi запаснi частини виводять з експлуатацiї та їхню залишкову балансову
вартiсть визнають збитком вiд вибуття.
Якщо сума очiкуваних витрат на виведення з експлуатацiї активу пiсля завершення його
використання є суттєвою для фiнансової звiтностi, теперiшня вартiсть очiкуваних витрат на
демонтаж активу пiсля завершення його використання включається до первiсної вартостi
вiдповiдного активу, за умови дотримання критерiїв для визнання резерву. Подальше
збiльшення зобов'язань з демонтажу в результатi змiни припущень (наприклад, ставка
дисконтування, перiод до демонтажу, вартiсть демонтажу тощо) визнають як надходження
основних засобiв. Подальше зменшення зобов'язань з демонтажу в результатi змiни припущень
визнають як вибуття основних засобiв.
Знос нараховують за прямолiнiйним методом протягом наступних очiкуваних строкiв корисного
використання активiв:
Групи основних засобiв

Строк корисного використання (роки)

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої

5-30

Машини та обладнання
Транспортнi засоби

5-20
3-5

Метод амортизацiї, розрахунковi строки корисного використання та залишкова вартiсть
оцiнюються не менше одного разу на рiк та коригуються перспективно у всiх належних
випадках. Залишкова вартiсть, за оцiнками, дорiвнюватиме нулю для бiльшостi активiв, оскiльки
Компанiя планує їх використовувати протягом усього строку їх корисного використання.
?
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Основнi засоби (продовження)
Визнання об'єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується
одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття.
Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку iз припиненням визнання активу
(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою
вартiстю), включаються до звiту про сукупний дохiд за рiк, в якому вiдбулось припинення
визнання об'єкту.
Знос удосконалень орендованого майна нараховується протягом усього очiкуваного строку його
корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, або протягом строку
вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший.
Земля
Земля, на яку Компанiя має вiдповiдне юридичне право, включена до звiту про фiнансовий стан
Компанiї за її iсторичною собiвартiстю, за вирахуванням накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi. Знос на землю не нараховують.
Незавершене будiвництво
Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий
елемент необоротних активiв, вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням
будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. При завершеннi будiвництва вартiсть
об'єкта, за вирахуванням накопиченого збитку вiд зменшення корисностi, переноситься до
вiдповiдної групи основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не
нараховується.
Невстановлене обладнання
Невстановлене обладнання є устаткуванням, придбаним Компанiєю, але не введеним в
експлуатацiю, що вiдображається за первiсною вартiстю за вирахуванням будь-яких
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос на невстановлене обладнання не
нараховують.

Активи у формi права користування
Компанiя орендує рiзноманiтнi будинки, споруди та передавальнi пристрої, офiси, а також
транспортнi засоби. Договори можуть включати як компоненти, якi є договорами оренди, та i
компоненти, якi не є договорами оренди. Компанiя розподiляє винагороду за договором мiж
компонентами оренди та компонентами, якi не є орендою, на основi їх вiдносної цiни
вiдокремленої угоди. Проте за договорами оренди нерухомостi, в яких Компанiя виступає
орендарем, вона прийняла рiшення не вiдокремлювати компоненти оренди та компоненти, якi не
є орендою, а вiдобразити їх в якостi одного компонента оренди
Активи, що виникають за договорами оренди, спочатку оцiнюються за приведеною вартiстю.
Активи у формi права користування оцiнюють за первiсною вартiстю, яка включає:
?

суму первiсної оцiнки зобов'язання з оренди;

?
оренднi платежi на дату початку оренди чи до неї, за вирахуванням отриманих
стимулюючих платежiв за орендою;
?

будь-якi первiснi прямi витрати; та

?
витрати на вiдновлення активу до стану, який вимагається умовами договорiв оренди,
якщо передбачено.
Активи у формi права користування, як правило, амортизуються лiнiйним методом протягом
строку корисного використання активу або строку оренди, залежно вiд того, який з них
закiнчиться ранiше. Якщо Компанiя достатньою мiрою упевнена у виконаннi опцiону на
придбання, Компанiя амортизує актив у формi права користування протягом строку корисного
використання базового активу. Компанiя розраховує амортизацiю активiв у формi права
користування лiнiйним методом протягом оцiночного строку їх корисного використання, а саме:
Група активiв у формi права користування

Строк корисного використання (рокiв)

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої

3-7

Транспортнi засоби

3-5

Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або створенням активу,
який обов'язково вимагає тривалого перiоду для його пiдготовки до планового використання або
продажу, капiталiзують у складi первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати на позики
вiдносять на витрати у тому звiтному перiодi, у якому вони були понесенi, у складi фiнансових
витрат. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших витрат, понесених у зв'язку iз
залученням позикових коштiв.
?
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)

Нематерiальнi активи
Окремо придбанi нематерiальнi активи спочатку визнають за первiсною вартiстю. Пiсля
початкового визнання нематерiальнi активи вiдображають за первiсною вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Нематерiальнi активи, створенi власними силами Компанiї, за винятком капiталiзованих витрат
на розробку, не капiталiзують, i вiдповiднi витрати вiдображають у прибутку та збитках за
перiод, у якому вони виникли.
Амортизацiю нараховують за прямолiнiйним методом протягом наступних очiкуваних строкiв
корисного використання активiв:
Категорiя активу
Лiцензiї

Строк корисного використання (рокiв)

5-15

Мережеве i бiлiнгове програмне забезпечення

5-10

Нематерiальнi активи з кiнцевим строком корисного використання амортизують протягом
усього строку їхнього корисного використання. Строки корисного використання та методи
амортизацiї нематерiальних активiв переглядають принаймнi раз на рiк та коригують на
перспективнiй основi, якщо це необхiдно.
Iндивiдуальнi строки корисного використання можуть бути застосованi до нематерiальних
активiв вiдповiдно до контрактних або лiцензiйних умов.
Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюють як рiзницю мiж
чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу i визнають у звiтi про
сукупний дохiд у складi iнших доходiв чи iнших витрат.
Iнвестицiї у дочiрнi пiдприємства
Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву
пiд знецiнення (якщо необхiдно). Первiсна вартiсть активу складається з цiни придбання та/або
iнших прямих витрат. Цiна придбання та/або iншi прямi витрати являє собою суму сплачених
коштiв та справедливу вартiсть iншої винагороди, сплаченої для придбання активу.
Запаси
Запаси вiдображають за найменшою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї
для об'єктiв, якi будуть реалiзованi як окремi товари. Запаси, якi будуть реалiзованi в рамках
транзакцiї з кiлькома компонентами, в результатi якої Компанiя очiкує отримати чистий дохiд,
оцiнюють за собiвартiстю, навiть, якщо цiна продажу запасiв нижча, нiж їхня собiвартiсть.
Собiвартiсть використаних запасiв визначають за допомогою методу середньозваженої
собiвартостi.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв

На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи iснують ознаки можливого зменшення корисностi
активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на
зменшення корисностi, Компанiя здiйснює оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування активу.
Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: справедливої вартостi
мiнус витрати на вибуття активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти, та його вартостi при
використаннi. Суму очiкуваного вiдшкодування визначають для кожного активу, за винятком
випадкiв, коли актив не генерує надходження грошових коштiв, що здебiльшого не залежать вiд
надходжень грошових коштiв вiд iнших активiв та груп активiв.
Якщо балансова вартiсть активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти, перевищує суму його
очiкуваного вiдшкодування, вважають, що кориснiсть активу зменшилася до суми його
очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi теперiшньої вартостi майбутнiх чистих грошових
надходжень вiд активу, майбутнi грошовi потоки дисконтують за ставкою до оподаткування, яка
вiдображає поточну ринкову вартiсть грошей у часi та специфiчнi для активу ризики. При
визначеннi справедливої вартостi активу мiнус витрати на вибуття беруть до уваги останнi
операцiї на ринку, за умови їхньої наявностi. У разi, якщо iдентифiкувати такi операцiї
неможливо, використовують вiдповiдну модель оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджують
оцiночними коефiцiєнтами або iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки
вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнають у прибутку та збитку.
Одиниця, яка генерує грошовi кошти, - найменша група активiв, яку можна iдентифiкувати i яка
генерує надходження грошових коштiв, що здебiльшого не залежать вiд надходжень грошових
коштiв вiд iнших активiв або груп активiв. Виходячи зi специфiки дiяльностi Компанiї,
керiвництво визначило, що Компанiя має одну одиницю, яка генерує грошовi кошти, якою є
мережа Компанiї в цiлому.
На кожну звiтну дату проводять оцiнку наявностi ознак того, що ранiше визнанi збитки вiд
зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися.
За наявностi таких ознак проводять оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування активу. Ранiше
визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнують тiльки у тому випадку, якщо мала мiсце
змiна в оцiнках, якi використовували для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з
моменту останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У такому випадку балансову
вартiсть активу збiльшують до суми очiкуваного вiдшкодування активу. Таке збiльшення
вартостi не може перевищувати балансової вартостi, яку було б визначено за вирахуванням
амортизацiї, якби у попереднiх роках не визнавався збиток вiд зменшення корисностi активу. Це
сторнування визнають у складi прибутку та збиткiв. Пiсля сторнування знос пiдлягає
коригуванню у майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової вартостi активу,
за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi, на систематичнiй основi протягом строку його
корисного використання.?
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за
зобов'язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим
пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок - це такий
ринок, на якому операцiї щодо активiв i зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в
достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй
основi.

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку,
вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов'язанням та
кiлькостi фiнансових iнструментiв, що утримується органiзацiєю. Цей принцип дотримується,
навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть
iнструментiв, що утримується Компанiєю, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах
однiєї транзакцiї може вплинути на цiну котирування.
Методи оцiнки, такi як модель дисконтування грошових потокiв, а також моделi, основанi на
даних аналогiчних операцiй, що здiйснюються на ринкових умовах, або на результатах аналiзу
фiнансових даних об'єкта iнвестицiй, використовуються для визначення справедливої вартостi
окремих фiнансових iнструментiв, для яких ринкова iнформацiя про цiну угод вiдсутня. Оцiнки
справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним чином:
(i) до Рiвня 1 вiдносяться оцiнки за цiнами котирувань (нескоригованих) на активних ринках для
iдентичних активiв або зобов'язань, (ii) до Рiвня 2 - отриманi за допомогою методiв оцiнки, в
яких усi використанi iстотнi вхiднi данi, якi або прямо (наприклад, цiна), або опосередковано
(наприклад, розрахованi на основi цiни) є спостережуваними для активу або зобов'язання (тобто,
наприклад, розрахованi на основi цiни), i (iii) оцiнки Рiвня 3 - це оцiнки, що не основанi
виключно на спостережуваних ринкових даних (тобто для оцiнки потрiбен значний обсяг
вхiдних даних, якi не спостерiгаються на ринку).
Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати - це витрати,
що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї
включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у
якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються
регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при
перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або
дисконтiв за борговими зобов'язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних
витрат чи витрат на зберiгання.
Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус
погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус резерв
пiд очiкуванi кредитнi збитки. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених
витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми
погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi
доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та
амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди
при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової
вартостi вiдповiдних статей консолiдованого звiту про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або процентних
витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки
(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна
ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження
(без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного
термiну дiї фiнансового iнструменту або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну
до валової балансової вартостi фiнансового iнструменту. Ефективна процентна ставка
використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою
до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають
кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших

змiнних факторах, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти
амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної
вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є
невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Для активiв, якi є придбаними чи
створеними кредитно-знецiненими фiнансовими активами при первiсному визнаннi, ефективна
процентна ставка коригується на кредитний ризик, тобто розраховується на основi очiкуваних
грошових потокiв при первiсному визнаннi, а не на основi договiрних грошових потокiв.
Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання
Фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток,
спочатку облiковуються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку
облiковуються за справедливою вартiстю, скоригованою на витрати, понесенi на здiйснення
операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна
угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо
iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути
iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або
методики оцiнки, якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.
Пiсля первiсного визнання щодо фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою
вартiстю, та iнвестицiй у борговi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд, визнається оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що
призводить до визнання бухгалтерського збитку одразу пiсля первiсного визнання активу.
Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом
перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди "звичайної"
купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Компанiя
зобов'язується здiйснити поставку фiнансового активу. Всi iншi операцiї з придбання
фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб'єкт господарювання стає стороною договору
про придбання фiнансового iнструменту.?
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - категорiї оцiнки
Компанiя класифiкує фiнансовi активи у такi категорiї оцiнки: за справедливою вартiстю через
прибуток чи збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд i за амортизованою
вартiстю. Класифiкацiя та подальша оцiнка боргових фiнансових активiв залежить вiд (i)
бiзнес-моделi Компанiї для управлiння вiдповiдним портфелем активiв та (ii) характеристик
грошових потокiв за активом.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їхнi еквiваленти, торгову та iншу
дебiторську заборгованiсть та iншi фiнансовi активи, усi з яких класифiкують у категорiю оцiнки
за амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9.
Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - бiзнес-модель
Бiзнес-модель вiдображає спосiб, у який Компанiя управляє активами з метою отримання
грошових потокiв: чи є метою Компанiї (i) виключно отримання передбачених договором
грошових потокiв вiд активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором
грошових потокiв"), або (ii) отримання передбачених договором грошових потокiв i грошових
потокiв, якi виникають у результатi продажу активiв ("утримання активiв для отримання

передбачених договором грошових потокiв i продажу"), або якщо не застосовується нi пункт (i),
нi пункт (ii), фiнансовi активи вiдносяться у категорiю "iнших" бiзнес-моделей та оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток чи збиток.
Бiзнес-модель Компанiї, що застосовується до фiнансових активiв, - це утримання активiв для
отримання передбачених договором грошових потокiв.
Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - характеристики грошових потокiв
Якщо бiзнес-модель передбачає утримання активiв для отримання передбачених договором
грошових потокiв або для отримання передбачених договором грошових потокiв i продажу,
Компанiя оцiнює, чи являють собою грошовi потоки виключно виплати основної суми боргу та
процентiв ("тест на виплати основної суми боргу та процентiв" або "SPPI-тест"). У ходi такої
оцiнки Компанiя аналiзує, чи вiдповiдають передбаченi договором грошовi потоки умовам
базового кредитного договору, тобто проценти включають тiльки вiдшкодування щодо
кредитного ризику, вартостi грошей у часi, iнших ризикiв базового кредитного договору та
маржу прибутку. SPPI-тест виконується при первiсному визнаннi активу, а подальша переоцiнка
не проводиться.
Фiнансовi активи - рекласифiкацiя
Фiнансовi iнструменти рекласифiкуються тiльки у випадку, якщо змiнюється бiзнес-модель для
управлiння цим портфелем у цiлому. Рекласифiкацiя проводиться перспективно з початку
першого звiтного перiоду пiсля змiни бiзнес-моделi.
Знецiнення фiнансових активiв - оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки
На основi прогнозiв Компанiя оцiнює очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з борговими
iнструментами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю та за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд, та з ризиками, якi виникають у зв'язку iз зобов'язаннями щодо надання
кредитiв та договорами фiнансової гарантiї, для договiрних активiв. Компанiя оцiнює очiкуванi
кредитнi збитки i визнає чистi збитки вiд знецiнення фiнансових активiв i договiрних активiв на
кожну звiтну дату. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає: (i) об'єктивну i зважену з
урахуванням iмовiрностi суму, визначену шляхом оцiнки дiапазону можливих результатiв, (ii)
вартiсть грошей у часi та (iii) всю обгрунтовану i пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї,
поточнi умови та прогнозованi майбутнi економiчнi умови, доступну на звiтну дату без
надмiрних витрат i зусиль.
Борговi iнструменти, якi оцiнюють за амортизованою вартiстю, вiдображають у звiтi про
фiнансовий стан за вирахуванням оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. Щодо
зобов'язань iз надання кредитiв та фiнансових гарантiй визнається окремий резерв пiд очiкуванi
кредитнi збитки у складi зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан. Змiни в амортизованiй вартостi
боргових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,
за вирахуванням оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, вiдображають у складi
прибутку чи збитку.
Компанiя застосовує "триетапну" модель облiку знецiнення на основi змiн кредитної якостi з
моменту первiсного визнання. Фiнансовий iнструмент, який не є знецiненим при первiсному
визнаннi, класифiкується як такий, що вiдноситься до Етапу 1. Для фiнансових активiв Етапу 1
очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються за сумою, яка дорiвнює частинi очiкуваних кредитних
збиткiв за весь строк, що виникають внаслiдок дефолтiв, якi можуть вiдбутися протягом

наступних 12 мiсяцiв чи до дати погашення вiдповiдно до договору, якщо вона настає до
закiнчення 12 мiсяцiв ("12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки"). Якщо Компанiя iдентифiкує
значне пiдвищення кредитного ризику з моменту первiсного визнання, актив переводиться в
Етап 2, а очiкуванi кредитнi збитки за цим активом оцiнюються на основi очiкуваних кредитних
збиткiв за весь строк, тобто до дати погашення вiдповiдно до договору, але з урахуванням
очiкуваної передоплати, якщо вона передбачена ("очiкуванi кредитнi збитки за весь строк").
Якщо Компанiя визначає, що фiнансовий актив є знецiненим, актив переводиться в Етап 3, i
очiкуванi по ньому кредитнi збитки оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь строк. Для
придбаних чи створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв очiкуванi кредитнi збитки
завжди оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь строк.
Фiнансовi активи - списання
Фiнансовi активи списують повнiстю або частково, коли Компанiя вичерпала всi практичнi
можливостi щодо їх стягнення i дiйшла висновку про необгрунтованiсть очiкувань вiдносно
вiдшкодування таких активiв. Списання - це подiя припинення визнання. Компанiя може
списати фiнансовi активи, щодо яких ще вживаються заходи з примусового стягнення, коли
Компанiя намагається стягнути суми заборгованостi за договором, хоча у неї немає
обгрунтованих очiкувань щодо їх стягнення.?
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Фiнансовi активи - припинення визнання
Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) активи погашенi або права на
отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть, або (б) Компанiя
передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про
передачу, i при цьому (i) також передала в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з
володiнням активами, або (ii) Компанiя не передала та не залишила в основному всi ризики та
вигоди володiння, але припинила здiйснювати контроль.
Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю
продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Фiнансовi активи - модифiкацiя
Якщо модифiкованi умови суттєво вiдрiзняються, так що права на грошовi потоки вiд
первiсного активу спливають, Компанiя припиняє визнання первiсного фiнансового активу i
визнає новий актив за справедливою вартiстю. Датою перегляду умов вважається дата
первiсного визнання для цiлей розрахунку подальшого знецiнення, у тому числi для визначення
факту значного пiдвищення кредитного ризику. Будь-яка рiзниця мiж балансовою вартiстю
первiсного активу, визнання якого припинене, та справедливою вартiстю нового, суттєво
модифiкованого активу вiдображається у складi прибутку чи збитку, якщо рiзниця, по сутi, не
вiдноситься до операцiї з капiталом iз власниками. Якщо iстотна вiдмiннiсть модифiкованого
активу вiд первiсного активу вiдсутня, його модифiкацiя не призводить до припинення
визнання. Компанiя здiйснює перерахунок валової балансової вартостi шляхом дисконтування
модифiкованих грошових потокiв за договором за первiсною ефективною процентною ставкою
(чи за ефективною процентною ставкою, скоригованою з урахуванням кредитного ризику для
придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв) i визнає прибуток чи збиток
вiд модифiкацiї у складi прибутку чи збитку.

Фiнансовi зобов'язання - категорiї оцiнки
Фiнансовi зобов'язання класифiкують як у подальшому оцiнюванi за амортизованою вартiстю,
крiм: (i) фiнансових зобов'язань, якi оцiнюють за справедливою вартiстю через прибуток чи
збиток: ця класифiкацiя застосовується до похiдних фiнансових iнструментiв, фiнансових
зобов'язань, утримуваним для торгiвлi (наприклад, короткi позицiї по цiнних паперах), умовної
винагороди, визнаної покупцем при об'єднаннi бiзнесу, та iнших фiнансових зобов'язань,
визначених як такi при первiсному визнаннi; та (ii) договорiв фiнансової гарантiї та зобов'язань
iз надання кредитiв.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та
iншi фiнансовi зобов'язання, усi з яких класифiкують у категорiю оцiнки за амортизованою
вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9.
Фiнансовi зобов'язання - припинення визнання
Визнання фiнансових зобов'язань припиняється у разi їх погашення (тобто коли зобов'язання,
вказане у договорiв, виконується чи припиняється або закiнчується строк його виконання).
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з подальшим включенням до звiту про
фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування
юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на
основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. При
цьому право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутнiх подiй та (б) повинне мати
юридичну силу в усiх наступних обставинах: (i) у ходi звичайного ведення бiзнесу, (ii) у випадку
дефолту та (iii) у випадку неплатоспроможностi або банкрутства.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Торгову та iншу дебiторську заборгованiсть спочатку визнають за справедливою вартiстю, а в
подальшому облiковують за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної
процентної ставки.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгову кредиторську заборгованiсть нараховують, якщо контрагент виконав свої зобов'язання
за договором, i визнають спочатку за справедливою вартiстю, а в подальшому облiковують за
амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Аванси клiєнтiв
Первiснi та подальшi платежi за кредитними залишками абонентiв передплачених послуг
визнаються як фiнансове зобов'язання (аванси клiєнтiв) у разi, якщо передплачений кредитний
залишок пiдлягає вiдшкодуванню абоненту, або якщо кредитний залишок може використати
абонент в якостi валюти для придбання товарiв або послуг вiд iнших постачальникiв (крiм
послуг мобiльного зв'язку Компанiї). Якщо передплаченi кредитнi залишки не пiдлягають
вiдшкодуванню i можуть використовуватись виключно для придбання послуг мобiльного зв'язку
Компанiї, такi залишки визнаються у балансi як виручка майбутнiх перiодiв.

?
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Зобов'язання з оренди
Зобов'язання, що виникають за договорами оренди, спочатку оцiнюються за приведеною
вартiстю. Оренднi зобов'язання включають чисту приведену вартiсть наступних орендних
платежiв:
?
фiксованих платежiв (у тому числi, по сутi, фiксованих платежiв) за вирахуванням
будь-яких стимулюючих платежiв за орендою до отримання,
?
змiнного орендного платежу, який залежить вiд iндексу чи ставки, що спочатку
оцiнюється з використанням iндексу або ставки на дату початку оренди,
?

сум, очiкуваних до сплати Компанiєю за гарантiями лiквiдацiйної вартостi,

?
цiни виконання опцiону на придбання, за умови, що Компанiя достатньою мiрою
упевнена у виконаннi цього опцiону, та
?
виплат штрафiв за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображає виконання
Компанiєю цього опцiону.
Можливостi подовження та припинення договорiв передбаченi у низцi договорiв оренди
будiвель, споруд та передавальних пристроїв Компанiї. Цi умови використовуються для
забезпечення максимальної операцiйної гнучкостi при управлiннi активами, якi Компанiя
використовує у своїй дiяльностi. Бiльшiсть умов щодо можливостi подовження та припинення
договорiв може бути використана тiльки Компанiєю, а не вiдповiдним орендодавцем. Опцiони
на подовження (або перiод часу пiсля строку, визначеного умовами опцiонiв на припинення
оренди) включаються до строку оренди тiльки у тому випадку, якщо iснує достатня впевненiсть
у тому, що договiр буде подовжено (або не буде припинено). В оцiнку зобов'язання також
включаються оренднi платежi, якi будуть здiйсненi у межах виконання опцiонiв на подовження,
якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що оренду буде подовжено.
Оренднi платежi дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної у договiр
оренди. Якщо цю ставку легко визначити неможливо, що, як правило, має мiсце у випадку
наявних у Компанiї договорiв оренди, Компанiя використовує ставку залучення додаткових
позикових коштiв - це ставка, за якою Компанiя могла б залучити на аналогiчний строк та за
аналогiчного забезпечення позиковi кошти, необхiднi для отримання активу вартiстю,
аналогiчною вартостi активу у формi права користування в аналогiчних економiчних умовах.
Для визначення ставки залучення додаткових позикових коштiв Компанiя:
?
використовує пiдхiд нарощування, за якого розрахунок починається з безризикової
процентної ставки, яка коригується з урахуванням кредитного ризику, та
?
проводить коригування з урахуванням специфiки договору оренди, наприклад, строку
оренди, країни, валюти та забезпечення.
Компанiя зазнає впливу ризику потенцiйного збiльшення змiнних орендних платежiв у

майбутньому, що залежать вiд iндексу чи ставки, яке не вiдображається в орендному
зобов'язаннi, доки не вступить у силу. Пiсля проведення коригувань орендних платежiв, якi
залежать вiд iндексу чи ставки, виконується переоцiнка зобов'язання з оренди з коригуванням
вартостi активу у формi права користування.
Оренднi платежi розподiляються мiж основною сумою зобов'язань та фiнансовими витратами.
Фiнансовi витрати вiдображаються у складi прибутку чи збитку протягом усього перiоду оренди
для того, щоб забезпечити постiйну перiодичну процентну ставку за непогашеним залишком
зобов'язання за кожний перiод.
Виплати, пов'язанi з короткостроковою орендою, визнаються прямолiнiйно як витрати у складi
фiнансового результату за перiод. Короткострокова оренда - це оренда зi строком оренди 12
мiсяцiв або менше.

Операцiйна оренда
У випадках, коли Компанiя виступає орендодавцем за договором оренди, за якою всi ризики та
вигоди, притаманнi володiнню активом, практично не передаються орендарю (тобто у випадку
операцiйної оренди), оренднi платежi за договорами операцiйної оренди вiдображаються у
складi iнших доходiв лiнiйним методом.

?
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Виплати працiвникам
Компанiя здiйснює певнi вiдрахування до Державного пенсiйного фонду за ставками, що дiють
протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати. Цi вiдрахування вiдображають як
витрати у тому звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.
Крiм зазначених вище вiдрахувань, працiвники Компанiї мають право на виплати по закiнченнi
трудової дiяльностi.
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi здiйснюють одноразово при виходi на пенсiю. Сума
таких виплат залежить вiд стажу роботи працiвника у Компанiї та середньої заробiтної плати.
Окремi фонди пiд такi виплати не формують.
Оцiночну вартiсть надання винагород за програмами визначають щорiчно з використанням
актуарного методу прогнозованої умовної одиницi для розрахунку чистої теперiшньої вартостi
зобов'язань з виплат працiвникам на звiтну дату. Залишок зобов'язань iз виплат працiвникам
дорiвнює дисконтованим платежам, що пiдлягають сплатi у майбутнiх перiодах з урахуванням
кадрової ротацiї, i вiдноситься до перiоду до звiтної дати. Демографiчна iнформацiя та
припущення про кадрову ротацiю грунтуються на даних минулих перiодiв.
Результати вiд переоцiнки пенсiйного плану, якi включають в себе актуарнi прибутки (збитки),
одразу вiдображають у звiтi про фiнансовий стан з вiдображенням за дебетом або кредитом у

нерозподiленому прибутку через iнший сукупний дохiд у перiодi їхнього виникнення.
Результати вiд переоцiнки пенсiйного плану не пiдлягають вiднесенню до прибутку або збитку в
наступних перiодах.
Вартiсть послуг минулих перiодiв визнають у складi прибутку чи збитку на бiльш ранню з
наступних дат:
?

дата внесення поправок у план чи дата секвестра плану; та

?

дата, на яку Компанiя визнає вiдповiднi витрати на реструктуризацiю.

Чисту величину вiдсоткiв вiдносно чистого зобов'язання (активу) пенсiйного плану з
встановленими виплатами визначають шляхом множення чистого зобов'язання (активу)
пенсiйного забезпечення з визначеною виплатою на ставку дисконтування. Вартiсть послуг, що
включає вартiсть послуг поточного перiоду, вартiсть послуг минулих перiодiв, прибутки
(збитки) вiд секвестра плану та нестандартнi взаєморозрахунки, визнають у складi прибутку або
збитку.
Будь-якi актуарнi прибутки або збитки, пов'язанi з ювiлейними виплатами, визнають як
прибуток або збиток за перiод, у якому вони виникли. Вартiсть послуг минулих перiодiв
визнають негайно.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюють за сумою,
очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам.
Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовують для розрахунку цiєї суми, - це
ставки та законодавство, якi були чинними на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховують за методом зобов'язань шляхом визначення
тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їхньою
балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнають за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, крiм випадкiв, коли:
?
вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла,
активу або зобов'язання в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення
операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
?
оподатковуванi тимчасовi рiзницi, пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, якщо
розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi може контролюватися та iснує значна
ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнають за всiма тимчасовими рiзницями,

що пiдлягають вирахуванню, та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тiй
мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що Компанiя матиме оподатковуваний прибуток,
проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню,
невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли:
?
вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, яка
пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, що
виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на
бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
?
стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов'язанi з iнвестицiями
в дочiрнi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнають тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна
ймовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть сторнованi у найближчому майбутньому та буде
отриманий достатнiй оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде використати
тимчасовi рiзницi.?
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Податки (продовження)
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та
знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволить
використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне.
Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядають на кожну звiтну дату та визнають в тiй
мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток
дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i
зобов'язання визначають за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду
реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке набрало або
фактично набрало чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку,
також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнають
вiдповiдно до операцiй, на яких вони грунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або
безпосередньо в капiталi.
Взаємозалiк вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань
здiйснюється тодi, коли iснує юридично закрiплене право взаємозалiку поточних податкових
активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної
компанiї та податкового органу.
Податок на додану вартiсть
?
Доходи, витрати та активи визнають за вирахуванням суми податку на додану вартiсть
(ПДВ), крiм випадкiв, коли: податок на додану вартiсть, що виник при придбаннi активiв або
послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартiсть
визнається як частина витрат на придбання активу або частина видаткової статтi; i
?
дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку
на додану вартiсть.
Чиста сума ПДВ до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам

представлена в примiтках до фiнансової звiтностi.
В межах своєї господарської дiяльностi Компанiя одночасно здiйснює операцiї, оподатковуванi
ПДВ, та такi, що не пiдлягають оподаткуванню ПДВ. Компанiя може купувати товари та
послуги, призначенi для одночасного використання в оподатковуваних та неоподатковуваних
операцiях. У такому випадку Компанiя здiйснює пропорцiйне вiднесення сум податку до
податкового кредиту, стосовно операцiй з придбання товарiв/послуг/необоротних активiв, що
призначенi для одночасного використання в операцiях, оподатковуваних ПДВ, та таких, що не
пiдлягають оподаткуванню ПДВ.
Короткострокова/довгострокова класифiкацiя
Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення),
або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi
активи (зобов'язання) класифiкують як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкують,
виходячи з їх очiкуваного строку використання. Вiдстроченi податковi активи класифiкуються
як довгостроковi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi
депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв (92 днi). Грошовi кошти та їх
еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю, оскiльки: (i) вони утримуються для
отримання передбачених договором грошових потокiв i цi грошовi потоки являють собою
виключно виплати основної суми боргу та процентiв та (ii) вони не вiднесенi у категорiю оцiнки
за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їхнi еквiваленти складаються з
грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за винятком непогашених
банкiвських овердрафтiв.
Забезпечення та резерви
Забезпечення та резерви визнають, коли в результатi минулих подiй Компанiя має юридичнi або
добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi
очiкується вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму
зобов'язання можна достовiрно визначити. Якщо Компанiя планує одержати вiдшкодування
деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнають
як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає
сумнiву. Витрати, що стосуються резерву, вiдображають у прибутку та збитках за вирахуванням
вiдшкодування. Якщо вплив вартостi грошей у часi є суттєвим, резерви дисконтують за
поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доцiльно, ризики, характернi для
конкретного зобов'язання. Якщо застосовують дисконтування, то збiльшення резерву з часом
визнають як фiнансовi витрати.
?
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Умовнi активи i зобов'язання

Умовнi активи не визнають, а розкривають у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження
економiчних вигiд є ймовiрним.
Умовнi зобов'язання не вiдображають у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує
ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому
суму таких зобов'язань можна достовiрно визначити. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає
розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою
економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Вилучений капiтал (акцiї, набутi iншим чином, якi облiковуються у депозитарному облiку на
рахунку Компанiї)
Акцiї, набутi iншим чином, якi облiковуються у депозитарному облiку на рахунку Компанiї,
визнаються за цiною придбання та вираховуються з капiталу. Прибутки та збитки, пов'язанi з
придбанням, продажом, випуском або анулюванням iнструментiв власного капiталу Компанiї,
не визнаються у прибутках та збитках перiоду. Рiзниця мiж балансовою вартiстю та сумою
винагороди, у разi повторного випуску, визнається у складi емiсiйного доходу. Акцiї, набутi
iншим чином, якi облiковуються у депозитарному облiку на рахунку Компанiї, не враховуються
пiд час голосування та для визначення кворуму на Загальних зборах акцiонерiв Компанiї, а
також такi акцiї не враховуються при розподiлi дивiдендiв.
Подiї пiсля звiтної дати
Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї на
звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображають у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля
звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображають у примiтках до фiнансової звiтностi,
якщо вони є суттєвими.
Операцiї з материнською компанiєю та компанiями пiд спiльним контролем
Передбачається, що операцiї мiж непов'язаними сторонами - це операцiї обмiну за однаковою
справедливою вартiстю. Коли Компанiя проводить операцiї з материнською компанiєю та
компанiями пiд спiльним контролем, щодо яких вiдсутнє припущення про однакову справедливу
вартiсть i МСФЗ вимагають визнання таких операцiй за справедливою вартiстю, Компанiя
облiковує рiзницю мiж справедливою вартiстю та сумою такої операцiї безпосередньо у складi
власного капiталу як розподiл прибутку серед акцiонерiв Компанiї або внесок до капiталу
вiдповiдно до її економiчної сутi.

Змiни у форматi представлення звiтностi
За необхiдностi, порiвняльнi показники були скоригованi для їх приведення у вiдповiднiсть
змiнам у форматi представлення поточного року.

?
6. Суттєвi облiковi судження та основнi джерела невизначеностi в оцiнках

Ключовi джерела невизначеностi в оцiнках - суттєвi облiковi оцiнки
Оцiнка деяких сум, включених до фiнансової звiтностi, або таких, що мають вплив на неї, а
також пов'язанi з ними розкриття iнформацiї, вимагає вiд керiвництва здiйснення припущень
вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки фiнансової звiтностi.
Суттєва облiкова оцiнка є одночасно суттєвою для вiдображення як фiнансового стану Компанiї,
так i результатiв її дiяльностi та вимагає вiд керiвництва найбiльш складних, суб'єктивних або
комплексних суджень, найчастiше внаслiдок необхiдностi оцiнки впливу факторiв, якi за своєю
суттю є невизначеними.
Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду
минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає
прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть
змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень
може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi
активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюють такi припущення та оцiнки, у майбутньому.
Визнання виручки
Основна частина виручки Компанiї надходить вiд надання послуг мобiльного зв'язку, таких як
продаж ефiрного часу, одноразова плата за пiдключення та регулярна передоплата послуг.
Компанiя має багато абонентiв передплаченого зв'язку i контрактних абонентiв та пропонує їм
значну кiлькiсть рiзноманiтних послуг з рiзними тарифними планами. Компанiя надає
рiзноманiтнi знижки, найчастiше в межах рiзних рекламних кампанiй. Виручку вiд одноразової
плати за послуги або пiдключення до мережi Компанiї визнають доходами майбутнiх перiодiв та
вiдображають у прибутку та збитку протягом перiодiв, у яких цi доходи стають заробленими за
загальним договором про надання послуг, укладеним iз клiєнтом, виходячи з середнього перiоду
вiдносин з клiєнтами. Керiвництво регулярно переглядає свої оцiнки стосовно перiоду вiдносин
з клiєнтами, виходячи з досвiду минулих перiодiв та планiв щодо майбутнього розвитку
Компанiї. Станом на 1 сiчня 2019 року, за оцiнкою керiвництва, перiод вiдносин з контрактними
абонентами дорiвнює 82 мiсяцям та з абонентами передплачених послуг - 54 мiсяцi (у 2018 роцi
- 105 мiсяцiв та 56 мiсяцiв, вiдповiдно). У результатi змiни у вищевказаних облiкових оцiнках,
починаючи з 1 сiчня 2019 року, прибуток до оподаткування Компанiї за 2019 рiк зрiс на 14,340
тисячi гривень.
Капiталiзованi комiсiйнi винагороди дилерам
Додатковi витрати, понесенi на укладання договору з клiєнтом, такi як комiсiйна винагорода, що
сплачується дилерам - третiм сторонам за залучення клiєнтiв, капiталiзується у складi iнших
необоротних активiв. Капiталiзованi суми у подальшому амортизується у вiдповiдностi до
строкiв надання клiєнту послуг, яких стосується актив. Для визначення того, якi витрати
пiдлягають капiталiзацiї, перiоду, в якому витрати вiдносяться на фiнансовий результат, а також
оцiнки капiталiзованих витрат на зменшення корисностi необхiднi суб'єктивнi судження.
Капiталiзованi витрати амортизуються протягом очiкуваного перiоду вiдносин iз клiєнтами,
розрахованого з урахуванням рiвня вiдтоку абонентiв за останнiй повний рiк, з максимальним
перiодом вiдносин п'ять рокiв, який вiдповiдає судженню керiвництва щодо галузi послуг
мобiльного зв'язку. При оцiнцi ймовiрностi вiдшкодування активу Компанiя враховує вiдтiк
абонентiв, кредитний ризик та маржинальний дохiд за клiєнтами iз застосуванням портфельного
пiдходу до контрактiв з аналогiчними характеристиками. Станом на звiтну дату керiвництво не
визначило зменшення корисностi.

Знос i амортизацiя
Методи нарахування зносу та амортизацiї грунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках
майбутнiх строкiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв. Оцiнки
можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової
кон'юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв
корисного використання та амортизацiйних вiдрахувань. Темпи технологiчного розвитку важко
передбачити, i припущення Компанiї щодо тенденцiй i динамiки розвитку можуть змiнюватися
згодом. Деякi активи i технологiї, в якi iнвестувала Компанiя кiлька рокiв тому, усе ще
використовуються i забезпечують базу для нових технологiй.
Строки корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядають
принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У
випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного використання, амортизацiйнi вiдрахування
коригують на перспективнiй основi.
Амортизацiя активiв у формi права користування
Активи у формi права користування, як правило, амортизуються лiнiйним методом протягом
строку корисного використання активу або строку оренди, залежно вiд того, який з них
закiнчиться ранiше. Судження, що застосовуються для визначення термiну оренди, вказанi в
роздiлi "Можливостi продовження та припинення".

?
6. Суттєвi облiковi судження та основнi джерела невизначеностi в оцiнках (продовження)
Можливостi подовження та припинення
Можливостi подовження та припинення договорiв передбаченi у низцi договорiв оренди
будiвель, споруд та передавальних пристроїв Компанiї. Вони використовуються для
забезпечення максимальної операцiйної гнучкостi при управлiннi активами, якi Компанiя
використовує у своїй дiяльностi. Бiльшiсть умов щодо можливостi подовження та припинення
договорiв може бути використана тiльки Компанiєю, а не вiдповiдним орендодавцем.
При визначеннi строку оренди керiвництво враховує усi факти та обставини, якi створюють
економiчнi стимули для виконання опцiону на подовження договору чи невиконання опцiону на
припинення договору оренди. Опцiони на подовження (або перiоди часу пiсля строку,
визначеного умовами опцiонiв на припинення оренди) включаються до строку оренди тiльки у
тому випадку, якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що договiр буде подовжено (або не буде
припинено).
Для оренди, як правило, найбiльш значущими є такi фактори:
?
У Компанiї, як правило, є достатня впевненiсть у тому, що вона подовжить (або не
припинить) оренду, якщо для припинення (чи вiдмови вiд подовження) договору оренди

встановленi значнi штрафи.
?
В iнших випадках Компанiя розглядає iншi фактори, у тому числi тривалiсть оренди у
минулих перiодах, а також витрати i порушення у звичайному порядку дiяльностi, якi
потребуватимуться для замiни орендованого активу.
У тих випадках, коли опцiон фактично виконаний (чи не виконаний) або у Компанiї виникає
зобов'язання виконати (чи не виконати) його, оцiнка строку оренди переглядається. Оцiнка
наявностi достатньої упевненостi переглядається лише у разi значних подiй або значних змiн в
обставинах, якi впливають на оцiнку i якi Компанiя може контролювати.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Компанiя здiйснила суттєвi iнвестицiї в основнi засоби, незавершенi капiтальнi iнвестицiї i
нематерiальнi активи. Цi активи тестують, як зазначено вище, на предмет зменшення корисностi
раз на рiк або за наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi.
Чинники, що вважають суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi,
включають таке: iстотне падiння ринкових цiн, суттєве недовиконання показникiв операцiйної
дiяльностi, з огляду на iсторичнi або очiкуваннi у майбутньому результати операцiйної
дiяльностi, суттєвi змiни у використаннi активiв або в загальнiй бiзнес-стратегiї Компанiї,
включаючи активи, стосовно яких ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i
пошкодженi активи або активи, знятi з експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї
та суттєва перевитрата коштiв у розробцi активiв.
Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково грунтуватися на оцiнках керiвництва,
включаючи визначення вiдповiдних одиниць, що генерують грошовi кошти, оцiнку очiкуваних
показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, припущення щодо
кон'юнктури ринку в майбутньому та успiх у просуваннi нових товарiв i послуг. Змiни в
обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд
зменшення корисностi у вiдповiдних перiодах. Додаткову iнформацiю про збиток вiд знецiнення
основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй, нематерiальних активiв та активiв
групи вибуття, класифiкованих як призначенi для продажу, представлено у Примiтцi 26.

?
7. Операцiї з пов'язаними сторонами
Станом на 31 грудня 2019 року та 2018 року дохiд та витрати по вiдношенню до пов'язаних
сторiн були такими:
2019 рiк

2018 рiк

Материн-ська компанiя
Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї
Iншi
пов'язанi сторони Материн-ська компанiя
Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi
компанiї
Iншi пов'язанi сторони

Реалiзацiя товарiв та послуг -

645 139

-

-

-

1 137 969

-

288

715
Вартiсть матерiалiв, трафiку та iншi прямi витрати
(534 014)
(23 769)

-

(246 591)

Iншi операцiйнi витрати
-

-

-

(142 087)

(106

-

-

-

-

-

10

25 446 -

-

533 937

-

264

(38 178)

(134 169)

Амортизацiя дисконту безпроцентних виданих позик
785 Iншi доходи -

1 844 13 619 -

Всього (38 178)
946

266 223

-

(10 014)

-

(142 087)

(23 633)

249)

7 вересня 2018 року материнська компанiя Київстара продала частину акцiй в Wind
Telecomunicazioni S.p.A., яка до цього класифiкувалася як Iнша пов'язана сторона.
У 2019 роцi Компанiя реалiзувала основнi засоби компанiї пiд спiльним контролем на суму 1 267
тисяч гривень (у 2018 роцi - на суму 2 091 тисяча гривень).
У 2019 роцi 2,9% загальної суми доходiв представленi реалiзацiєю одному клiєнту, компанiї пiд
спiльним контролем VEON Wholesale Services B.V. (у 2018 роцi - 6,0% вiд загальної суми
доходiв).
Станом на 31 грудня 2019 року та 2018 року залишки за операцiями з пов'язаними сторонами
були такими:
2019 рiк
Материн-ська компанiя
Материн-ська компанiя

Iншi фiнансовi iнвестицiї

2018 рiк
Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi
компанiї
Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї

-

-

171 269

-

-

-

-

-

-

-

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть

-

37 323 39 691 -

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
(40 647)
-

(19 526)

155 269
Безпроцентнi позики -

(22 948)

215 784
(2 784) (55

021)

Заборгованiсть за розрахунками з учасниками
-

(3 484 063)

-

Iншi поточнi зобов'язання -

-

(96 006)

(95 841)

-

-

(3 730 603)

-

-

Всього (3 503 589)

(81 466)

208 176

(3 785 624)

79 131

155 269

Операцiї з пов'язаними сторонами здiйснювалися на умовах, зазначених у вiдповiдних угодах.
Умови операцiй з пов'язаними сторонами
Залишки з пов'язаними сторонами на кiнець року є незабезпеченими та погашаються грошовими
коштами. Непогашенi залишки з пов'язаними сторонами є безпроцентними. Компанiя не
надавала i не одержувала вiд пов'язаних сторiн жодних фiнансових гарантiй. За роки, що
закiнчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року, Компанiя не вiдображала значного
зменшення корисностi дебiторської заборгованостi стосовно сум заборгованостi вiд пов'язаних
сторiн.
Доходи i торгова дебiторська заборгованiсть
У 2019 роцi Компанiя надала українським i закордонним операторам, що є її пов'язаними
сторонами, послуги роумiнгу, доступу до мережi та з'єднання на загальну суму 645 139 тисяч
гривень (у 2018 роцi - 1 426 684 тисячi гривень).
Торгова дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн станом на 31 грудня 2019 року та 31
грудня 2018 року є безпроцентною, незабезпеченою та погашається в ходi звичайної
господарської дiяльностi.?
7. Операцiї з пов'язаними сторонами (продовження)
Вартiсть матерiалiв i трафiку, iншi прямi витрати та торгова кредиторська заборгованiсть
Вартiсть матерiалiв, трафiку та iншi прямi витрати включають послуги доступу до мережi,
роумiнгу i з'єднання, наданi компанiями, що перебувають пiд спiльним контролем, та iншими
пов'язаними сторонами.
Торгова кредиторська заборгованiсть перед компанiями, що перебувають пiд спiльним
контролем, та iншими пов'язаними сторонами, включає заборгованiсть за послуги доступу до
мережi, роумiнгу i з'єднання. Торгова кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними сторонами
є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi.
Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати включають вартiсть консультацiйних послуг та послуг зовнiшнього
персоналу, наданих материнською компанiєю та компанiями, якi перебувають пiд спiльним
контролем.
Iншi фiнансовi iнвестицiї

Iншi фiнансовi iнвестицiї включають iнвестицiї у статутний капiтал дочiрнiх компанiй ДП
"Старавто" та ТОВ "СтарМанi". Детальна iнформацiя щодо iнвестицiй у дочiрнi компанiї
наведена в Примiтцi 11.
Заборгованiсть за розрахунками з учасниками
Заборгованiсть за розрахунками з учасниками - це оголошенi дивiденди, якi не були виплаченi
станом на 31 грудня 2019 року та 2018 року.
Iншi поточнi зобов'язання
Iншi поточнi зобов'язання перед компанiями, якi перебувають пiд спiльним контролем,
переважно представленi вiдстроченою оплатою за придбану Компанiєю iнвестицiю у ТОВ
"Голден Телеком".
Винагорода управлiнському персоналу
Станом на 31 грудня 2019 року ключовий управлiнський персонал Компанiї складався з 13
керiвникiв вищої ланки (на 31 грудня 2018 року - 12 керiвникiв вищої ланки).
За роки, що закiнчилися 31 грудня, загальна сума винагороди ключовому управлiнському
персоналу, включена до заробiтної плати i витрат на персонал, складала:
2019 рiк

2018 рiк

Короткостроковi виплати працiвникам

88 313

80 001

Довгостроковi виплати працiвникам

2 546

32 784

Загальна сума винагороди ключовому управлiнському персоналу

90 859

112 785

?
8. Основнi засоби
Рух за статтями основних засобiв у 2019 роцi був наступним:
Групи основних засобiв
Код рядка
Переоцiнка (дооцiнка +,
уцiнка -)
корис-ностi

Залишок на початок року

Вибуло за рiк Нарахо-вано аморти-зацiї за рiк
Iншi змiни за рiк
Залишок на кiнець року

Надiй-шло

Втрати
вiд
у тому числi:

за

рiк

змен-шення

одержанi за фiнансовою
oрендою

переданi в оперативну оренду

первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос
первiс-ної
вартостi
зносу первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос
(перео-цiненої) вартостi
зносу первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос

(перео-цiненої)
первiсної
первiсна

(пере-оцiнена)
вартiсть

знос

первiс-на (пере-оцiнена) вар-тiсть знос

1

3
16

4
17

2
15

Земельнi дiлянки 100
44 684 -

5
18

6
19

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 963 848
833 770
2 089 902*
-

1
5

229
042

44 684 -

Iнвестицiйна нерухомiсть 105
Капiтальнi витрати на
полiпшення земель 110
-

-

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої**
120
241 126
13 122 554 712
1 375 360
Машини та обладнання
130
881 617 735
1 509 159
-

19 533 579
26 606 -

12 716 199
2 989 628
21 886 326
13 634 229

-

636
-

Транспортнi засоби 140
191 561
71 130 19 065 210 358
130 163
80 278 24 099 -

268
-

157

59 190 -

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150
-

-

-

-

-

-

-

-

Тварини
-

160
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Багаторiчнi насадження
-

170
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iншi основнi засоби 180
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бiблiотечнi фонди 190
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
-

200
-

-

-

-

-

-

-

Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Природнi ресурси 220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

945
569

-

-

-

-

-

-

-

Тара i тарнi матерiали
-

230
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети прокату 240
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250
-

-

-

-

-

-

-

-

Iншi необоротнi матерiальнi активи
Всього
260
014 2 123 061
-

21 733 672
13 621 099
26 606 2 089 902
-

4 238 638
27 183 937

15 139 752

878 275
631
80 278 24 099 -

* "Iншi змiни за рiк" включають в себе ефект вiд запровадження МСФЗ 16 "Оренда" з 1 сiчня
2019 року. Див. Примiтки 4 та 9.
** "Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої" включають в себе активи у формi права
користування, визнанi внаслiдок запровадження МСФЗ 16 "Оренда" з 1 сiчня 2019
8. Основнi засоби (продовження)
Рух за статтями основних засобiв у 2018 роцi був наступним:
Групи основних засобiв
Код рядка
Переоцiнка (дооцiнка +,

Залишок на початок року

уцiнка -)
корис-ностi

Вибуло за рiк Нарахо-вано аморти-зацiї за рiк
Iншi змiни за рiк
Залишок на кiнець року

oрендою

переданi в оперативну оренду

Надiйшло

за

Втрати
вiд
у тому числi:

рiк

змен-шення

одержанi за фiнансовою
первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос
вартостi
зносу первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос
(перео-цiненої) вартостi
зносу первiсна (переоцi- нена)
вартiсть

знос

первiсна (пере-оцi- нена)

вар-тiсть

знос

первiс-на (пере-оцiнена) вар-тiсть знос

1

3
16

4
17

2
15

Земельнi дiлянки 100
44 684 -

5
18

6
19

44 684 -

Iнвестицiйна нерухомiсть 105
-

-

первiс-ної

(перео-цiненої)
первiс-ної

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капiтальнi витрати на
полiпшення земель 110
-

-

-

-

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
744 129
770 -

40 245 -

-

Машини та обладнання
130
628 472 992
1 339 370
-

-

-

120

1 925 503

1 900 1 900 91 541 17 634 628
29 812 -

-

-

-

-

-

1 963 848

11 820 009
2 393 579
19 533 579
12 716 199

-

-

-

833
494
-

Транспортнi засоби 140
134 084
26 361 61 293 191 561
71 130 61 014 4 943 -

-

3 816 1 758 45 176 1 351

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150
-

-

-

-

-

-

-

-

Тварини
-

160
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Багаторiчнi насадження
-

170
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iншi основнi засоби 180
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бiблiотечнi фонди 190
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
-

200
-

-

-

-

-

-

-

Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Природнi ресурси 220
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тара i тарнi матерiали
-

230
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети прокату 240
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 344

Iншi необоротнi матерiальнi активи
Всього

260

19 738 899

12 590 499

2 495 117

476

650

1 476 087

31 163 -

-

21 733 672

13 621 099

61 014 4 943 -

-

8. Основнi засоби (продовження)
Надходження за рiк представленi активами, переведеними з категорiї незавершеного
будiвництва.
Залишкова вартiсть у 2019 роцi:

Залишкова вартiсть Земельнi дiлянки
Будiвлi,
споруди
Машини та обладнання
Транспортнi засоби Всього

та

передавальнi

На початок перiоду 44 684

1 130 078

6 817 380

120 431

На кiнець перiоду

3 667 209

8 252 097

80 195 12 044 185

44 684

пристрої

8 112 573

Залишкова вартiсть у 2018 роцi:

Залишкова вартiсть Земельнi дiлянки
Будiвлi,
споруди
Машини та обладнання
Транспортнi засоби Всього

та

передавальнi

На початок перiоду 44 684

1 181 374

5 814 619

107 723

7 148 400

На кiнець перiоду

1 130 078

6 817 380

120 431

8 112 573

44 684

пристрої

До групи "Машини та обладнання" включено такi категорiї основних засобiв: локальнi,
регiональнi та магiстральнi мережi, мобiльна мережа i комутатори, радiоустаткування. Група
"Будинки, споруди та передавальнi пристрої" складається з будiвель та корпоративних
адмiнiстративних активiв.
Нарахування зносу на тимчасово демонтоване обладнання триває протягом очiкуваного строку
корисного використання, що залишився.

9. Активи у формi права користування та зобов'язання з оренди
Компанiя орендує рiзноманiтнi будинки, споруди та передавальнi пристрої, а також транспортнi
засоби. Договори оренди, як правило, укладаються на фiксованi перiоди строком вiд 6 мiсяцiв до
7 рокiв, але можуть передбачати опцiони на подовження оренди, як описано в Примiтках 5 та 6.

До 31 грудня 2018 року договори оренди основних засобiв класифiкувалися або як фiнансова
оренда, або як операцiйна оренда. Див. Примiтки 8, 20 та 28. З 1 сiчня 2019 року оренда
визнається як актив у формi права користування з вiдображенням вiдповiдного зобов'язання,
починаючи з дати, на яку орендований актив доступний для використання Компанiєю.
Прим.
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої

Балансова вартiсть на 1 сiчня 2019 р.

2 089 902

Надходження

1 134 236

19 033 1 153 269

Вибуття

(227 959)

-

Амортизацiйнi вiдрахування

Транспортнi засоби Всього

56 268 2 146 170

(227 959)
(458 125)

Балансова вартiсть на 31 грудня 2019 р.

(19 123)

2 538 054

(477 248)

56 178 2 594 232

Активи з права кристування входять до складу "Основних засобiв". Див. Примiтку 8.
Компанiя визнала такi зобов'язання з оренди:
31 грудня
2019 р.

1 сiчня

2019 р.

Короткостроковi зобов'язання з оренди (Примiтка 20)

705 913

520 491

Довгостроковi зобов'язання з оренди (Примiтка 20)

2 090 113

1 625 790

Всього зобов'язань з оренди2 796 026

2 146 281

Процентнi витрати, включенi до фiнансових витрат у 2019 роцi, склали 334 453 тисячi гривень.
Витрати на змiннi оренднi платежi, не включенi до зобов'язань з оренди, якi вiднесенi на
загальнi та адмiнiстративнi витрати у 2019 роцi, склали 184 250 тисяч гривень.
Загальна сума платежiв за орендою у 2019 роцi склала 626 273 тисячi гривень.
10. Нематерiальнi активи
Рух за статтями нематерiальних активiв у 2019 роцi був таким:
Групи нематерiальних активiв
Код рядка
Залишок на початок року Надiй-шло за рiк
Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано
амортизацiї
за
рiк
Втрати вiд зменшення корисностi за рiк Iншi змiни за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцi- нена)
вартiсть
накопичена амортизацiя
первiсної (переоцi-неної) вартостi накопиченої
амортизацiї первiсна (переоцi-нена) вартiсть накопичена амортизацiя
первiсної (переоцi-неної) вартостi накопиченої амортизацiї первiсна
(переоцi-нена)
вартiсть
накопичена амортизацiя
1

2
15

8

9

10

11

12

13

14

Права користування природними ресурсами
-

010
-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном
-

020
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на комерцiйнi позначення
-

030
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на об'єкти промислової власностi 040
-

-

-

-

-

-

-

-

Авторське право та сумiжнi з ним права 050
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

298

060
-

3

-

4

-

5

-

Iншi нематерiальнi активи 070
364 296 235
1 027 269
Всього 080

12 704 637

6

-

7

-

12 704 637
9 848 -

4 401 920

4 401 920
895 207
13 301 479
5 142 801

895 207

-

-

298 364

296

235

1 027 269
Гудвiл 090
-

-

9 848 -

-

13 301 479

5 142 801

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Рух за статтями нематерiальних активiв у 2018 роцi був таким:
Групи нематерiальних активiв
Код рядка
Залишок на початок року Надiй-шло за рiк
Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано
амортизацiї
за
рiк
Втрати вiд зменшення корисностi за рiк Iншi змiни за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцi-нена) вартiсть накопичена амортизацiя
первiсної
(переоцi-неної) вартостi
накопиченої амортизацiї первiсна
(переоцi-нена)
вартiсть
накопичена амортизацiя
первiсної (переоцi-неної) вартостi накопиченої
амортизацiї первiсна (переоцi-нена) вартiсть накопичена амортизацiя
1

2
15

8

9

10

11

12

13

14

Права користування природними ресурсами
-

010
-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном
-

020
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на комерцiйнi позначення
-

030
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на об'єкти промислової власностi 040
-

-

-

-

-

-

-

-

Авторське право та сумiжнi з ним права 050
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 177

060
-

3

-

4

-

5

-

Iншi нематерiальнi активи 070
179 1 081 877
806 764

6

-

7

-

8 767 064
-

4 677 033
5 114 752
12 704 637
4 401 920

Всього 080
8 767 064
806 764
-

4 677 033
-

5 114 752
12 704 637

4 401 920

1 177 179

1

081

Гудвiл 090
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

877

?
10. Нематерiальнi активи (продовження)
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року

складала 8 158 678 тисяч гривень та 8 302 717 тисяч гривень, вiдповiдно.
Нематерiальнi активи Компанiї представленi переважно лiцензiями та мережевим i бiлiнговим
програмним забезпеченням.
Станом на 31 грудня основнi лiцензiї Компанiї були такими:
№ лiцензiї

Покриття

отримання

Дата

закiнчення

Залишкова

Лiцензiя

Дата

вартiсть станом на
31 грудня 2019 р.

Залишкова вартiсть станом на

31 грудня 2018 р.
№000669
Нацiональне Здiйснення дiяльностi з надання послуг рухомого (мобiльного)
телефонного зв'язку з використанням стандарту GSM-1800 (iii)
Жовтень
2011 р.

Жовтень 2026 р.

4 268 4 893

№000670
Нацiональне Здiйснення дiяльностi з надання послуг рухомого (мобiльного)
телефонного зв'язку з використанням стандарту GSM-900 (iii) Жовтень
2011 р.

Жовтень 2026 р.

4 268 4 893

№000671
зв'язку (iii)

Мiжнародне Здiйснення дiяльностi з надання послуг фiксованого мiжнародного
Серпень

2004 р.

Серпень 2019 р.

№000672
зв'язку (iii)

Мiжмiське
Серпень

2004 р.

Серпень 2019 р.

№001196
зв'язку (i)

Мiжмiське
Червень

2019 р.

Серпень 2024 р.

№001197
зв'язку (i)

Мiжнародне Здiйснення дiяльностi з надання послуг фiксованого мiжнародного
Червень

2019 р.

Серпень 2024 р.

-

398

Здiйснення дiяльностi з надання послуг фiксованого мiжмiського
-

407

Здiйснення дiяльностi з надання послуг фiксованого мiжмiського
2 570 -

2 518 -

№000673
МiськеЗдiйснення дiяльностi з надання послуг фiксованого мiсцевого зв'язку
Серпень

2015 р.

Серпень 2020 р.

55

139

№000668
Нацiональне Здiйснення дiяльностi з надання послуг рухомого (мобiльного)
телефонного зв'язку (ii)
Квiтень
2015 р.

Березень 2030 р.

6 935 6 935

ДЛ №000912 (№8665)
Нацiональне Лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом
України стандарту IMT-2000 (UMTS) (ii) Квiтень
2015 р.

Березень 2030 р.

2 684 332

2 843 010

№9446 Нацiональне Лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом України стандарту IMT
(дiапазон радiочастот 2520-2525/2640-2645 МГц) (iv) Березень 2018 р.
Лютий 2033 р.
346 984
373 172
№9445 Нацiональне Лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом України стандарту IMT
(дiапазон радiочастот 2525-2530/2645-2650 МГц) (iv) Березень 2018 р.
Лютий 2033 р.
314 036
337 736
№9444 Нацiональне Лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом України стандарту IMT
(дiапазон радiочастот 2530-2535/2650-2655 МГц) (iv) Березень 2018 р.
Лютий 2033 р.
314 036
337 736
№9517 Нацiональне Лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом України стандарту
IMT-GSM-1800 (дiапазон радiочастот 1725-1750/1820-1845 МГц) (v) Липень
2018 р.

Червень 2033 р.

1 199 861

1 288 194

№9503 Нацiональне Лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом України стандарту
IMT-GSM-1800 (дiапазон радiочастот 1770-1775/1865-1870 МГц) (v) Липень
2018 р.

Червень 2033 р.

554 200

595 000

№9518 Нацiональне Лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом України стандарту
IMT-GSM-1800 (дiапазон радiочастот 1775-1780/1870-1875 МГц) (v) Липень
2018
р.
Червень 2033 р.
815 000
875 000
Всього

6 249 063

6 667 513

?
10. Нематерiальнi активи (продовження)
(i)
У червнi 2019 року Компанiя придбала новi лiцензiї на надання послуг фiксованого
мiжмiського/мiжнародного зв'язку. Строк дiї попередньої лiцензiї закiнчився у серпнi 2019 року.
(ii)

За результатами аукцiону Компанiя у 2015 роцi отримала Лiцензiї на користування

радiочастотним ресурсом у дiапазонi 1965-1980/2155-2170 МГц ("цифровий стiльниковий
радiозв'язок стандарту IMT-2000 (UMTS)") для надання послуг за технологiєю 3G. 1 квiтня 2015
року Компанiя здiйснила оплату за отримання зазначених Лiцензiй.
(iii) У груднi 2016 року Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
зв'язку та iнформатизацiї, здiйснила переоформлення наданих лiцензiй у зв'язку зi змiною
юридичної адреси мiсця знаходження Компанiї вiдповiдно до змiн внесених до Установчих та
реєстрацiйних документiв Товариства.
(iv)
У сiчнi 2018 року Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
зв'язку та iнформатизацiї (НКРЗI), провела аукцiон на отримання права на користування
лiцензiями 4G у дiапазонi 2600 МГц на 15 рокiв. За результатами аукцiону Компанiя отримала
Лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом для надання послуг за технологiєю 4G.
(v)
У сiчнi 2018 року Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
зв'язку та iнформатизацiї (НКРЗI), провела аукцiон на отримання права на користування
лiцензiями 4G у дiапазонi 1800 МГц на 15 рокiв. За результатами аукцiону Компанiя отримала
Лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом для надання послуг за технологiєю 4G.
11. Iнвестицiї у дочiрнi пiдприємства
У таблицi нижче показанi змiни балансової вартостi iнвестицiй Компанiї в дочiрнi пiдприємства:
2019 рiк

2018 рiк

Балансова вартiсть на 1 сiчня

155 269

Додатковi внески протягом року

16 000 -

156 167

Знецiнення iнвестицiї у дочiрнi компанiї -

(898)

Балансова вартiсть на 31 грудня

155 269

171 269

Нижче показанi долi володiння Компанiї в її основних дочiрнiх пiдприємствах:
2019 рiк

2018 рiк

Назва органiзацiї
Доля володiння у % Мiсце ведення дiяльностi
ведення дiяльностi

Доля володiння у % Мiсце

Дочiрнє пiдприємство ДП "Старавто"

100,00%

Україна

100,00%

Україна

Дочiрнє пiдприємство ТОВ "СтарМанi"

100,00%

Україна

100,00%

Україна

12. Iншi необоротнi активи
Станом на 31 грудня iншi необоротнi активи були такими:
2019 рiк

2018 рiк

Необоротнi договiрнi активи, що виникають за договором з клiєнтами (Примiтка 15)
562 955 988
Авансовi платежi за основнi засоби

63 709 98 567

Авансовi платежi за нематерiальнi активи 599
Всього 1 136 870

1 072

5 608

1 060 163

?
13. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня торгова та iнша дебiторська заборгованiсть включала:
2019 рiк

2018 рiк

Торгова дебiторська заборгованiсть вiд абонентiв
Торгова дебiторська заборгованiсть за роумiнг

330 576

280 123

265 425

396 308

Торгова дебiторська заборгованiсть за надання послуг з'єднання та доступу до мереж
688 344 337

228

Торгова дебiторська заборгованiсть вiд дилерiв за картки поповнення рахункiв та стартовi
пакети 25 035 22 206
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв

4 198 20 993

Дебiторська заборгованiсть вiд продажу довгострокових активiв

2 552 4 163

Iнша дебiторська заборгованiсть

21 909 20 175

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки

(168 787)

(163 668)

Всього фiнансових активiв у складi торгової та iншої дебiторської заборгованостi
909 939

Аванси виданi

74 647 91 535

Iншi розрахунки з бюджетом

54 499 40 221

724

294

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки

Всього 848 376

(5 064) (8 535)

1 033 160

Фiнансова торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, за вирахуванням резерву пiд очiкуванi
збитки станом на 31 грудня, деномiнована в наступних валютах:
2019 рiк

Гривня

2018 рiк

316 549

Євро 264 898

263 349

307 202

Долар США 140 367

331 579

Фунт стерлiнгiв

2 480 7 809

Всього 724 294

909 939

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року торгова та iнша дебiторська
заборгованiсть є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi
Компанiї.
Компанiя застосовує спрощений пiдхiд до створення резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки,
передбачений МСФЗ 9, який дозволяє використання резерву пiд очiкуванi збитки за весь строк
iнструменту для всiх активiв у категорiї "Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть".
Для оцiнки очiкуваного кредитного збитку торгова та iнша дебiторська заборгованiсть об'єднана
у категорiї згiдно зi спiльними характеристиками кредитного ризику та кiлькiстю днiв
прострочення.
Рiвнi очiкуваних кредитних збиткiв основанi на графiках платежiв за продажами за 18 мiсяцiв до
кожної звiтної дати та аналогiчних iсторичних кредитних збитках, понесених за цей перiод.
Рiвнi збиткiв за минулi перiоди коригуються з урахуванням поточної та прогнозної iнформацiї
про макроекономiчнi фактори, що впливають на здатнiсть клiєнтiв погашати дебiторську
заборгованiсть.
Резерв пiд кредитнi ризики торгової та iншої дебiторської заборгованостi визначається згiдно з
матрицею резервування, яка наведена у таблицi нижче. Матриця резервування основана на
кiлькостi днiв прострочення активу.
31 грудня 2019 р.
У % вiд валової вартостi

31 грудня 2018 р.
Рiвень

збиткiв

Валова

балансова
вартiсть

ОКЗ за

весь строк

Рiвень

збиткiв

Валова

балансова
вартiсть

ОКЗ за

весь строк

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
- поточна

1,94% 614 455

11 950 0,89% 606 044

5 376

- прострочена менше нiж 30 днiв 9,90% 93 011 9 212 3,21% 225 446

7 246

- прострочена вiд 30 до 60 днiв

41,11%

23 471 9 649 8,09% 70 674 5 717

- прострочена вiд 61 до 90 днiв

38,42%

38 203 14 676 20,01%

25 818 5 165

- прострочена вiд 91 до 120 днiв

90,08%

6 463 5 822 45,51%

9 956 4 495

117 478

100,00%

- прострочена бiльше нiж 120 днiв 100,00%
669 135 669

117 478

Всього торгової та iншої дебiторської заборгованостi (валова балансова вартiсть)
081 168 787
1 073 607
163 668

Резерв пiд кредитнi збитки

(168 787)

135

893

(163 668)

Всього торгової та iншої дебiторської заборгованостi (балансова вартiсть)

724

294

909 939

?
13. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (продовження)
У таблицi далi пояснюються змiни у сумi резерву пiд кредитнi збитки вiд торгової та iншої
дебiторської заборгованостi за спрощеною моделлю ОКЗ з початку до закiнчення рiчного
перiоду:
2019 рiк

2018 рiк

Оцiночний резерв пiд кредитнi збитки торгової дебiторської заборгованостi на 1 сiчня
668 184 700

Новi iнструменти, придбанi або створенi Компанiєю

163

51 766 61 649

Фiнансовi активи, визнання яких припинене за перiод (251) (2 186)

Всього витрат на вiдрахування до резерву пiд кредитнi збитки у складi прибутку чи збитку за
перiод
51 515 59 463

Списання

(37 337)

(78 626)

Змiни курсiв валют (9 059) (410)
Iншi змiни

-

(1 459)

Оцiночний резерв пiд кредитнi збитки торгової дебiторської заборгованостi на 31 грудня 168
787 163 668

У 2019 роцi витрати на формування резерву безнадiйної заборгованостi склали 51 515 тисяч
гривень (у 2018 роцi - 59 463 тисячi гривень) i були включенi до складу iнших операцiйних
витрат (Примiтка 24). Дебiторська заборгованiсть з пов'язаними сторонами розкрита в
Примiтцi 7.
14. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
2019 рiк

2018 рiк

Короткостроковi депозити 454 302

4 823 430

Грошовi кошти в дорозi

270 946

191 503

Грошовi кошти в банку

172 824

187 010

Всього 898 072

5 201 943

Станом на 31 грудня грошовi кошти в банку були деномiнованi в таких валютах:
2019 рiк

Гривня

2018 рiк

159 127

113 129

Долар США 11 862 40 073
Євро 1 362 33 808
Фунт стерлiнгiв

473

-

Всього 172 824

187 010

Усi грошовi кошти в дорозi деномiнованi в гривнях.
У 2019 роцi на грошовi кошти в банках нараховувалися процентнi доходи за фiксованою
ставкою у дiапазонi вiд 0,1% до 19,2% рiчних (у 2018 роцi - 0,1% to 18,0% рiчних).
Станом на 31 грудня класифiкацiя короткострокових депозитiв за строками погашення,
валютами i процентними ставками була такою:
2019 рiк

2018 рiк

Валюта

Строк погашення

Тисяч гривень

Процентна ставка

(% рiчних)

Тисяч гривень

Процентна ставка

Гривня

31-60 днiв

-

-

250 000

18,5%-19,2%

Гривня

61-92 днi

-

-

1 055 000

18,0%-19,2%

Долар США 0-30 днiв

-

-

523 917

2,5%-3,5%

Долар США 31-60 днiв

454 302

1,9% 1 324 606

Долар США 61-92 днi

-

-

508 440

Євро 0-30 днiв

-

-

82 711 1,9%

Євро 31-60 днiв

-

-

1 030 392

Євро 61-92 днi

-

-

48 364 2,0%-2,35%

(% рiчних)

Всього

454 302

2,5%-3,6%

3,5%-3,75%

1,0%-2,1%

4 823 430

?
15. Активи за договорами з клiєнтами
Компанiя визнала такi активи за договорами з клiєнтами:
31 грудня
2019 р.

31 грудня

2018 р.

Комiсiйна винагорода дилерам (iv) 973 000

861 091

Витрати на пiдключення (i) 99 171 110 200
Витрати на лiнiї фiксованого зв'язку (iii) 19 621 16 107
Стартовi пакети i картки поповнення рахункiв (ii)
Iншi активи 63 545 61 878

15 268 16 359

Всього 1 170 605

1 065 635

Поточна частина

98 043 109 647

Довгострокова частина (Примiтка 12)

1 072 562

955 988

(i)
Капiталiзованi витрати на пiдключення переважно включають собiвартiсть стартових
пакетiв, активованих абонентами, та витрати на Wi-Fi роутери;
(ii)
Капiталiзованi стартовi пакети та картки поповнення рахункiв включають витрати на
стартовi пакети та картки поповнення рахункiв, реалiзованi дилерам, але ще не активованi
абонентами;
(iii) Капiталiзованi витрати на лiнiї фiксованого зв'язку складаються з витрат на останню
дiлянку мережi, що пов'язує її з кiнцевим споживачем;
(iv)
Капiталiзована комiсiйна винагорода дилерам складається з витрат на виплату комiсiйної
винагороди дилерам за пiдключення до мережi нових абонентiв, комiсiйної винагороди дилерам
за мiграцiю абонентiв на контракт та на передплачений зв'язок, комiсiйної винагороди дилерам
за стимулювання продажiв та комiсiйної винагороди за прямi продажi у сегментi МСП.
Далi показано змiни у сумi активiв за договорами з клiєнтами:
Комiсiйна винагорода дилерам
поповнення

Витрати на пiдклю-чення

рахункiв
Витрати на лiнiї фiксо-ваного зв'язку
Всього
Станом на 1 сiчня 2018 р.

-

Переоцiнено на 1 сiчня 2018 р.

Iншi

Стартовi пакети i картки

витрати

майбутнiх

108 722

14 450 11 309 56 185 190 666

709 940

-

-

-

-

перiодiв

709 940

Визнано як витрати майбутнiх перiодiв протягом року 436 380
226 718 406

58 420 55 520 7 860 160

Перенесено з доходiв майбутнiх перiодiв на прибуток та збиток
(53 611)
(3 062) (154 533)
(553 377)

(285 229)

Станом на 31 грудня 2018 р.

861 091

110 200

(56

942)

16 359 16 107 61 878 1 065 635

Визнано як витрати майбутнiх перiодiв протягом року 472 036
639 709 050

49 763 42 279 8 333 136

Перенесено з доходiв майбутнiх перiодiв на прибуток та збиток
(43 370)
(4 819) (134 972)
(604 080)

(360 127)

Станом на 31 грудня 2019 р.

973 000

(60

792)

99 171 15 268 19 621 63 545 1 170 605

16. Статутний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал
Станом на 31 грудня 2019 року затверджений i повнiстю сплачений зареєстрований капiтал
становив 17 742 389 простих акцiй (у 2018 роцi - 17 742 389 простих акцiй) номiнальною
вартiстю 50 гривень за акцiю. Номiнальна зареєстрована вартiсть випущеного пайового
капiталу Компанiї вiдповiдає вартостi, вiдображенiй у цiй фiнансовiй звiтностi.
Оголошенi дивiденди
У 2019 роцi Компанiя оголосила дивiденди у загальнiй сумi 11 986 879 тисяч гривень або 915,36
гривнi на акцiю (у 2018 роцi - 1 499 931 тисяча гривень або 114,54 гривнi на акцiю). Станом
на 31 грудня 2019 року загальна сума невиплачених дивiдендiв складає 3 484 063 тисячi гривень
(у 2018 роцi - 3 730 603 тисячi гривень).

16. Статутний капiтал (продовження)
Акцiї, набутi iншим чином, якi облiковуються у депозитарному облiку на рахунку Компанiї
Компанiя стала власником власних акцiй у кiлькостi 4 647 127 штук внаслiдок наступної подiї:
19 жовтня 2010 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Закритого акцiонерного
товариства "Київстар Дж.Ес.Ем." (попередня назва Компанiї, надалi - "ЗАТ "Київстар
Дж.Ес.Ем.") було прийнято рiшення про здiйснення реорганiзацiї Компанiї шляхом приєднання
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СТОРМ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи
23163325, розташоване за адресою: м.Київ, вул. Народного ополчення, буд.1) (надалi - "ТОВ
"СТОРМ") до Компанiї (протокол № 49 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ЗAT
"Київстар Дж.Ес.Ем." вiд 19 жовтня 2010 року). На дату проведення вказаних позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." Компанiя не володiла власними акцiями.
На дату прийняття вказаного рiшення про реорганiзацiю Компанiї шляхом приєднання ТОВ
"СТОРМ" до ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем.", ТОВ "СТОРМ" було власником акцiй Компанiї у
кiлькостi 4 647 127 штук, що становило на 19 жовтня 2010 року 43,4823% статутного капiталу

ЗAT "Київстар Дж.Ес.Ем.".
Внаслiдок приєднання ТОВ "СТОРМ" зазначенi акцiї ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." у кiлькостi 4
647 127 штук стали власнiстю Компанiї. Таким чином, з 19 жовтня 2010 року до дати прийняття
рiшення Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Київстар" про анулювання iншим чином
набутих акцiй у кiлькостi 4 647 127 штук та зменшення статутного капiталу ПрАТ "Київстар" на
обсяг сумарної номiнальної вартостi акцiй, що анулюються, у сумi 232 356 тис. грн. (2 грудня
2019 року), Компанiя володiла власними акцiями у кiлькостi 4 647 127 штук, що на сьогоднi
становить 26,192228% статутного капiталу. При цьому зазначенi власнi акцiї Компанiя отримала
не шляхом викупу, а у процесi реорганiзацiї внаслiдок правонаступництва ЗАТ "Київстар
Дж.Ес.Ем." щодо прав та обов'язкiв ТОВ "СТОРМ" у зв'язку з приєднанням ТОВ "СТОРМ" до
ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем.", яке було здiйснено у 2010 роцi.
Згiдно з рiшенням Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." вiд 14
березня 2011 року (протокол № 53, п.5) було затверджено рiшення про збiльшення статутного
капiталу ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." на 350 000 тис. грн. внаслiдок приєднання ТОВ "СТОРМ" до
ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем.", внаслiдок чого статутний капiтал ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем."
становив 884 369 тис. грн. Цим же рiшенням Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ
"Київстар Дж.Ес.Ем." вiд 14 березня 2011 року (протокол № 53) були затвердженi вiдповiднi
змiни до Статуту ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." щодо збiльшення статутного капiталу та змiни
назви ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." на ПрАТ "Київстар" з метою приведення у вiдповiднiсть iз
Законом України "Про акцiонернi товариства".
При цьому, на баланс ПрАТ "Київстар" по передавальному акту ТОВ "СТОРМ" вiд 18 сiчня
2011 року (надалi - "Передавальний акт"), зокрема, були зарахованi:
- грошовi кошти у розмiрi 589.7 тис. грн. (p.230 Передавального акту);
- основнi засоби по залишковiй вартостi на суму 189.4 тис. грн. (р.030 Передавального акту);
- власнi акцiї ПрАТ "Київстар" по вартостi, на якiй вони облiковувалися на балансi ТОВ
"СТОРМ", на суму
370 397.5 тис. грн. (р.040 Передавального акту);
- дебiторська заборгованiсть перед бюджетом у розмiрi 40.7 тис. грн. (р.170 Передавального
акту);
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть на суму 1 тис. грн (р.210 Передавального акту);
- нерозподiлений прибуток в розмiрi - 21 218.3 тис. грн (р.350 Передавальнго акту).
При приєднаннi всi активи та пасиви були прийнятi за Передавальним актом по балансовiй
вартостi. ПрАТ "Київстар" прийняло вiд ТОВ "СТОРМ" за Передавальним актом станом на 18
сiчня 2011 року акцiї по балансовiй вартостi ТОВ "СТОРМ".
ПрАТ "Київстар" отримало 4 647 127 простих iменних акцiй ПрАТ "Київстар" (надалi - "Акцiї")
як правонаступник ТОВ "СТОРМ", яке було акцiонером ПрАТ "Київстар":
номiнальна вартiсть Акцiй складає 50 грн., загальна номiнальна вартiсть Акцiй становить
232 356 тис. грн., що складає 26,192228% статутного капiталу ПрАТ "Київстар";

-

балансова вартiсть Акцiй складає 370 398 тис. грн.

2 грудня 2019 року акцiонери Компанiї затвердили рiшення про анулювання 4,647,127 акцiй
Компанiї, набутих iншим чином. Пiсля анулювання акцiй ПрАТ "Київстар" у кiлькостi 4 647 127
штук повинно бути здiйснене коригування на рiзницю мiж номiнальною вартiстю та
балансовою вартiстю Акцiй за рахунок нерозподiленого прибутку вiдповiдно до вимог МСБО
(IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", пункту 33.

16. Статутний капiтал (продовження)
Iнше
Стаття "Змiна облiкової полiтики" в розмiрi 582 151 тисяч гривень в Звiтi про власний капiтал за
2018 рiк включає ефект вiд запровадження МСФО 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФО 15
"Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" на 1 сiчня 2018 року.
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року додатковий капiтал включає емiсiйний
дохiд у сумi 102 338 тисяч гривень.
17. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня торгова та iнша кредиторська заборгованiсть включала наступне:
2019 рiк

2018 рiк

Обладнання та будiвельнi роботи 300 471
Роумiнг

198 207

306 636

297 788

Технiчне обслуговування

193 709

243 280

Програмне забезпечення

110 487

108 715

Реклама та просування

84 039 89 030

Дилери

72 191 76 821

Вартiсть консультацiйних та iнших професiйних послуг 51 718 109 152
Послуги з розробки контенту
Оренда

29 542 28 788

25 863 62 483

Плата за з'єднання

24 936 42 262

Товарно-матерiальнi запаси 12 193 29 757
Iнша кредиторська заборгованiсть 43 392 77 020
Всього фiнансової кредиторської заборгованостi у складi торгової та iншої кредиторської
заборгованостi, вiдображеної за амортизованою вартiстю
1 146 748
1 471 732
Кредиторська заборгованiсть по вартостi консультацiйних та iнших професiйних послуг та по
платi за з'єднання - це, в основному, заборгованiсть перед пов'язаними сторонами (Примiтка 7),
деномiнована переважно в iноземних валютах.
Станом на 31 грудня торгова та iнша кредиторська заборгованiсть була деномiнована в таких
валютах:
2019 рiк

Гривня

2018 рiк

742 669

761 136

Долар США 222 255

544 453

Євро 172 754

156 571

Фунт стерлiнгiв

7 249 2 023

Росiйський рубль

1 821 7 549

Всього 1 146 748

1 471 732

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року торгова та iнша кредиторська
заборгованiсть є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi
Компанiї.
18. Податки до сплати, крiм податку на прибуток
Станом на 31 грудня податки до сплати, крiм податку на прибуток, складалися з наступного:
2019 рiк

2018 рiк

ПДВ до сплати

170 657

148 629

Плата за користування частотами 82 558 82 525
Вiдрахування до Пенсiйного фонду за послуги мобiльного зв'язку

70 071 64 555

Iншi податки 1 463 972

Всього 324 749

296 681

?
19. Забезпечення i резерви
Рух за статтями резервiв був наступним:
Виведення з експлуатацiї Судовi справи та штрафнi санкцiї Довгостроковi
забезпечення з виплат персоналу Iнше Всього

Станом на 1 сiчня 2018 р.

54 501 32 625 73 149 122 876

283 151

Нараховано протягом року 15 029 57 787 32 784 28 562 134 162
Використано (20 290)

-

Сторнованi невикористанi суми

(2 085) (1 488) (23 863)
-

-

(69 791)

Змiни в облiкових оцiнках 28 035 -

-

-

28 035

Коригування ставки дисконтну

3 958 -

-

-

Станом на 31 грудня 2018 р.

81 233 90 412 34 057 141 445

Нараховано протягом року 8 852 55 852 2 546 Використано (1 142) -

-

(1 142)

Сторнованi невикористанi суми

-

(77 115)

(8 505) (78 296)

3 958

347 147

67 250

(32 005)

Рекласифiковано у зобов'язання з податку на прибуток 595)

-

(23 132)
-

(132 252)

(83 595)

(83

Змiни в облiкових оцiнках 113 270

-

-

-

113 270

Коригування ставки дисконтну

6 741 -

-

-

6 741

Станом на 31 грудня 2019 р.

208 954

69 149 4 598 34 718 317 419

Станом на 31 грудня 2018 р.

81 233 90 412 34 057 141 445

Поточнi резерви

-

Довгостроковi резерви

90 412 -

141 445

231 857

81 233 -

34 057 -

115 290

Станом на 31 грудня 2019 р.
Поточнi резерви

-

Довгостроковi резерви

208 954

347 147

69 149 4 598 34 718 317 419

69 149 -

34 718 103 867

208 954

-

4 598 -

213 552

Резерв пiд виведення активiв з експлуатацiї
Станом на 31 грудня 2019 року Компанiя визнала резерв у сумi 208 954 тисячi гривень (у 2018
роцi - 81 233 тисячi гривень) пiд зобов'язання з облiку майбутнiх витрат на демонтаж, пов'язаних
з її мережевим обладнанням, встановленим на орендованих дiлянках. Сума резерву пiд
виведення активiв з експлуатацiї збiльшилася в 2019 роцi внаслiдок змiн у припущеннях, як
показано далi:
Припущення станом на 31 грудня 2019 р. Припущення станом на 31 грудня 2018 р.
Вартiсть демонтажу на 1 дiлянку, гривень 79 265 79 265
Ставка дисконтування

10,3% 13,8%

Темп iнфляцiї5,0% 5,2%
На 31 грудня 2019 року, при зменшеннi ставки дисконтування на 1% сума резерву збiльшиться
на 65 644 тисячi гривень. На 31 грудня 2018 року, при зменшеннi ставки дисконтування на 1%
сума резерву збiльшиться на 24 630 тисяч гривень.
20. Iншi зобов'язання
Станом на 31 грудня iншi поточнi зобов'язання включали наступне:
2019 рiк

2018 рiк

Бонуси, нарахованi працiвникам

254 384

275 978

Нарахування за невикористаними вiдпустками
Гарантiйнi платежi отриманi
Iнше 394

94 994 63 471

44 321 40 079

898

Всього нефiнансових зобов'язань 394 093

380 426

Вiдстрочений платiж за iнвестицiєю у дочiрнi компанiї 95 841 96 006
Зобов'язання з оренди (Примiтка 9)

705 913

10 486

Всього фiнансових зобов'язань за амортизованою вартiстю

Всього 1 195 847
20

801 754

106 492

486 918

Iншi зобов'язання (продовження)

Станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 року iншi поточнi зобов'язання є безпроцентними та
деномiнованi у гривнях.
Станом на 31 грудня 2019 року iншi довгостроковi зобов'язання включають 2 090 113 тисяч
гривень, що являють собою довгострокову частину зобов'язання за фiнансовим лiзингом,
деномiнованого у гривнях (у 2018 роцi - 30 937 тисяч гривень).
21. Зобов'язання за договорами з клiєнтами
Станом на 31 грудня iншi зобов'язання за договорами з клiєнтами включали наступне:
2019 рiк

2018 рiк

Зобов'язання за договорами -- доходи майбутнiх перiодiв

819 168

731 283

Зобов'язання за договорами - аванси, отриманi вiд клiєнтiв

673 221

610 926

Зобов'язання за договорами - iншi аванси отриманi

Всього 1 511 891

1 363 382

19 502 21 173

Станом на 31 грудня 2019 року аванси, отриманi вiд абонентiв у сумi 644 440 тисяч гривень, - це
фiнансовi зобов'язання, облiкованi за амортизованою вартiстю (у 2018 роцi - 439 794 тисячi
гривень), якi являють собою передплаченi кредитнi залишки, що пiдлягають поверненню
абонентам або можуть використовуватися для оплати покупок в iнших постачальникiв.
Станом на 31 грудня зобов'язання за договорами -- доходи майбутнiх перiодiв складаються з
таких компонентiв:
2019 рiк

2018 рiк

Зобов'язання за договорами - дилери та абоненти (i)

555 451

465 592

Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення та разова плата за пiдписку на послуги
(мобiльний зв'язок) (ii)
248 600
254 431
Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення (фiксований зв'язок) (iv)
977
Зобов'язання за договорами - програми лояльностi клiєнтiв (iii)-

Всього 819 168

15 117 10

283

731 283

Зобов'язання за договорами - поточнi

650 784

Зобов'язання за договорами - довгостроковi

550 362

168 384

180 921

(i)
Зобов'язання за договорами - дилери - є доходами майбутнiх перiодiв вiд карток
поповнення рахунку, якi були реалiзованi дилерам, але ще не були активованi клiєнтами. Стаття
"Зобов'язання за договорами - дилери" визнається у звiтi про фiнансовий стан, поки картки
поповнення не будуть активованi клiєнтами або до закiнчення термiну дiї цих карток.
Зобов'язання за договорами - клiєнти - в основному є доходами майбутнiх перiодiв вiд
невикористаного часу за картками поповнення рахунку, якi вже були активованi клiєнтами.
Стаття "Зобов'язання за договорами - клiєнти" визнається у складi доходiв у звiтi про сукупний
дохiд на пiдставi фактичного використання абонентами ефiрного часу.
(ii)
Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення та разової плати за передплату послуг
(мобiльний зв'язок) - в основному включають в себе плату за первiсну реєстрацiю абонента в
мережi та одноразову плату за пiдписку на будь-якi додатковi послуги. Доходи майбутнiх
перiодiв вiд плати за пiдключення та разової плати за пiдписку на послуги визнаються у звiтi
про сукупний дохiд протягом перiодiв, у яких цi доходи стають заробленими за загальним
договором про надання послуг, укладеним з клiєнтом;
(iii) Зобов'язання за договорами - програми лояльностi клiєнтiв - це рiзнi програми
лояльностi, розробленi Компанiєю, завдяки яким зареєстрованi в програмi абоненти мобiльного
зв'язку та послуг широкосмугового Iнтернету (FTTB) мають право на одержання бонусних
одиниць, якi надалi можуть використовуватися у якостi знижки на здiйснення дзвiнкiв,
додаткових послуг широкосмугового Iнтернету (FTTB).

(iv)
Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення (фiксований зв'язок) - складаються з
плати за пiдключення до мережi фiксованого зв'язку. Зобов'язання за договорами - плата за
пiдключення визнаються у звiтi про сукупний дохiд протягом перiодiв, у яких цi доходи стають
заробленими за загальним договором про надання послуг, укладеним з клiєнтом.
?
21. Зобов'язання за договорами з клiєнтами (продовження)
Далi показано змiни у сумi зобов'язань за договорами:
Дилери та абоненти Плата за пiдключення та разова абонентська плата (мобiльний
зв'язок)
Плата за пiдключення (фiксований зв'язок)
Програми лояльностi клiєнтiв
Всього
Станом на 1 сiчня 2018 р.

367 422

242 049

7 890 1 152 618 513

Визнано як витрати майбутнiх перiодiв протягом року 151 491
766 278 787

101 678

4 852 20

Перенесено з доходiв майбутнiх перiодiв на прибуток та збиток
(1 765) (21 635)
(166 017)

(53 321)

(89

Станом на 31 грудня 2018 р.

465 592

254 431

10 977 283

731 283

Визнано як витрати майбутнiх перiодiв протягом року 107 635
217 060

103 235

6 190 -

Перенесено з доходiв майбутнiх перiодiв на прибуток та збиток
(2 050) (283) (129 175)

(17 776)

(109

Станом на 31 грудня 2019 р.
22. Дохiд вiд реалiзацiї
2019 рiк

2018 рiк

555 451

248 600

15 117 -

296)

819 168

066)

Регулярнi платежi

14 019 436

Доход вiд iнтерконекту
Додатковi послуги

2 518 216

1 984 328

Продаж ефiрного часу

9 980 447
3 254 641

1 961 681

1 238 959

1 630 726

Послуги широкосмугового Iнтернету (FTTB)
Роумiнг (абоненти) 752 557
Плата за фiксованi лiнiї

741 453

596 862

441 778

Роумiнг та доступ до мережi

863 372

411 444

166 158

207 441

Плата за пiдключення i разова плата за передплату послуг

109 066

89 296

Продаж клiєнтського обладнання 11 472 10 585
Iншi доходи 140 451

Всього 22 245 793

184 815

19 069 391

Збiльшення доходу вiд регулярних платежiв являє собою переважно збiльшення плати за
пiдключення до нових тарифних планiв та перехiд на новi тарифнi плани з обов'язковими
регулярними платежами.
Зменшення доходу вiд iнтерконекту в основному спричинено нижчими мiжоператорськими
тарифами на мiжнародний та нацiональний iнтерконект, меншим обсягом мiжнародного трафiку
та змiцненням курсу української гривнi по вiдношенню до iнших валют протягом 2019 року.
Зменшення доходу вiд продажу ефiрного часу являє собою переважно зменшення голосового
трафiку у мережi та мiжнародного голосового трафiку поза мережею. Це стало наслiдком нових
тарифних планiв, якi включають необмеженi дзвiнки у мережi та збiльшення мiжнародних
голосових дзвiнкiв, якi сплачуються абонентами як регулярнi платежi.
Додаткова iнформацiя про послуги Компанiї представлена у Примiтцi 5.
23. Iншi операцiйнi доходи
2019 рiк

Орендний дохiд

2018 рiк

84 554 68 928

Дохiд вiд послуг розподiльчого вузлу

16 379 19 520

Дохiд вiд послуг передачi даних

17 122 8 150

Агентськi комiсiйнi 13 575 Iншi доходи 12 603 7 736

Всього 144 233

104 334

24. Операцiйнi витрати
2019 рiк

2018 рiк

Вартiсть матерiалiв та послуг

111 271

Матерiальнi затрати 111 271

286 367

Заробiтна плата

957 495

743 296

Бонуси персоналу

360 827

355 042

Iншi виплати персоналу

95 666 65 692

Витрати на оплату працi

1 413 988

1 164 030

Вiдрахування на соцiальнi заходи 242 951
Амортизацiя 3 150 330
Плата за з'єднання

286 367

190 822

2 282 851

1 098 905

1 427 881

Ремонт i технiчне обслуговування 1 041 458

954 934

Мiсцевi податки та ПДВ, що не вiдшкодовується 976 960
Маркетинг i комiсiйнi винагороди 828 857

732 912

Витрати на електроенергiю 635 315

547 391

Збитки вiд курсової рiзницi 605 905

33 166

Роумiнг

340 035

362 815

Реклама

283 018

236 189

1 179 350

Вартiсть консультацiйних послуг i послуг зовнiшнiх фахiвцiв 215 891
Послуги стороннiх органiзацiй

204 614

224 744

Плата за лiцензiї та дослiдження

191 171

199 795

Операцiйна оренда землi та будинкiв
Оренда каналiв

122 914

284 809

624 072

61 336 95 008

Безнадiйна заборгованiсть 51 515 59 463
Витрати на вiдрядження

46 865 58 635

Матерiали i поставки

44 870 42 916

Доступ до мережi

29 051 16 796

Поштовi, витрати на вантажнi перевезення, збут та послуги зв'язку

18 877 32 137

Страхування 5 023 5 582
Банкiвськi комiсiї

1 614 2 366

Забезпечення по судовим та iншим претензiям
Iншi операцiйнi витрати

83 601 41 274

Iншi операцiйнi витрати

6 887 795

Всього 11 806 335

-

77 485

7 239 720

11 163 790

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Адмiнiстративнi витрати
Витрати на збут

1 956 396

Iншi операцiйнi витрати
Всього 11 806 335

1 411 002

7 725 453

7 701 596

1 607 736

1 665 605

713 484

188 853

11 163 790

Середня кiлькiсть працiвникiв Компанiї у 2019 роцi складала 2 992 особи (у 2018 роцi - 2 674
особи).
Збитки вiд курсової рiзницi у 2019 в основному складаються зi збиткiв вiд курсових рiзниць на
депозитах в iноземних валютах, що були спричиненi змiцненням української гривнi по
вiдношенню до iноземних валют.

25. Фiнансовi доходи
2019 рiк

Процентнi доходи

2018 рiк

314 651

534 976

Дохiд вiд дивiдендiв 45 402 Амортизацiя дисконту безпроцентних виданих позик

Всього 360 053

-

10 785

545 761

?
26. Iншi доходи i витрати
2019 рiк

2018 рiк

Дохiд вiд курсової рiзницi 95 592 Чистий дохiд вiд припинення оренди

546

-

Дохiд вiд вибуття основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй, нематерiальних
активiв та активiв групи вибуття, класифiкованих як призначенi для продажу
137
43
921
Iншi доходи 855

34

Iншi доходи 97 130 43 955
Збиток вiд знецiнення основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй, нематерiальних
активiв та активiв групи вибуття, класифiкованих як призначенi для продажу
(53
615)
(100 383)
Списання основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй, нематерiальних активiв та
активiв групи вибуття, класифiкованих як призначенi для продажу (14 801)
(102 997)
Збиток вiд зменшення корисностi iнших фiнансових активiв
Збитки вiд курсової рiзницi -

(26 250)

Внески i пожертвування на благодiйнiсть (1 924) (3 971)
Iншi витрати (589) (15 708)

-

(48 772)

Iншi витрати (70 929)

(298 081)

Всього 26 201 (254 126)
У 2019 роцi Компанiя визнала збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв, незавершених
капiтальних iнвестицiй, нематерiальних активiв та активiв групи вибуття, класифiкованих як
призначенi для продажу, у сумi 53 615 тисячi гривень (у 2018 роцi - 100 383 тисячi гривень) у
зв'язку з наявнiстю внутрiшнiх ознак зменшення корисностi окремих компонентiв мережевого
обладнання, оскiльки Компанiя не планувала використовувати це обладнання у майбутньому.
Активи, визнанi як такi, що бiльше не використовуються, було списано до їх вартостi
вiдшкодування, яку було визначено на основi корисної вартостi кожного окремого активу, що у
бiльшостi випадкiв дорiвнює нулю.
27. Податок на прибуток
Прибуток Компанiї пiдлягає оподаткуванню тiльки на територiї України.
Основнi складовi витрат iз податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, були такими:
2019 рiк

2018 рiк

Поточний податок на прибуток:
Витрати з поточного податку на прибуток

1 873 040

1 552 889

Коригування поточного податку на прибуток, що вiдноситься до попереднiх перiодiв
347) -

(23

Вiдстрочений податок:
Пов'язаний iз виникненням i сторнуванням тимчасових рiзниць

Всього 1 666 906

(182 787)

(60 959)

1 491 930

Далi наведено звiрку суми витрат iз податку на прибуток i суми бухгалтерського прибутку,
помноженого на податкову ставку за роки, що закiнчилися 31 грудня:
2019 рiк

2018 рiк

Бухгалтерський прибуток до оподаткування

10 628 126

Податок на прибуток за фактичною ставкою (18%)

8 294 385

1 913 063

1 492 989

Неоподатковуваний дохiд (8 172) Витрати, що не включаються до складу валових витрат при визначеннi оподатковуваного
прибутку
25 490 38 312
Змiна методу визнання тимчасових рiзниць

(240 128)

(39 371)

Коригування, визнанi у перiодi щодо поточного податку попереднiх перiодiв (23 347)

Всього 1 666 906

-

1 491 930

?
27. Податок на прибуток (продовження)
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання вiдносяться до таких статей у 2019 роцi:
31 грудня 2019 р.

Визнанi у складi прибутку або збитку

31 грудня 2018 р.

Вiдстроченi податковi активи / (зобов'язання):
Основнi засоби (i)

233 306

Нематерiальнi активи (i)

53 474 179 832

68 848 10 043 58 805

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть

31 979 31 979 -

Iншi поточнi зобов'язання (ii)

19

-

Активи за договорами з клiєнтами (ii)

(19)

(46 004)

Зобов'язання за виплатами працiвникам (ii)
Резерви (ii)

107 954

6 057 (3 464) 9 521

52 274 55 680

Накопиченi податковi збитки (iii) 56 063 Всього 458 203

38 500 (84 504)

182 787

56 063

275 416

Резерв пiд вiдстрочений податковий актив

(56 063)

-

(56 063)

Чистий вiдстрочений податковий актив / (зобов'язання) 402 140

182 787

219 353

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання вiдносяться до таких статей у 2018 роцi:
31 грудня 2018 р.
2018 р.

Визнанi у складi прибутку або збитку

1 сiчня

31 грудня 2017 р.

Вiдстроченi податковi активи / (зобов'язання):
Основнi засоби (i)

179 832

Нематерiальнi активи (i)

6 924 172 908

58 805 (8 269) 67 074 67 074

Iншi поточнi зобов'язання (ii)

19

Активи за договорами з клiєнтами (ii)

(40)

59

(84 504)

Зобов'язання за виплатами працiвникам (ii)
Резерви (ii)

172 908

59
43 285 (127 789)

-

9 521 (5 957) 15 478 15 478

55 680 25 016 30 664 30 664

Накопиченi податковi збитки (iii) 56 063 Всього 275 416

60 959 214 457

56 063 56 063

342 246

Резерв пiд вiдстрочений податковий актив

(56 063)

-

Чистий вiдстрочений податковий актив / (зобов'язання) 219 353
183

(56 063)

(56 063)

60 959 158 394

286

Тимчасовi рiзницi зумовленi наступним:
(i)
Щодо основних засобiв i нематерiальних активiв - рiзницi зумовленi переважно
рiзницями у методах оцiнки строку корисного використання i зменшення корисностi та
рiзницями в принципах капiталiзацiї;
(ii)
Щодо активiв за договорами з клiєнтами, зобов'язань за договорами, зобов'язань за
виплатами працiвникам, iнших поточних зобов'язань, резервiв - рiзницi зумовленi переважно
рiзницями у перiодах визнання витрат у фiнансовому та податковому облiку, а також рiзницями
у принципах визнання та оцiнки;
(iii) У 2014 роцi Компанiя визнала вiдстроченi податковi активи у сумi 56 063 тисячi гривень,
пов'язанi з накопиченими податковими збитками, що перейшли до Компанiї як правонаступника
при приєднаннi ТОВ "Голден Телеком" ("ГТ"). У 2015 роцi Компанiя визнала резерв пiд
вiдстроченi податковi активи у сумi 56 063 тисячi гривень, пов'язанi з накопиченими
податковими збитками, що перейшли до Компанiї як правонаступника при приєднаннi ТОВ
"Голден Телеком" ("ГТ").
Станом на 31 грудня 2019 року Компанiя мала кредиторську заборгованiсть за розрахунками з
бюджетом у сумi 616 786 тисяч гривень (у 2018 роцi - 375 672 тисячi гривень), вiднесену до

категорiї поточних зобов'язань.
Всi податковi рiзницi будуть реалiзованi в наступному звiтному перiодi, крiм рiзниць, пов'язаних
з основними засобами, нематерiальними активами та активами за договорами з клiєнтами.
?
28. Фактичнi та потенцiйнi зобов'язання
(i) Податковi ризики
Українське законодавство та нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi
аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i митне законодавство,
продовжують змiнюватися. Положення законiв та нормативних актiв не завжди є чiткими та
трактуються по-рiзному мiсцевими, регiональними та державними органами, а також iншими
урядовими установами. Випадки розбiжностей у трактуваннi законодавства є непоодинокими.
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Компанiї здiйснюється у повнiй вiдповiдностi до
законодавства, що регулює її дiяльнiсть, та що Компанiя нарахувала i сплатила усi необхiднi
податки. У тих випадках, коли ризик вiдтоку ресурсiв є вiрогiдним, Компанiя нарахувала резерв,
виходячи з найкращих оцiнок керiвництва. Компанiя визначила окремi потенцiйнi зобов'язання,
пов'язанi з оподаткуванням, нарахування яких у фiнансовiй звiтностi не вимагається. Такi
потенцiйнi податковi зобов'язання можуть виникнути, i Компанiя повинна буде сплатити
додатковi суми податкiв. Податковi органи можуть проводити iнспекцiї за фiнансовий перiод
трьох календарних рокiв, що передують року iнспекцiї. За певних обставин перевiрка може
охоплювати бiльш тривалi перiоди.
(ii) Юридичнi питання
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя виступає стороною судових позовiв та претензiй. У тих
випадках, коли ризик вiдтоку ресурсiв є вiрогiдним, Компанiя нарахувала резерв, виходячи з
найкращих оцiнок керiвництва.
На думку керiвництва, потенцiйнi зобов'язання, що можуть виникнути у результатi
непред'явлених позовiв або претензiй (за їхньої наявностi), не матимуть негативного впливу на
фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiя в майбутньому, що перевищуватиме
резерви, створенi у цiй фiнансовiй звiтностi.
(iii) Iншi зобов'язання з капiтальних iнвестицiй та придбання послуг
Станом на 31 грудня 2019 року Компанiя мала зобов'язання з придбання та будiвництва
основних засобiв у сумi 748 054 тисячi гривень (у 2018 роцi - 183 649 тисяч гривень).
Збiльшення зобов'язань у порiвняннi з минулим роком пов'язане iз запланованим розширенням
телекомунiкацiйної мережi.
Станом на 31 грудня 2019 року Компанiя мала зобов'язання з придбання нематерiальних активiв
у сумi 142 504 тисячi гривень (у 2018 роцi - 28 631 тисяча гривень).
Станом на 31 грудня 2018 року Компанiя мала зобов'язання з придбання послуг у сумi 746 570
тисяч гривень (у 2018 роцi - 351 544 тисячi гривень).

(iv) Оренднi зобов'язання
Операцiйна оренда - Компанiя як орендар
Компанiя мала певнi угоди оренди будинкiв, споруд та передавальних пристроїв, а також
транспортних засобiв. Строк дiї цих угод складав в середньому вiд одного до семи рокiв iз
можливiстю поновлення, передбаченою угодами.
Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договорами операцiйної оренди без права дострокового
припинення станом на 31 грудня 2018 року:
2018 рiк

До одного року

445 179

Бiльше одного року, але менше п'яти рокiв
Бiльше п'яти рокiв

314 910

537 660

Всього 1 297 749

29. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року керiвництво оцiнило, що справедлива
вартiсть грошових коштiв та короткострокових депозитiв, торгової та iншої дебiторської
заборгованостi, iнших поточних фiнансових активiв, iнших довгострокових фiнансових
зобов'язань, торгової та iншої кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнювала їхнiй
справедливiй вартостi у зв'язку з короткими термiнами погашення цих iнструментiв, а її оцiнка
базується на грошових потоках дисконтованих по ставках, визначених в рамках рiвня 3 iєрархiї
справедливої вартостi, за винятком грошових коштiв, для яких були використанi ставки рiвня 1.

?
30. Фiнансовi iнструменти та управлiння ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають: грошовi кошти та їхнi еквiваленти та iншi
оборотнi фiнансовi активи. Компанiя має рiзнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як торгова
кредиторська та дебiторська заборгованiсть, передплаченi кредитнi залишки, що пiдлягають
поверненню абонентам або можуть використовуватися для оплати покупок в iнших
постачальникiв, якi виникають безпосередньо в процесi здiйснення операцiйної дiяльностi.
Полiтика Компанiї не передбачає торгiвлi фiнансовими iнструментами. Компанiї властивi
кредитний ризик, ризик лiквiдностi i ринковий ризик.

Загальна програма управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi та
неефективностi фiнансового ринку України i спрямована на зменшення його потенцiйного
негативного впливу на фiнансовий стан Компанiї. Вище керiвництво Компанiї контролює
процес управлiння цими ризиками, а дiяльнiсть Компанiї, пов'язана з фiнансовими ризиками,
здiйснюється згiдно з вiдповiдною полiтикою та процедурами, при цьому виявлення, оцiнка та
управлiння фiнансовими ризиками здiйснюються вiдповiдно до полiтики Компанiї.
Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик
складається з трьох типiв ризикiв: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик та iншi цiновi
ризики. Компанiї непритаманний суттєвий ризик змiни процентної ставки, оскiльки вона
зазвичай залучає позики за фiксованими ставками. Так само Компанiї не притаманнi iншi цiновi
ризики.
Валютний ризик - це ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься
внаслiдок змiн валютних курсiв. Ризик Компанiї, пов'язаний зi змiнами валютних курсiв,
стосується насамперед операцiйної дiяльностi Компанiї (коли торгова кредиторська та
дебiторська заборгованiсть Компанiї деномiнованi в iноземних валютах) i фiнансової дiяльностi
(коли процентнi позики Компанiї деномiнованi в iноземних валютах).
Офiцiйнi курси iноземних валют, в яких деномiнованi фiнансовi активи та зобов'язання
Компанiї, до гривнi, встановленi Нацiональним банком України на зазначенi дати та за вказанi
перiоди, були наступними:
Долар США

1 сiчня 2018 р.

Євро

28,067

Середнiй курс за 2018 рiк
31 грудня 2018 р.

27,202

27,688

Середнiй курс за 2019 рiк
31 грудня 2019 р.

33,495

23,686

32,134
31,714

25,837

28,941
26,422

У поданих нижче таблицях представлена чутливiсть прибутку Компанiї до оподаткування до
ймовiрної змiни обмiнних курсiв (у результатi змiн у справедливiй вартостi монетарних активiв i
зобов'язань) при постiйному значеннi всiх iнших змiнних.
Аналiз чутливостi був пiдготовлений на основi припущення, що частка фiнансових iнструментiв
в iноземнiй валютi є постiйною величиною на 31 грудня 2019 року i 31 грудня 2018 року.

2019 рiк
Збiльшення/ (зменшення) у %
Збiльшення/
(зменшення)
оподаткування
Збiльшення/ (зменшення) нерозподiленого прибутку

Змiна обмiнного курсу долара США

+10,00%

38 923

Змiна обмiнного курсу євро +10,00%

10 029

8 224

Змiна обмiнного курсу долара США

-1,00% (3 892)

Змiна обмiнного курсу євро -1,00%

до

прибутку

до

31 917

(3 191)

(1 003)

(822)

2018 рiк
Збiльшення/ (зменшення) у %
Збiльшення/
(зменшення)
оподаткування
Збiльшення/ (зменшення) нерозподiленого прибутку

Змiна обмiнного курсу долара США

+10,00%

219 644

Змiна обмiнного курсу євро +10,00%

137 599

112 831

Змiна обмiнного курсу долара США

-1,00% (21 964)

Змiна обмiнного курсу євро -1,00% (13 760)

прибутку

180 108

(18 010)

(11 283)

?
30. Фiнансовi iнструменти та управлiння ризиками (продовження)
Ризик лiквiдностi
Компанiя здiйснює аналiз строкiв погашення активiв та зобов'язань i планує свою лiквiднiсть
залежно вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Потреби
Компанiї в коротко- та довгостроковiй лiквiдностi здебiльшого забезпечуються за рахунок
грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Нижче в таблицi показанi зобов'язання за зазначеними в угодах строками погашення, що
залишилися. Суми у таблицi - це недисконтованi грошовi потоки за угодами, включаючи валовi
зобов'язання за фiнансовим лiзингом (до вирахування майбутнiх фiнансових витрат). Цi
недисконтованi грошовi потоки вiдрiзняються вiд сум, вiдображених у балансi, оскiльки
балансовi суми базуються на дисконтованих грошових потоках. Аналiз фiнансових зобов'язань
за строками погашення станом на 31 грудня 2019 року поданий далi:

До запитання та до
3 мiсяцiв

Вiд 3 до 12

мiсяцiв

Вiд 18 мiсяцiв до 5 рокiв

Понад 5 рокiв Всього

Зобов'язання з оренди

192 310

543 451

2 580 067

Нарахованi дивiденди

3 484 063

-

-

-

573 369

3 484 063

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

1 146 748

-

-

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв

644 440

-

-

-

644 440

-

-

-

95 841

Iншi фiнансовi зобов'язання 95 841

Всього 5 563 402

543 451

2 580 067

573 369

3 889 197

-

1 146 748

9 260 289

Фiнансовi зобов'язання Компанiї у розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань станом на 31
грудня 2018 включають лише торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, нарахованi
дивiденди але не сплаченi та iншi фiнансовi зобов'язання з строком погашення до 3 мiсяцiв у
сумi 5 738 135 тисячi гривень, що становить суму контрактних недисконтованих платежiв.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими
iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Компанiї
властивий кредитний ризик вiд операцiйної дiяльностi (насамперед, за торговельною
дебiторською заборгованiстю) i вiд фiнансової дiяльностi, включаючи депозити в банках i
фiнансових установах, операцiї з iноземною валютою та iншi фiнансовi iнструменти.
Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно можуть призвести до iстотної концентрацiї кредитного
ризику Компанiї, складаються в основному iз коштiв у банку, короткострокових депозитiв, а
також торгової та iншої дебiторської заборгованостi.
Максимальний кредитний ризик для Компанiї станом на 31 грудня складався з наступного:
2019 рiк

2018 рiк

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти (крiм грошових коштiв в касi)
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть

724 294

898 072

909 939

5 201 943

Всього 1 622 366

6 111 882

Грошовi кошти та депозити Компанiї розмiщуються переважно у великих банках, якi
розташованi в Українi i мають надiйну репутацiю. Станом на 31 грудня 2019 року 70% грошових
коштiв та їхнiх еквiвалентiв знаходилися на рахунках у одному банку (у 2018 роцi - 84% у трьох
банках). Станом на 31 грудня 2019 року 100% короткострокових депозитiв зi строком
погашення понад 3 мiсяцi було розмiщено в одному банку. Нижче у таблицi подано аналiз
грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв i короткострокових депозитiв зi строком погашення до 3
мiсяцiв за кредитною якiстю на основi рейтингiв Fitch станом на 31 грудня:
2019 рiк

2018 рiк

Грошовi кошти та їх еквiваленти Коротко-строковi депозити строком понад 3 мiсяцi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Коротко-строковi депозити строком понад 3 мiсяцi

- Рейтинг B

224

-

-

-

- Рейтинг B- 593 332

-

3 583 519

- Без рейтингу - iншi українськi банки

Всього

898 072

-

-

304 516

5 201 943

-

1 618 424

-

-

30. Фiнансовi iнструменти та управлiння ризиками (продовження)
Кредитний ризик (продовження)
Компанiя оцiнювала очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з грошовими коштами та їх
еквiвалентами з урахуванням рейтингу Fitch для банкiв, якi отримали кредитний рейтинг, i
суверенного рейтингу України на рiвнi "B" станом на 31 грудня 2019 року за оцiнкою Fitch для банкiв без рейтингу (у 2018 роцi рейтинг України був встановлений Fitch на рiвнi "B-"). За
результатами цiєї оцiнки Компанiя дiйшла висновку, що визначений збиток вiд зменшення
корисностi є несуттєвим.
Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резервiв. Компанiя не вимагає

застави для торгової дебiторської заборгованостi. Станом на 31 грудня 2019 року частина
торгової дебiторської заборгованостi представлена заборгованiстю компанiй пiд спiльним
контролем у розмiрi 10,7% (у 2018 роцi - 23,7%) та заборгованiстю iнших пов'язаних сторiн у
розмiрi нуль (у 2018 роцi - нуль).
Керiвництво має розроблену кредитну полiтику, i потенцiйнi кредитнi ризики постiйно
вiдслiдковують. Оцiнку ризику здiйснюють за всiма замовниками, якi кредитуються на суму, що
перевищує певний лiмiт. Кредитний ризик, що виникає за фiнансовими операцiями, знижується
шляхом диверсифiкацiї, вибору контрагентiв виключно з високим кредитним рейтингом та
шляхом встановлення лiмiтiв сукупного кредитного ризику за кожним контрагентом. Кредитний
ризик Компанiї вiдслiдковують та аналiзують у кожному конкретному випадку, i керiвництво
Компанiї вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах на покриття збиткiв
вiд зменшення корисностi активiв.
31. Управлiння капiталом
Мета Компанiї при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi подальшої роботи Компанiї як
безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим
зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення
його вартостi. Для пiдтримання або коригування структури капiталу Компанiя може коригувати
суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi
акцiї або продавати активи для зменшення суми боргу. Компанiя встановила певнi цiльовi
фiнансовi показники та коефiцiєнти покриття, якi вона контролює на щоквартальнiй та щорiчнiй
основi i може коригувати свою полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в
операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. Керiвництво продовжує
оцiнювати оптимальну структуру капiталу.
Компанiя розглядає її чистий борг та власний капiтал як основнi джерела формування капiталу.
Чистий борг Компанiї складається з довгострокових i короткострокових позикових коштiв (за
наявностi), скоригованих на суму грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв i короткострокових
депозитiв зi строком погашення понад 3 мiсяцi. Сума капiталу, управлiння яким здiйснює
Компанiя станом на 31 грудня 2019 року, складала 12 762 285 тисяч гривень (у 2018 роцi - 11
484 073 тисячi гривень).
32. Облiкова полiтика, що застосовувалася до перiодiв, якi закiнчуються до 1 сiчня 2019
року
Оренда
Оренду класифiкують як фiнансову у тому випадку, коли за умовами оренди всi значнi ризики та
вигоди вiд власностi передають орендаревi. Усi iншi типи оренди класифiкують як операцiйну
оренду. Оцiнка оренди залежить вiд сутностi операцiй. Водночас iснують наступнi умови, що
дозволяють Компанiї класифiкувати оренду як фiнансову: якщо строк оренди перевищує 75%
вiд очiкуваного строку корисного використання або якщо теперiшня вартiсть мiнiмальних
орендних платежiв перевищує 90% вiд справедливої вартостi орендованого активу.
Компанiя може укласти угоду, яка не має юридичної форми оренди, але передає право на
використання активу в обмiн на платiж або кiлька платежiв. Визначення того, чи є угода
орендою або мiстить ознаки оренди, базується на сутностi угоди та вимагає оцiнки того, чи: (а)
залежить її виконання вiд використання конкретного активу та (б) переходить право
користування активом.

Компанiя як орендар
Основнi засоби, придбанi у результатi фiнансової оренди, капiталiзують та вiдображають за
меншою з двох величин: справедливою вартiстю або теперiшньою вартiстю мiнiмальних
орендних платежiв, визначеною на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу та
збитку вiд зменшення корисностi. Знос орендованих активiв нараховують протягом усього
строку їхнього корисного використання. Однак у випадку, якщо вiдсутня обгрунтована
впевненiсть у тому, що до Компанiї перейде право власностi на актив наприкiнцi строку оренди,
актив амортизують протягом коротшого з таких перiодiв: строку корисного використання
активу та строку оренди.
Платежi за операцiйну оренду вiдображають у складi прибуткiв та збиткiв рiвномiрно протягом
усього строку вiдповiдної оренди. Вигоди та премiї, отриманi вiд укладання угод операцiйної
оренди, також амортизують рiвномiрно протягом усього строку оренди. Сума орендних
платежiв, здiйснених на початку операцiйної оренди, або витрати на придбання орендованої
власностi амортизують протягом усього строку оренди вiдповiдно до наданих вигiд i
вiдображають у прибутку та збитках.

33. Подiї пiсля звiтної дати
Вiдбулися наступнi подiї, якi не потребують коригування фiнансової звiтностi:
Протягом лютого 2020 року були оголошенi дивiденди у сумi 2 000 039 тисяч гривень. Протягом
лютого були виплаченi дивiденди у сумi 888 000 тисяч гривень.
Iнформацiю про умови, в яких працює Компанiя, та економiчну ситуацiю в Українi наведено у
Примiтцi 2 до цiєї фiнансової звiтностi.
16 березня 2020 року Компанiя отримала лiцензiю на користування радiочастотним ресурсом у
смугах радiочастот 888,8-895,0/933,8-940,0 МГц (6,2 х 2 МГц) у 25 регiонах України загальною
смугою 310 МГц з можливiстю використання радiотехнологiй 4G та 2G. Лiцензiя починає дiяти
з 01 липня 2020 та має термiн дiї 20 рокiв. Вартiсть платежу за лiцензiю НКРЗI становить 212
391 тисяч гривень.
?
34. Iншi примiтки
Коди
Дата (рiк, мiсяць, число)

2019

12

31

Пiдприємство: Приватне акцiонерне товариство "Київстар"

За ЄДРПОУ 21673832

Територiя: - м.Київ, Шевченкiвський р-н. За КОАТУУ 8038900000

Орган державного управлiння: - За СПОДУ
Органiзацiйно-правова форма господарювання: Акцiонерне товариство

за КОПФГ

Вид економiчної дiяльностi: Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку
61.20

За

230
КВЕД

Одиниця вимiру: тис. грн.

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2019 рiк
Форма № 5 Код за ДКУД 1801001
I. Нематерiальнi активи
Групи нематерiальних активiв
Код рядка
Залишок на початок року Надiйшло за рiк
Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано
амортизацiї
за
рiк
Втрати вiд зменшення корисностi за рiк Iншi змiни за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцi- нена)
вартiсть
амортизацiї

накопичена амортизацiя
первiсна (переоцi- нена)

первiсної (переоцi-неної) вартостi накопиченої

вартiсть
накопичена амортизацiя
первiсної
накопиченої амортизацiї первiсна (переоцi- нена)
вартiсть

накопичена амортизацiя

1

3

2
15

4

5

6

7

(переоцi-неної)

вартостi

8

9

10

11

12

13

14

Права користування природними ресурсами
-

010
-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном
-

020
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на комерцiйнi позначення
-

030
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на об'єкти промислової власностi 040
-

-

-

-

-

-

-

-

Авторське право та сумiжнi з ним права 050
-

-

-

-

-

-

-

-

060
-

-

-

-

Iншi нематерiальнi активи 070
364 296 235
1 027 269

-

-

12 704 637
9 848 -

-

-

-

-

-

4 401 920
895 207
13 301 479
5 142 801

-

-

-

298

Всього 080
12 704 637
4 401 920
1 027 269
9 848 -

895 207
13 301 479

5 142 801

298 364

296

Гудвiл 090
-

-

-

-

-

-

081

-

-

Стаття Код рядка
1

2

-

-

-

-

-

-

235

Сума

3

З рядка 080 графа 14
вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi
вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв 082

-

вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв

083

-

З рядка 080 графа 5 вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань
084
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує
обмеження права власностi 085
-

?
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк
Форма № 5
(продовження)

II. Основнi засоби
Групи основних засобiв
Код рядка
Переоцiнка (дооцiнка +,

Залишок на початок року

Надiйшло

уцiнка -)
Вибуло за рiк Нара-ховано за звiтний рiк Втрати вiд змен-шення
Iншi змiни за рiк
Залишок на кiнець року
у тому числi:

за

рiк

корис-ностi

одержанi за фiнансовою
oрендою

переданi в оперативну оренду

первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос
зносу первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос
вартостi
зносу первiсна (переоцi-нена) вартiсть

знос

вартiсть

знос

первiсна (пере-оцiнена) вартiсть

знос

1

3
16

4
17

2
15

Земельнi дiлянки 100
44 684 -

5
18

6
19

44 684 -

Iнвестицiйна нерухомiсть 105
-

-

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110
-

-

-

-

-

-

-

1 963 848
833 770
2 089 902*
-

1
5

229
042

Капiтальнi витрати на полiпшення земель
-

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої**
120
241 126
13 122 554 712
1 375 360
-

первiсної (переоцi-неної) вартостi
первiсної (переоцi-неної)
первiсна (переоцi- нена)

945
569

-

Машини та обладнання
130
881 617 735
1 509 159
-

19 533 579
26 606 -

12 716 199
2 989 628
21 886 326
13 634 229

-

636
-

Транспортнi засоби 140
191 561
71 130 19 065 210 358
130 163
80 278 24 099 -

268
-

157

59 190 -

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150
-

-

-

-

-

-

-

-

Тварини
-

160
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Багаторiчнi насадження
-

170
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iншi основнi засоби 180
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бiблiотечнi фонди 190
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

-

-

-

-

-

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Природнi ресурси 220
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тара i тарнi матерiали
-

230
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети прокату 240
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250
-

-

-

-

-

-

-

-

Iншi необоротнi матерiальнi активи
Всього
260
014 2 123 061
-

21 733 672
13 621 099
26 606 2 089 902
-

4 238 638
27 183 937

15 139 752

878 275
631
80 278 24 099 -

* "Iншi змiни за рiк" включають в себе ефект вiд запровадження МСФЗ 16 "Оренда" з 1 сiчня
2019 року. Див. Примiтки 4 та 9.
** "Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої" включають в себе активи у формi права
користування, визнанi внаслiдок запровадження МСФЗ 16 "Оренда" з 1 сiчня 2019
?

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк
Форма № 5
(продовження)

II. Основнi засоби
(продовження)

Стаття Iншi примiтки

Код рядка

Сума

З рядка 260 графа 14 вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним
законодавством обмеження права власностi
261
-

вартiсть оформлених у заставу основних засобiв

262

-

залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо)
263
первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв
7 760 366

основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв

2641

З рядка 260 графа 8 вартiсть основних засобiв, призначених для продажу

264

265

597

залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй
2651 З рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування
266
Вартiсть основних засобiв, що взятi в оперативну оренду

267

З рядка 260 графа 15 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi
268
З рядка 105 графа 14 вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю
269
?
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2019 рiк
Форма № 5
(продовження)

III. Капiтальнi iнвестицiї

Стаття Код рядка

За рiк На кiнець року

1

4

2

3

Капiтальне будiвництво

280

1 201 403

110 707

Придбання (виготовлення) основних засобiв

290

1 852 446

364 955

Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 300
Придбання (створення) нематерiальних активiв 310

965 107

Придбання (вирощування) довгострокових бiологiчних активiв
Iнше 330

-

-

Всього

340

4 018 956

-

-

-

-

93 738
320

569 400

З рядка 340 графа 3
капiтальнi
iнвестицiї
(341)
_________

в

iнвестицiйну

фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй
_________

(342)

IV. Фiнансовi iнвестицiї

Стаття
Код рядка

За рiк На кiнець року
довгостроковi

1

2

3

4

поточнi

5

А. Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi в:
асоцiйованi пiдприємства

350

-

-

дочiрнi пiдприємства

360

-

-

-

спiльну дiяльнiсть

370

-

-

-

Б. Iншi фiнансовi iнвестицiї в:

нерухомiсть

-

частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств
акцiї

390

-

-

-

облiгацiї

400

-

-

-

iншi

410

-

-

-

420

16 000 171 269

Разом (розд. А + розд. Б)

З рядка 1035 графа 4 Балансу

380

16 000 171 269

-

Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:

(Звiту про фiнансовий стан)
__171 269 _

за собiвартiстю

за справедливою вартiстю

(422)

__ _

за амортизованою собiвартiстю

(423)

____

З рядка 1160 графа 4 Балансу

Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:

(Звiту про фiнансовий стан)
____

за собiвартiстю

за справедливою вартiстю

(425)

____

за амортизованою собiвартiстю

(426)

____

Доходи

Витрати

?
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2019 рiк
Форма № 5
(продовження)

V. Доходи i витрати

Стаття Iншi примiтки

Код рядка

1

4

2

3

-

(421)

(424)

А. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв

440

Операцiйна курсова рiзниця

84 554 450

Реалiзацiя iнших оборотних активiв
Штрафи, пенi, неустойки

470

-

605 905

460

-

-

3 294 4 071

Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення
Iншi операцiйнi доходи i витрати

490

56 385 103 508

у тому числi:
вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв
непродуктивнi витрати i втрати

492

491
X

X

52 653

-

Б. Доходи i витрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства

500

-

-

дочiрнi пiдприємства

510

-

-

-

-

спiльну дiяльнiсть

520

В. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди

530

-

X

Частка участi

540

X

-

Фiнансова оренда активiв

550

Iншi фiнансовi доходи i витрати

-

-

560

360 053

570

-

-

580

-

341 819

Г. Iншi доходи i витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй
Доходи вiд об'єднання пiдприємств
Результат оцiнки корисностi

590

-

Неоперацiйна курсова рiзниця

600

95 592 -

Безоплатно одержанi активи

610

-

-

480

Списання необоротних активiв
Iншi доходи i витрати

Стаття Код рядка
1

2

620
630

X

14 801

1 538 56 128

Сума

3

Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю (товарами, роботами, послугами)

631

-

Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за товарообмiнними (бартерними)
контрактами з пов'язаннями сторонами, %
632

-

З рядкiв 540-560 графа 4 фiнансовi витрати, уключенi до собiвартостi активiв

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2019 рiк
Форма № 5
(продовження)

VI. Грошовi кошти

Стаття Код рядка
1

2

Готiвка

На кiнець року

3
640

-

Поточний рахунок у банку 650

172 824

Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки)
Грошовi кошти в дорозi

670

Еквiваленти грошових коштiв

270 946
680

-

660

454 302

633

-

Всього 690

898 072

З рядка 1090 графа 4 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Грошовi кошти, використання яких
обмежено
691

VII. Забезпечення i резерви

Види забезпечень i резервiв
Код рядка
Залишок на початок року Збiльшення за звiтний рiк Використано
у
звiтному роцi Сторновано не вико-ристану суму у звiтному роцi
Сума
очiкуваного
вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при оцiнцi забезпечення
Залишок на
кiнець року

1

2

3

нараховано (створено)

додатковi вiдрахування

4

8

5

6

7

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710
94 994

9
63 471 136 069

-

104

546

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 720
23 312

14 973 8 339 -

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань
-

730

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю
-

740

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв
Iншi резерви 760
770

-

347 147

102 524

-

-

-

-

-

775

172 203

Резерв сумнiвних боргiв

-

750

132 252

-

317 419

51 005 -

-

173 851

-

52 653 -

Всього 780

597 794

299 585

-

155 551

132 252

-

?
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2019 рiк
Форма № 5
(продовження)

VIII. Запаси

Стаття Код рядка

Балансова вартiсть на кiнець року Переоцiнка за рiк
збiльшення чистої вартостi реалiзацiї *

1

2

3

4

Сировина i матерiали

уцiнка

5
800

48 234 -

-

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби

810

-

-

-

-

-

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 880

1 010 -

-

Незавершене виробництво 890

-

-

-

Готова продукцiя

900

-

-

-

Товари

910

15 314 -

-

Всього 920

65 974 -

Паливо

820

1 416 -

-

Тара i тарнi матерiали

830

-

-

-

Будiвельнi матерiали

840

-

-

-

Запаснi частини

-

-

-

850

Матерiали сiльськогосподарського призначення 860
Поточнi бiологiчнi активи 870

-

-

-

-

-

609 576

З рядка 920 графа 3 Балансова вартiсть запасiв: Iншi примiтки
вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї
переданих у переробку

(922) __-__

оформлених у заставу

(923) __-__

переданих на комiсiю

(924) __-__

(921) __-__

Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02)

(925) __-__

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) запаси, призначенi для продажу
(926) __-__
* Визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси"

?
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2019 рiк
Форма № 5
(продовження)

IX. Дебiторська заборгованiсть

Стаття Код рядка

Всього на кiнець року

у т. ч. за строками непогашення

до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв
1

2

3

4

5

6

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 940
-

720 096

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 950

-

-

-

-

720 096

-

Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi
______
Iз рядкiв 940 i 950 заборгованiсть з пов'язаними сторонами
______

(951)
(952)

X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей

Стаття Код рядка
1

2

Сума

3

Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960

77

Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi

970

-

Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв за якими на кiнець року не прийняте
(позабалансовий рахунок 072)
980
-

XI. Будiвельнi контракти

Стаття Код рядка
1

2

Сума

3

Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк
Заборгованiсть на кiнець звiтного року:
валова замовникiв

1120

-

валова замовникам 1130

-

з авансiв отриманих 1140

-

1110

-

Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150

-

Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами 1160
-

?
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2019 рiк
Форма № 5
(продовження)

XII. Податок на прибуток

Стаття Код рядка
1

2

Сума

3

Поточний податок на прибуток

1210

1 849 693

Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року

1220

219 353

на кiнець звiтного року

1225

402 140

Вiдстроченi податковi зобов'язання:
на початок звiтного року

1230

-

на кiнець звiтного року

1235

-

Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього

1240

1 666 906

у тому числi:
поточний податок на прибуток

1241

1 849 693

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв

1242

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1243

(182 787)
-

Вiдображено у складi власного капiталу - усього 1250

-

у тому числi:
поточний податок на прибуток

1251

-

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв

1252

-

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1253

-

XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань

Стаття Код рядка
1

2

Сума

3

Нара-ховано за звiтний рiк 1300

3 150 330

Використано за рiк - усього 1310

3 150 330

в тому числi на:
будiвництво об'єктiв 1311

941 741

придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв
з них машин та обладнання

1313

1312

1 433 008

придбання (створення) нематерiальних активiв 1314

756 516

погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик

1315

1316

-

1317

-

1 452 073

-

Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi емiтента за 2019 рiк:

1. Iнформацiя про Групу
Приватне акцiонерне товариство "Київстар" (далi - "Київстар" або "Компанiя") було створено та
зареєстровано вiдповiдно до законодавства України 3 вересня 1997 року. Дiяльнiсть Компанiї
включає проектування, будiвництво та експлуатацiю мережi стiльникового зв'язку в Українi, а
також надання широкого спектру послуг мобiльного зв'язку та послуг домашнього Iнтернету в
Українi.
Юридична адреса Компанiї: Дегтярiвська, 53, Київ, 03113, Україна. Головний офiс Компанiї
розташований за юридичною адресою, що також є основним мiсцем здiйснення дiяльностi
Компанiї.
Компанiя має Головний офiс у Києвi.
Станом на 31 грудня 2019 року та 2018 року акцiонери та, вiдповiдно, їхнi частки в капiталi
Компанiї представленi таким чином:
Частка участi Кiлькiсть акцiй

VEON Holdings B.V. (Нiдерланди) 73,804%

13 094 562

VEON Ltd. (Бермудськi острови) 0,004%

700

Викупленi власнi акцiї

100,000%

26,192%

4 647 127

17 742 389

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року Компанiя має iнвестицiї у двi дочiрнi
компанiї, що знаходяться в її повнiй власностi, - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Старавто" та Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СтарМанi". Компанiя та її дочiрнi
пiдприємства для разом iменуються як "Група". Материнською компанiєю Групи є компанiя
VEON Ltd. зi штаб-квартирою у м. Амстердам, Нiдерланди.
2. Умови функцiонування, ризики, полiтична та економiчна ситуацiя в Українi
Протягом 2019 року економiка України демонструвала ознаки стабiлiзацiї пiсля тривалого
перiоду полiтичної та економiчної напруженостi. У 2019 роцi темп iнфляцiї в Українi у рiчному
обчисленнi уповiльнився до 4,1% (порiвняно з 9,8% у 2018 роцi), а ВВП показав подальше
зростання, за оцiнками, на 3,5% (пiсля зростання на 3,3% у 2018 роцi).
Пiсля кiлькох рокiв девальвацiї нацiональна валюта України змiцнилася на 17% (станом на 31
грудня 2019 року встановлений НБУ офiцiйний курс обмiну гривнi по вiдношенню до євро
становив 26,42 гривнi за 1 євро порiвняно з 31,71 гривнi за 1 євро станом на 31 грудня 2018
року). Серед головних факторiв змiцнення гривнi - успiшне розблокування фiнансування за
програмою МВФ наприкiнцi 2018 року, стабiльнi доходи агроекспортерiв, обмежена гривнева
лiквiднiсть, збiльшення грошових переказiв у країну вiд трудових мiгрантiв та постiйне
надходження iноземної валюти за державними борговими iнструментами. В той же час почалася

девальвацiя української валюти з березня 2020 року.
Починаючи з квiтня 2019 року, Нацiональний банк України (НБУ) розпочав цикл пом'якшення
кредитно-грошової полiтики з поступовим зменшенням облiкової ставки вперше за останнi два
роки з 18% у квiтнi 2019 року до 10,0% у березнi 2020 року, що обгрунтовано стiйкою
тенденцiєю до уповiльнення iнфляцiї.
У груднi 2018 року Рада МВФ ухвалила 14-мiсячну програму кредитування для України
Stand-by (SBA) у загальнiй сумi 3,9 мiльярда доларiв США. У груднi 2018 року Україна вже
отримала вiд МВФ та ЄС 2 мiльярда доларiв США, а також кредитнi гарантiї вiд Свiтового
банку на суму 750 мiльйонiв доларiв США. Затвердження програми МВФ iстотно пiдвищує
здатнiсть України виконати її валютнi зобов'язання у 2019 роцi, що зрештою сприяло фiнансовiй
та макроекономiчнiй стабiльностi в країнi. Проте прийняття рiшення МВФ про надання
наступних траншiв залежатиме вiд успiху України у виконаннi умов Меморандуму про
економiчну i фiнансову полiтику, якого Україна планує дотримуватись у ходi реалiзацiї
програми SBA.
У 2020 роцi Україна зобов'язана погасити значну суму державного боргу, що вимагатиме
мобiлiзацiї суттєвого внутрiшнього i зовнiшнього фiнансування у дедалi складнiших умовах
кредитування країн, економiка яких розвивається. Крiм того, негативнi тенденцiї у
промисловому виробництвi України, якi спостерiгались у другiй половинi 2019 року, можуть
зберегтися у 2020 роцi.
Подiї, що призвели до анексiї Криму Росiйською Федерацiєю у лютому 2014 року, та конфлiкт
на сходi України, який розпочався навеснi 2014 року, дотепер залишаються неврегульованими.
Вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю залишаються напруженими.
У березнi-квiтнi 2019 року в Українi вiдбулися вибори президента, а в липнi 2019 року достроковi парламентськi вибори. Уряд, який був сформований пiсля парламентський виборiв,
якi вiдбулися у липнi 2019, був вiдправлений у вiдставку 4 березня 2020. Внаслiдок нещодавнiх
полiтичних змiн ступiнь непевностi, у тому числi щодо майбутнього напрямку реформ, у 2020
роцi залишається вкрай високим.
2. Умови функцiонування, ризики, полiтична та економiчна ситуацiя в Українi (продовження)
Крiм того, 16 сiчня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон №1209-1 "Про внесення
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв,
усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" та Закон №1210
"Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування
податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi". Цi
закони вносять численнi змiни до нацiональних нормативно-правових актiв про оподаткування
та фiнансову звiтнiсть, однак офiцiйний текст згаданих законодавчих актiв станом на дату цього
меморандуму ще не оприлюднений. При цьому не вiдомо, коли цi закони будуть пiдписанi
Президентом України i коли вони набудуть чинностi.
У липнi 2019 року Президент України пiдписав указ про забезпечення доступу до Iнтернету всiм
громадянам України та усунення "цифрового розриву" мiж мiстами та сiльською мiсцевiстю.
Пiсля пiдписання Указу нацiональний регулятор, Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне
регулювання в сферi зв'язку та iнформатизацiї (НКРЗI), розробив план рефармiнгу для
впровадження радiотехнологiї LTE у значно фрагментованому дiапазонi 900 МГц. У результатi
цього 26 жовтня 2019 року було пiдписано Меморандум про Спiльний план заходiв мiж НКРЗI

та трьома найбiльшими операторами мобiльного зв'язку України, в якому зазначено детальну
iнформацiю про рефармiнг, його строки та зобов'язання сторiн. План заходiв передбачає
покрокове добровiльне повернення дiапазону GSM Компанiєю та iншими операторами
мобiльного зв'язку для запровадження технологiчної нейтральностi у дiапазонi 900 МГц з
подальшим перерозподiлом дiапазону з метою впровадження радiотехнологiї LTE. Керiвництво
очiкує, що процес рефармiнгу буде завершено до липня 2020 року. Станом на 31 грудня 2019
балансова вартiсть лiцензiй, якi пiдлягають поверненню в рамках рефармiнгу, складала 143 715
тисячi гривень.
Попри деякi покращення ситуацiї у 2019 роцi, остаточний результат полiтичної та економiчної
ситуацiї в Українi та її поточнi наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати
подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Групи.
Окрiм цього, негативнi тенденцiї на свiтових ринках спричиненi епiдемiєю Коронавiрусу
(COVID-19) можуть вплинути на економiку України в цiлому та на дiяльнiсть Групи зокрема.
Наприкiнцi 2019 року новини про Коронавiрус вперше прийшли з Китаю. Ситуацiя наприкiнцi
того ж року полягала у тому, що Всесвiтню органiзацiю охорони здоров'я було повiдомлено про
обмежену кiлькiсть випадкiв зараження невiдомим вiрусом. У першi кiлька мiсяцiв 2020 року
вiрус поширився по всьому свiту, i його негативний вплив постiйно набирав обертiв.
Керiвництво розглядає цей спалах захворювань як некоригуючу подiю пiсля дати балансу. За
оцiнкою керiвництва, ситуацiя потенцiйно може призвести до недоотримання доходiв внаслiдок
затримок у постачаннi постачальниками з Китаю обладнання, включаючи фiльтри для дiапазону
900 МГц, затримок у доставцi смартфонiв до магазинiв роздрiбної торгiвлi та скорочення обсягу
вихiдного трафiку в роумiнгу на усiй територiї Європи, США та у Росiйськiй Федерацiї.
Ситуацiя продовжує змiнюватися, однак майбутнi наслiдки точно передбачити неможливо.
Керiвництво продовжуватиме монiторинг потенцiйного впливу цiєї ситуацiї та буде вживати
усiх можливих крокiв для мiнiмiзацiї її наслiдкiв.
3. Основа пiдготовки
Цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи було складено на основi принципу iсторичної
вартостi.
Нижче описанi основнi принципи облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки
цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. Крiм змiн в облiковiй полiтицi у результатi
запровадження МСФЗ 16 "Оренда" з 1 сiчня 2019 року, цi принципи облiкової полiтики
застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, представлених у звiтностi, якщо не
зазначено iнше (див. Примiтки 4 та 5). Основнi принципи облiкової полiтики, якi
застосовувалися при облiку оренди до 31 грудня 2018 року, представленi у Примiтцi 31.
Цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть представлено у гривнях, i всi суми округлено до
найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.
Вiдповiднiсть вимогам складання звiтностi
Консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи було складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ) та iнтерпретацiй, випущених Комiтетом з iнтерпретацiй МСФЗ
(КIМСФЗ), якi застосовуються до компанiй, що звiтують вiдповiдно до МСФЗ. Консолiдована
фiнансова звiтнiсть вiдповiдає МСФЗ, випущеним Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО).

4. Новi або переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
(i)

Новi та змiненi стандарти, прийнятi Групою

МСФЗ 16 "Оренда" (опублiкований 13 сiчня 2016 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Група вирiшила застосувати стандарт з
дати його обов'язкового застосування 1 сiчня 2019 року, використовуючи модифiкований
ретроспективний метод без трансформацiї порiвняльних показникiв та iз застосуванням певних
спрощень, дозволених стандартом. Активи у формi права користування орендованою
нерухомiстю оцiнюються при переходi так, якби новi правила застосовувалися завжди. Всi iншi
активи у формi права користування оцiнюються за сумою зобов'язання з оренди на дату
застосування стандарту (з коригуванням на суму всiх авансiв або нарахованих витрат).

4. Новi або переглянутi стандарти та iнтерпретацiї (продовження)
При першому застосуваннi МСФЗ 16 Група використала наступнi спрощення практичного
характеру, дозволенi стандартом:
"
застосування єдиної ставки дисконтування до портфеля договорiв оренди з обгрунтовано
аналогiчними характеристиками;
"
використання попереднього аналiзу обтяжливого характеру договору оренди в якостi
альтернативи проведенню перевiрки на предмет знецiнення - станом на 1 сiчня 2019 року
обтяжливих договорiв не було;
"
облiк операцiйної оренди зi строком оренди, що залишився, менше 12 мiсяцiв на 1 сiчня
2019 року як короткострокової оренди;
"
виключення первiсних прямих витрат для цiлей оцiнки активу у формi права
користування на дату першого застосування; та
"
використання суджень заднiм числом при визначеннi строку оренди, якщо договiр
мiстить опцiони на подовження чи припинення оренди.
Крiм того, Група вирiшила не аналiзувати повторно договiр з точки зору того, чи є договiр у
цiлому або його окремi компоненти договором оренди на дату першого застосування стандарту.
Натомiсть щодо договорiв, укладених до дати першого застосування стандарту, Група вирiшила
використати оцiнку, проведену iз застосуванням МСБО 17 "Оренда" та КIМФЗ 4 "Визначення
наявностi в угодi ознак оренди".
Середньозважена ставка залучення додаткових позикових коштiв, застосована Групою до
зобов'язань з оренди на 1 сiчня 2019 року, становила 15,06%.
Станом на 31 грудня 2018 року Група мала зобов'язання за нескасовуваною орендою у сумi 1
297 749 тисяч гривень. Iз суми цих зобов'язань 10 443 тисячi гривень вiдносяться до
короткострокової оренди i 112 248 тисяч гривень - до оренди активiв iз низькою вартiстю, якi
рiвномiрно вiдображатимуться як витрати у складi прибутку чи збитку.

Нижче подано звiрку договiрних зобов'язань за операцiйною орендою iз визнаним
зобов'язанням:
У тисячах гривень

31 грудня 2018 р. / 1 сiчня 2019 р.

Недисконтованi зобов'язання за операцiйною орендою за МСБО 17, розкритi на 31 грудня 2018
р.
1 297 749
Переглянутi строки оренди при запровадженнi МСФЗ 16 (обгрунтовано визначенi
опцiони подовження / припинення оренди)
1 814 295
-

Звiльнення при визнаннi оренди активiв iз низькою вартiстю

(112 248)

-

Звiльнення при визнаннi короткострокової оренди

248

Рiзницi при визначеннi оренди (якщо попереднiй метод облiку не застосовний)

(10 443)

Всього недисконтованих орендних платежiв, якi є обгрунтовано визначеними

18

3 007 601

Ефект дисконтування iз використанням середньозваженої процентної ставки на позиковi
кошти 15% (888 509)
Зобов'язання з фiнансового лiзингу за МСБО 17, визнанi у балансi станом на 31 грудня
2018 р. (дисконтованi)
42 231
Всього зобов'язань з оренди

2 161 323

З яких:
-

Короткостроковi зобов'язання з оренди

523 610

-

Довгостроковi зобов'язання з оренди

1 637 713

Станом на 1 сiчня 2019 року Група визнала активи у формi права користування в сумi 2 161 212
тисяч гривень, зобов'язання з оренди в сумi 2 161 323 тисячi гривень (пiсля коригувань на
передоплату i нарахованi оренднi платежi, визнанi станом на 31 грудня 2018 року). Чистi
оборотнi активи приблизно на 523 610 тисяч гривень менше в результатi представлення частини
зобов'язань як поточних.
Новi основнi принципи нової облiкової полiтики, застосованої у поточному перiодi, описанi у
Примiтцi 5. Облiкова полiтика, яка застосовувалась до 1 сiчня 2019 року щодо порiвняльної
iнформацiї, розкрита у Примiтцi 31.
Наступнi змiненi стандарти набули чинностi для Групи з 1 сiчня 2019 року, але не мали
суттєвого впливу на Групу:
"

КIМФЗ 23 "Невизначенiсть при облiку податку на прибуток" (опублiкована 7 червня 2017

року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї
дати).
"
Характеристики передоплати з вiд'ємною компенсацiєю - змiни МСФЗ 9 (опублiкованi 12
жовтня 2017 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року
або пiсля цiєї дати);
"
Змiни МСБО 28 "Довгостроковi частки участi в асоцiйованих компанiях та спiльних
пiдприємствах" (опублiкованi 12 жовтня 2017 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
"
Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2015-2017 рокiв? змiни МСФЗ 3, МСФЗ 11, МСБО 12 та
МСБО 23 (опублiкованi 12 грудня 2017 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
"
Змiни МСБО 19 "Змiна, скорочення та врегулювання пенсiйного плану" (опублiкованi 7
лютого 2018 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року
або пiсля цiєї дати).
4. Новi або переглянутi стандарти та iнтерпретацiї (продовження)
(ii)

Новi стандарти та iнтерпретацiї, якi ще не прийнятi

Були випущенi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, якi є обов'язковими до застосування у
рiчних перiодах, що починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати, i якi не були
достроково застосованi Групою.
Продаж чи внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором - змiни
МСФЗ 10 та МСБО 28 (опублiкованi 11 вересня 2014 року i вступають у силу для рiчних
перiодiв, якi починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або пiсля цiєї дати). Цi змiни
усувають невiдповiднiсть мiж вимогами МСФЗ 10 i МСБО 28, що стосуються продажу чи
внеску активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором. Основний
наслiдок застосування змiн полягає у тому, що прибуток чи збиток визнається у повному обсязi
у тому випадку, якщо угода стосується бiзнесу. Якщо активи не являють собою бiзнес, навiть
якщо цими активами володiє дочiрнє пiдприємство, визнається лише частина прибутку чи
збитку. Група оцiнює вплив цих змiн на її консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 17 "Договори страхування" (опублiкований 18 травня 2017 року i вступає в силу для
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ 17 замiнює
МСФЗ 4, який дозволяв компанiям застосовувати iснуючу практику облiку договорiв
страхування. Отже, iнвесторам було складно порiвнювати i зiставляти фiнансовi результати в
iнших вiдносинах аналогiчних страхових компанiй. МСФЗ 17 є єдиним, основаним на
принципах стандартом облiку всiх видiв договорiв страхування, включаючи договори
перестрахування, наявнi у страховика. Вiдповiдно до цього стандарту, визнання i оцiнка груп
договорiв страхування повиннi виконуватися за: (i) приведеною вартiстю майбутнiх грошових
потокiв (грошовi потоки пiсля виконання договорiв), скоригованою з урахуванням ризику, в якiй
врахована вся наявна iнформацiя про грошовi потоки пiсля виконання договорiв, яка вiдповiдає
спостережуванiй ринковiй iнформацiї, плюс (якщо вартiсть є зобов'язанням) чи мiнус (якщо
вартiсть є активом) (ii) сумою, яка являє собою незароблений прибуток по групi договорiв
(сервiсна маржа за договорами). Страховики вiдображатимуть прибуток вiд групи договорiв
страхування за перiод, протягом якого вони надають страхове покриття, i в мiру того, як вони

звiльняються вiд ризику. Якщо група договорiв є чи стає збитковою, органiзацiя негайно
вiдображатиме збиток. Група очiкує застосувати цей стандарт до гарантiй виконання
зобов'язань, якi вона видає, i наразi оцiнює вплив цього нового стандарту на свою консолiдовану
фiнансову звiтнiсть.
Змiни Концептуальної основи фiнансової звiтностi (опублiкованi 29 березня 2018 року i
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати).
Концептуальна основа фiнансової звiтностi у новiй редакцiї мiстить новий роздiл про оцiнку,
рекомендацiї щодо вiдображення у звiтностi фiнансових результатiв, удосконаленi визначення
та рекомендацiї (зокрема, визначення зобов'язання) i роз'яснення таких важливих питань, як
функцiї управлiння, обачливiсть та невизначенiсть оцiнки у ходi пiдготовки фiнансової
звiтностi.
Визначення бiзнесу - змiни МСФЗ 3 (опублiкованi 22 жовтня 2018 року i вступають у силу для
угод придбання з початку рiчного звiтного перiоду, який починається з 1 сiчня 2020 року або
пiсля цiєї дати). Цi змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу. Бiзнес складається iз
внескiв i суттєвих процесiв, якi у сукупностi формують здатнiсть створювати вiддачу. Нове
керiвництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявнiсть внеску i суттєвого процесу, у
тому числi для компанiй, якi знаходяться на раннiх етапах розвитку i ще не отримали вiддачу. У
разi вiдсутностi вiддачi, для того щоб пiдприємство вважалося бiзнесом, має бути наявним
органiзований трудовий колектив. Визначення термiну "вiддача" звужується, щоб зосередити
увагу на товарах i послугах, якi надаються клiєнтам, на формуваннi iнвестицiйного доходу та
iнших доходiв, при цьому виключаються результати у формi скорочення витрат та iнших
економiчних вигод. Крiм того, наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть учасникiв
ринку замiнювати вiдсутнi елементи чи iнтегрувати придбану дiяльнiсть i активи. Органiзацiя
може застосувати "тест на концентрацiю". Придбанi активи не вважатимуться бiзнесом, якщо
практично вся справедлива вартiсть придбаних валових активiв сконцентрована в одному активi
(або групi аналогiчних активiв). Цi змiни є перспективними, i Група застосує їх та оцiнить їхнiй
вплив з 1 сiчня 2020 року.
Визначення суттєвостi - змiни МСБО 1 та МСБО 8 (опублiкованi 31 жовтня 2018 року i
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати).
Цi змiни уточнюють визначення суттєвостi та застосування цього поняття завдяки включенню
рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших стандартах МСФЗ. Крiм того,
були допрацьованi пояснення до цього визначення. Змiни також забезпечують послiдовнiсть
використання визначення суттєвостi в усiх стандартах МСФЗ. Iнформацiя вважається суттєвою,
якщо обгрунтовано очiкується, що її пропуск, викривлення або складнiсть її розумiння може
вплинути на рiшення, якi приймають основнi користувачi фiнансової звiтностi загального
призначення на основi такої фiнансової звiтностi, яка вiдображає фiнансову iнформацiю про
конкретну органiзацiю, що звiтує. Група оцiнює вплив цих змiн на її консолiдовану фiнансову
звiтнiсть.

4. Новi або переглянутi стандарти та iнтерпретацiї (продовження)

Реформа базової процентної ставки - змiни МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 (опублiкованi 26
вересня 2019 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року
або пiсля цiєї дати). Цi змiни зумовленi замiною базових процентних ставок, наприклад, ставки
LIBOR (ставка пропозицiї на Лондонському мiжбанкiвському ринку) та iнших мiжбанкiвських
ставок пропозицiї (ставки IBOR). Змiни передбачають тимчасове звiльнення вiд застосування
спецiальних вимог облiку хеджування до вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає
реформа IBOR. Облiк хеджування грошових потокiв вiдповiдно до МСФЗ 9 та МСБО 39
вимагає, щоб майбутнi хеджованi грошовi потоки були "високоймовiрними". Якщо цi грошовi
потоки залежать вiд ставок IBOR, звiльнення, передбачене цими змiнами, вимагає вiд органiзацiї
виходити з припущення про те, що базова процентна ставка за хеджованими грошовими
потоками не змiниться в результатi реформи. МСБО 39 та МСФЗ 9 вимагають виконання
прогнозної оцiнки для застосування облiку хеджування. Наразi очiкується, що грошовi потоки,
основанi на IBOR та альтернативних IBOR ставках, у цiлому, еквiвалентнi, що мiнiмiзує
будь-яку неефективнiсть, однак ближче до дати
реформи цей факт уже не вiдповiдатиме дiйсностi. Вiдповiдно до цих змiн, органiзацiя може
зробити припущення, що базова процентна ставка, на якiй основанi об'єкт хеджування,
iнструмент хеджування або хеджований ризик, не змiниться в результатi реформи IBOR. Крiм
того, реформа IBOR може призвести до того, що ефективнiсть операцiй хеджування вийде за
межi дiапазону 80-125%, який є вимогою ретроспективного тесту вiдповiдно до МСБО 39. Отже,
МСБО 39 був змiнений для застосування винятку з ретроспективного тесту ефективностi для
того, щоб операцiя хеджування не припинялася протягом перiоду пов'язаної з IBOR
невизначеностi виключно тому, що ретроспективна ефективнiсть виходить за межi цього
дiапазону. Однак iнших вимог облiку хеджування, включаючи прогнозну оцiнку, слiд
дотримуватись, як i ранiше. В деяких операцiях хеджування об'єкт хеджування або хеджований
ризик - це не встановлений договором компонент ризику, пов'язаного з IBOR. З метою
застосування облiку хеджування МСФЗ 9 та МСБО 39 вимагають окремої iдентифiкацiї та
достовiрної оцiнки визначеного компонента ризику. Вiдповiдно до цих змiн компонент ризику
необхiдно iдентифiкувати окремо тiльки при початковiй категоризацiї операцiї хеджування, а не
на постiйнiй основi. У контекстi макрохеджування, якщо органiзацiя часто перевстановлює
вiдносини хеджування, звiльнення застосовується з моменту, з якого об'єкт хеджування був
первiсно визначений у таких вiдносинах хеджування. Вiдповiдно до МСБО 39 та МСФЗ 9
неефективнiсть операцiї хеджування продовжує облiковуватися у складi прибутку чи збитку.
Змiни встановлюють фактори завершення дiї звiльнення, якi включають припинення
невизначеностi, пов'язаної з реформою базової процентної ставки. Змiни вимагають вiд
органiзацiй надання додаткової iнформацiї iнвесторам про їхнi вiдносини хеджування, на якi
безпосередньо впливають цi фактори невизначеностi, включаючи номiнальну суму iнструментiв
хеджування, до яких застосовується це звiльнення, суттєвi припущення або судження,
сформованi у ходi застосування цього звiльнення, та розкриття якiсної iнформацiї про те, яким
чином реформа IBOR впливає на органiзацiю та як органiзацiя управляє перехiдним процесом.
Група оцiнює вплив цих змiн на її консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Група не очiкує суттєвого впливу цих нових стандартiв та iнтерпретацiй на її консолiдовану
фiнансову звiтнiсть, якщо iнше не зазначено вище.
?
5. Основнi положення облiкової полiтики
Функцiональна валюта i валюта представлення

Функцiональною валютою i валютою представлення Групи є українська гривня - валюта
первинного економiчного середовища, в якому працює Група.
Перерахунок iноземної валюти
Монетарнi активи та зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту Групи за
офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на кiнець вiдповiдного
звiтного перiоду. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi
розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну
валюту Групи за офiцiйними обмiнними курсами НБУ на кiнець року, вiдображаються у складi
прибутку чи збитку за рiк як прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти.
Перерахунок за курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних статей, якi
оцiнюються за первiсною вартiстю.
Станом на 31 грудня 2019 року i 31 грудня 2018 року основнi курси обмiну, що застосовувалися
для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими:

31 грудня 2019 р., гривень 31 грудня 2018 р., гривень
1 долар США 23,686 27,688
1 євро 26,422 31,714

Курсовi рiзницi, що виникають при здiйсненнi розрахункiв за монетарними статтями або при
перерахунку монетарних статей за курсами, що вiдрiзняються вiд курсiв, за якими вони
перераховувалися при первiсному визнаннi протягом звiтного перiоду або у попереднiх звiтних
перiодах, пiдлягають визнанню у складi прибуткiв чи збиткiв того перiоду, в якому такi рiзницi
виникли, крiм тих курсових рiзниць, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу.
Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей (крiм грошових коштiв та їх
еквiвалентiв) в iноземнiй валютi на кiнець звiтного перiоду, вiдносяться до нереалiзованих
курсових рiзниць. В момент погашення цих монетарних статей (сплати чи отримання грошових
коштiв), всi ранiше акумульованi нереалiзованi курсовi рiзницi, якi виникли з моменту
первинного визнання монетарної статтi до моменту погашення, визнаються реалiзованими
курсовими рiзницями. Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi грошових коштiв та їх
еквiвалентiв в iноземнiй валютi, завжди вiдносяться до реалiзованих курсових рiзниць.
Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей, якi вiдносяться до
iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, включаються до неоперацiйних курсових рiзниць. До
таких статей вiдносяться заборгованостi за кредитними договорами, депозити з контрактним
термiном погашення бiльше трьох мiсяцiв, кредиторська (дебiторська) заборгованiсть за основнi
засоби та нематерiальнi активи, кредити наданi працiвникам, тощо.
Курсовi рiзницi, якi виникають при переоцiнцi монетарних статей, за виключенням тих, якi
вiдносяться до iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, включаються до операцiйних курсових
рiзниць.

Змiни у фiнансовiй звiтностi пiсля її випуску
Будь-якi змiни цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi пiсля її випуску вимагають затвердження
керiвництвом Групи, яке ухвалило цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть до випуску.
Визнання та оцiнка виручки
Виручка - це дохiд, що виникає у ходi звичайної дiяльностi Групи. Виручка визнається в сумi
цiни угоди. Цiна угоди - це сума винагороди, право на яку Група очiкує отримати в обмiн на
передачу контролю над обiцяними товарами чи послугами покупцю, без урахування сум,
одержаних вiд iменi третiх сторiн. Виручка визнається за вирахуванням знижок, повернень та
податкiв на додану вартiсть.
Виручка, головним чином, включає доходи вiд надання (продажу):
?
послуг: доходи вiд плати за ефiрний час, плати за з'єднання, регулярних платежiв, плати
за пiдключення до мережi та разової плати за пiдписку на послуги, доходи вiд надання послуг
широкосмугового Iнтернету (FTTB), плати за фiксованi лiнiї, доходи вiд роумiнгу i доступу до
мережi, а також додаткових послуг;
?

обладнання клiєнтам: телефонних апаратiв, модемiв тощо.

Послуги
Група надає послуги за договорами з фiксованою та змiнною винагородою. Виручка вiд надання
послуг визнається у тому звiтному перiодi, в якому послуги були наданi. За договорами з
фiксованою винагородою виручка визнається на основi обсягу послуг, фактично наданих до
кiнця звiтного перiоду, пропорцiйно загальному обсягу послуг, що надаються, оскiльки
покупець одночасно отримує i споживає вигоди.
Якщо договори включають декiлька зобов'язань до виконання, цiна угоди розподiляється на
кожне окреме зобов'язання до виконання на основi цiн окремих продажiв.
У випадку договорiв iз фiксованою винагородою, покупець сплачує фiксовану суму вiдповiдно
до графiку платежiв. Якщо вартiсть послуг, наданих Групою, перевищує суму платежу,
визнається актив за договором iз клiєнтом. Якщо сума платежiв перевищує вартiсть наданих
послуг, визнається зобов'язання за договором iз клiєнтом.
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Визнання та оцiнка виручки (продовження)
Виручка вiдноситься на майбутнi перiоди як договiрне зобов'язання до моменту надання
вiдповiдних послуг абонентам, продажу передплаченої картки або закiнчення строку дiї
стартового пакету. Група припиняє визнання договiрного зобов'язання та визнає виручку в
момент, коли вона передає послуги i, вiдповiдно, врегульовує своє зобов'язання до виконання.
Якщо договiр передбачає оплату на основi обсягу наданих послуг, виручка визнається в сумi, на
яку Група має право виставити рахунок. Рахунки виставляються клiєнтам щомiсяця, i
винагорода пiдлягає сплатi пiсля виставлення рахунку.

Якщо договiр включає змiнну винагороду, виручка визнається, тiльки якщо iснує висока
ймовiрнiсть того, що в майбутнiх перiодах не буде значного зменшення такої винагороди.
Продаж ефiрного часу
Група одержує доходи вiд продажу ефiрного часу шляхом забезпечення контрактних абонентiв
та користувачiв передплачених послуг доступом до власної стiльникової мережi та забезпечення
проходження дзвiнкiв у власнiй мережi та мережах роумiнгових партнерiв.
Плата за з'єднання
Виручка вiд iнтерконекту - це доходи, отриманi вiд надання послуг iз завершення дзвiнкiв з
мереж iнших операторiв у мережi Групи.
Доходи вiд продажу ефiрного часу та iнтерконекту визнають в перiодi фактичного надання
вiдповiдних послуг.
Регулярнi платежi
Регулярнi платежi включають плату за пiдключення до нових тарифних планiв i регулярну плату
за передплату таких додаткових послуг, як голосова пошта, виставлення детального рахунку
тощо. Регулярнi платежi також включають плату за перерахування грошових коштiв мiж
абонентськими рахунками, використання послуги "екстрагрошi" тощо. Регулярнi платежi
визнаються у тому перiодi, в якому вiдповiдна послуга була надана.
Плата за пiдключення i разова плата за передплату послуг
Плату за пiдключення сплачують абоненти стiльникового мобiльного зв'язку передплачених
послуг за первiсну реєстрацiю у мережi. Виручку вiд плати за пiдключення вiдносять та
визнають протягом того перiоду, в якому ця плата за пiдключення є заробленою за загальним
договором про надання послуг, укладеним iз абонентом, згiдно з очiкуваним перiодом вiдносин
з клiєнтами, який складає 54 мiсяцi для абонентiв передплачених послуг (у 2018 роцi - 56
мiсяцiв). Очiкуваний перiод вiдносин iз клiєнтами грунтується на попереднiй iсторiї вiдтоку
клiєнтiв та планах щодо розвитку Групи.
Разова плата за передплату на послуги переважно включає одноразову плату за пiдключення
рiзних додаткових послуг, а також плату за змiну тарифного плану i за переведення пiдписки з
одного мiсця в iнше. Виручку вiд одноразової плати за послуги вiдносять на майбутнi перiоди та
визнають протягом строку дiї пiдписки, а у випадках вiдсутностi строку дiї - згiдно з очiкуваним
перiодом вiдносин iз клiєнтами, який становить приблизно 82 мiсяцi для контрактних абонентiв
стiльникового рухомого зв'язку, 54 мiсяцi для абонентiв стiльникового рухомого зв'язку
передплачених послуг та 104 мiсяцi для абонентiв фiксованого зв'язку (у 2018 роцi - 105 мiсяцiв,
56 мiсяць та 86 мiсяцiв, вiдповiдно).
Послуги широкосмугового Iнтернету (FTTB)
Виручка вiд надання послуг широкосмугового Iнтернету (FTTB) включає фiксованi щомiсячнi
платежi за доступ до мережi Iнтернет, наданий абонентам Групи. Цей вид доходiв визнають у
тому перiодi, в якому вiдповiдну послугу було надано абонентам.

Плата за фiксованi лiнiї
Виручка вiд плати за фiксованi лiнiї включає щомiсячнi платежi за доступ абонентiв Групи до
фiксованої телефонної мережi та маршрутизацiю дзвiнкiв абонентiв, здiйснених через дану
мережу. Цей вид виручки визнають у тому перiодi, в якому вiдповiдну послугу було надано
абонентам.
Роумiнг та доступ до мережi
Виручка вiд роумiнгу та доступу до мережi включає: (I) доходи вiд послуг, що надають
абонентам Групи в мережах її партнерiв з роумiнгу, (II) доходи вiд доступу до послуг, що
надаються Групою у власнiй мережi абонентам роумiнгових партнерiв, та (III) плата за доступ
до мережi Групи з боку iноземних операторiв без термiнацiї дзвiнкiв. Виручку вiд роумiнгу
визнають у тому перiодi, в якому вiдповiдна послуга була надана.
Додатковi послуги
Виручка вiд плати за послуги передачi даних включає в себе доходи вiд вихiдних SMS та MMS,
а також доходи передачi даних та пакетiв даних, що передають комутованим каналом та через
систему передачi даних iз пакетною комутацiєю (WAP, GPRS, EDGE тощо) та продаж контенту
абонентам. Виручку вiд додаткових послуг визнають у перiодi, в якому вiдповiднi послуги було
надано.?
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Визнання та оцiнка виручки (продовження)
Продаж клiєнтського обладнання
Продажi визнаються на момент переходу контролю над товаром, тобто коли товари поставленi
покупцю, покупець має повну свободу дiй щодо товарiв i коли вiдсутнє невиконане
зобов'язання, яке може вплинути на приймання покупцем товарiв. Поставка вважається
виконаною, коли ризики застарiння та втрати перейшли до покупця, i покупець прийняв товари
вiдповiдно до договору, строк дiй положень про приймання закiнчився або у Групи наявнi
об'єктивнi докази того, що всi критерiї приймання були виконанi.
Якщо Група надає будь-якi додатковi послуги покупцю пiсля переходу до нього контролю над
товарами, виручка вiд таких послуг вважається окремим зобов'язанням до виконання i
визнається протягом перiоду надання таких послуг.
Знижки роумiнговим партнерам
Знижки найчастiше надаються у формi грошових платежiв, розрахованих виходячи з умов
договору з роумiнг-партнерiв та платiжних даних по роумiнг трафiку за перiод. Знижки
визнаються в той перiод, коли знижка була зароблена як зменшення доходiв вiдповiдного
перiоду.
Програми лояльностi
Бонуснi одиницi, отриманi клiєнтами у рамках програми лояльностi, облiковують як окремий
компонент операцiї з продажу, в рамках якої їх надають. Частину справедливої вартостi

отриманої винагороди розподiляють на бонуснi одиницi та вiдносять на майбутнi перiоди,
виходячи з очiкуваної кiлькостi бонусних одиниць, якi будуть фактично отриманi клiєнтом. У
подальшому вiднесену на майбутнi перiоди суму визнають як дохiд у перiодах погашення
бонусних одиниць.
Подання
Якщо в межах операцiї Група виступає принципалом, доходи визнаються на розгорнутiй основi.
У такому випадку доходи включають в себе повну вартiсть операцiї, рахунок щодо якої
виставлений клiєнту, за вирахуванням знижок, з вiднесенням будь-яких пов'язаних витрат на
операцiйнi витрати. Якщо Група виступає в ролi агента, доходи визнають на згорнутiй основi. Цi
доходи є заробленою маржою. Оцiнка того, чи є Група принципалом або агентом, грунтується
на оцiнцi сутностi операцiї, вiдповiдальностi за надання товарiв i послуг та цiноутворення, а
також властивих фiнансових ризикiв та вигiд.
Процентнi доходи
Процентнi доходи по всiх боргових iнструментах облiковуються за методом нарахування iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Розрахунок за таким методом включає в
процентнi доходи всi комiсiйнi та виплати, отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною
частиною ефективної процентної ставки, та всi iншi премiї або дисконти.
Комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, включають комiсiйнi,
отриманi або сплаченi Групою у зв'язку зi створенням або придбанням фiнансового активу чи
випуском фiнансового зобов'язання, наприклад, комiсiйнi за оцiнку кредитоспроможностi,
оцiнку або облiк гарантiй чи забезпечення, за врегулювання умов надання iнструмента i за
обробку документiв за угодою.
Щодо створених або придбаних кредитно-знецiнених фiнансових активiв, ефективна процентна
ставка являє собою ставку, яка дисконтує очiкуванi грошовi потоки (включаючи первинно
очiкуванi кредитнi збитки) до справедливої вартостi при первiсному визнаннi (зазвичай,
вiдповiдає цiнi придбання). У результатi, ефективний процент є скоригованим з урахуванням
кредитного ризику.
Процентний дохiд розраховується iз застосуванням ефективної процентної ставки до валової
балансової вартостi фiнансових активiв, крiм: (i) фiнансових активiв, якi стали
кредитно-знецiненими (Етап 3) i для яких процентний дохiд розраховується iз застосуванням
ефективної процентної ставки до їх амортизованої вартостi (за вирахуванням резерву пiд
очiкуванi кредитнi збитки); i (ii) створених або придбаних кредитно-знецiнених фiнансових
активiв, для яких первiсна ефективна процентна ставка, скоригована на кредитний ризик,
застосовується до амортизованої вартостi.
Процентнi доходи на поточних банкiвських рахунках, на депозитах до запитання або строкових
депозитах строком до трьох мiсяцiв, що класифiкуються як частина грошових коштiв та їх
еквiвалентiв, визнаються в частинi операцiйного грошового потоку. Процентнi доходи за
строковими депозитами, крiм тих, що класифiкуються як грошовi кошти та їх еквiваленти,
визнаються в частинi iнвестицiйного грошового потоку.
Визнання та оцiнка витрат
Витрати визнаються Групою тодi, коли зменшення майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних зi

зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, вiдбулося i його можна достовiрно оцiнити.
Витрати Групи подiленi на такi групи за функцiями: собiвартiсть матерiалiв та послуг,
адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi витрати операцiйної дiяльностi, фiнансовi
витрати, iншi витрати.
Група застосовує класифiкацiю витрат за елементами вiдповiдно до їхньої економiчної сутностi
(такi як знос/амортизацiя, витрати на оплату працi, роумiнг, дилерська винагорода, витрати на
ремонт, рекламу тощо).
Собiвартiсть послуг, матерiалiв складається з собiвартостi послуг, матерiалiв, якi були
реалiзованi протягом звiтного перiоду, та нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат.
До собiвартостi включаються: прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi, iншi
прямi витрати, загальновиробничi витрати. До собiвартостi належать
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Визнання та оцiнка витрат (продовження)
наступнi витрати (список не є вичерпним): витрати вiд iнтерконекту та транзиту трафiку,
витрати за послуги мiжнародного роумiнгу, витрати на мiжоператорську оренду каналiв,
витрати на контент, витрати на придбання абонентської продукцiї, витрати на оренду та
електроенергiю пiд об'єкти телекомунiкацiйної мережi, витрати на технiчну пiдтримку мережi,
витрати на персонал технiчної функцiї та iншi прямi витрати.
Адмiнiстративнi витрати - це загальногосподарськi витрати, спрямованi на управлiння та
обслуговування Групи. До адмiнiстративних витрат належать наступнi витрати (перелiк не є
вичерпним): витрати на управлiнськi послуги, витрати на професiйнi послуги, витрати на
банкiвськi послуги, забезпечення та iншi витрати, пов'язанi з обслуговуванням Групи.
Витрати на збут - витрати, пов'язанi з реалiзацiєю (збутом), товарiв i послуг Групи. До витрат на
збут належать наступнi витрати (список не є вичерпним): дилерська винагорода (крiм витрат на
отримання або виконання договору, якi пiдлягають капiталiзацiї), витрати на рекламу,
маркетинг, дослiдження ринкiв збуту, витрати на заробiтну плату та iншi винагороди
працiвникам пiдроздiлiв, що забезпечують збут, та iншi.
Iншi операцiйнi витрати - витрати Групи, якi не включаються до собiвартостi реалiзацiї,
адмiнiстративних витрат, витрат на збут, фiнансових витрат та витрат з податку на прибуток, але
вiдносяться до операцiйної дiяльностi Групи. До iнших операцiйних витрат вiдносяться (список
не є вичерпним): резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки, iншi резерви та забезпечення, витрати
на штрафи, курсовi рiзницi вiд операцiйної дiяльностi, членськi внески до професiйних
об'єднань.
Фiнансовi витрати виникають в результатi операцiй з отримання фiнансування, в тому числi
фiнансової оренди, та в результатi облiку фiнансових активiв чи зобов'язань за дисконтованою
(амортизованою) вартiстю.
Iншi витрати - витрати Групи, що не є результатом операцiйної дiяльностi . До цих витрат,
зокрема, вiдносяться витрати, що пов'язанi з незвичайними подiями, не характерними для
дiяльностi Групи: курсовi рiзницi вiд неоперацiйної дiяльностi, благодiйнi внески, собiвартiсть
реалiзованих основних засобiв, нематерiальних активiв, знецiнення необоротних активiв,

витрати на утилiзацiю непридатних основних засобiв та iншi неоперацiйнi витрати.
Активи за договорами з клiєнтами
Капiталiзованi витрати на пiдключення
Первiснi прямi витрати, понесенi у зв'язку з пiдключенням абонента до мережi, вiдносять на
майбутнi перiоди, як i плату за пiдключення, яку вiдносять на рахунок абонента. Такi витрати в
основному складаються з собiвартостi стартових пакетiв, карток поповнення рахункiв тощо.
Капiталiзованi комiсiйнi винагороди дилерам
Комiсiйнi винагороди дилерам за залучення абонентiв капiталiзуються як необоротнi активи i
амортизуються протягом середнього перiоду вiдносин з абонентами, розрахованого з
урахуванням рiвня вiдтоку абонентiв. Вiдповiдна амортизацiя вiдображається у складi витрат на
збут у тiй же статтi, в якiй витрати були ранiше облiкованi в момент їх виникнення. Збиток вiд
знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує: (a) суму винагороди,
яку Група вправi очiкувати отримати в обмiн на товари та послуги, до яких вiдноситься актив;
мiнус (б) залишковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з наданням цих товарiв та послуг.
Витрати на рекламу, маркетинг i комiсiйнi винагороди
Витрати на рекламу, маркетинг та комiсiйнi винагороди вiдносять до витрат по мiрi їх
понесення, якщо тiльки вони не складають частину витрат майбутнiх перiодiв, пов'язаних з
пiдключенням, як описано вище. Витрати на рекламу та заходи зi стимулювання попиту
визнають у складi витрат на той момент, коли Група або має право на доступ до товарiв, або
одержує послугу.
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображають за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та
будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Собiвартiсть основних засобiв
включає в себе вартiсть професiйних послуг, а у випадку квалiфiкацiйних активiв - витрати на
позики, якi пiдлягають капiталiзацiї. Знос розраховують з метою зменшення первiсної вартостi
активiв, крiм землi, до їхньої оцiночної лiквiдацiйної вартостi, якщо така iснує, протягом усього
очiкуваного строку корисного використання. Нарахування зносу розпочинається з моменту,
коли активи готовi до їхнього цiльового використання.
Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв капiталiзуються у разi суттєвого
покращення стану активу, що може проявлятися у розширеннi функцiй та продовженнi строку
корисного використання активу. Витрати на поточний ремонт та обслуговування вiдображають
по мiрi їх понесення та визнаються витратами протягом перiоду. У випадку капiталiзацiї нових
запасних частин замiненi запаснi частини виводять з експлуатацiї та їхню залишкову балансову
вартiсть визнають збитком вiд вибуття.
Якщо сума очiкуваних витрат на виведення з експлуатацiї активу пiсля завершення його
використання є суттєвою для фiнансової звiтностi, теперiшня вартiсть очiкуваних витрат на
демонтаж активу пiсля завершення його використання включається до первiсної вартостi
вiдповiдного активу, за умови дотримання критерiїв для визнання резерву. Подальше
збiльшення зобов'язань з демонтажу в результатi змiни припущень (наприклад, ставка
дисконтування, перiод до демонтажу, вартiсть демонтажу тощо) визнають як надходження

основних засобiв. Подальше зменшення зобов'язань з демонтажу в результатi змiни припущень
визнають як вибуття основних засобiв.
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Основнi засоби (продовження)
Знос нараховують за прямолiнiйним методом протягом наступних очiкуваних строкiв корисного
використання активiв:
Групи основних засобiв

Строк корисного використання (роки)

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi засоби

5-30

5-20
3-5

Метод амортизацiї, розрахунковi строки корисного використання та залишкова вартiсть
оцiнюються не менше одного разу на рiк та коригуються перспективно у всiх належних
випадках. Залишкова вартiсть, за оцiнками, дорiвнюватиме нулю для бiльшостi активiв, оскiльки
Група планує їх використовувати протягом усього строку їх корисного використання.
Визнання об'єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується
одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття.
Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку iз припиненням визнання активу
(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою
вартiстю), включаються до консолiдованого звiту про сукупний дохiд за рiк, в якому вiдбулось
припинення визнання об'єкту.
Знос удосконалень орендованого майна нараховується протягом усього очiкуваного строку його
корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, або протягом строку
вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший.
Земля
Земля, на яку Група має вiдповiдне юридичне право, включена до консолiдованого звiту про
фiнансовий стан Групи за її iсторичною собiвартiстю, за вирахуванням накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi. Знос на землю не нараховують.
Незавершене будiвництво
Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий
елемент необоротних активiв, вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням
будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. При завершеннi будiвництва вартiсть
об'єкта, за вирахуванням накопиченого збитку вiд зменшення корисностi, переноситься до
вiдповiдної групи основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не

нараховується.
Невстановлене обладнання
Невстановлене обладнання є устаткуванням, придбаним Групою, але не введеним в
експлуатацiю, що вiдображається за первiсною вартiстю за вирахуванням будь-яких
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос на невстановлене обладнання не
нараховують.
Активи у формi права користування
Група орендує рiзноманiтнi будiвлi, споруди та передавальнi пристрої, офiси, а також
транспортнi засоби. Договори можуть включати як компоненти, якi є договорами оренди, так i
компоненти, якi не є договорами оренди. Група розподiляє винагороду за договором мiж
компонентами оренди та компонентами, якi не є орендою, на основi їх вiдносної цiни
вiдокремленої угоди. Проте за договорами оренди нерухомостi, споруд та передавальних
пристроїв, у яких Група виступає орендарем, вона прийняла рiшення не вiдокремлювати
компоненти оренди та компоненти, якi не є орендою, а вiдобразити їх в якостi одного
компонента оренди.
Активи, що виникають за договорами оренди, спочатку оцiнюють за приведеною вартiстю.
Активи у формi права користування оцiнюють за первiсною вартiстю, яка включає:
?

суму первiсної оцiнки зобов'язання з оренди;

?
оренднi платежi на дату початку оренди чи до неї, за вирахуванням отриманих
стимулюючих платежiв за орендою;
?

будь-якi первiснi прямi витрати; та

?
витрати на вiдновлення активу до стану, який вимагається умовами договорiв оренди,
якщо передбачено.
Активи у формi права користування, як правило, амортизують лiнiйним методом протягом
строку корисного використання активу або строку оренди, залежно вiд того, який з них
закiнчиться ранiше. Якщо Група достатньою мiрою упевнена у виконаннi опцiону на придбання,
Група амортизує актив у формi права користування протягом строку корисного використання
базового активу. Група розраховує амортизацiю активiв у формi права користування лiнiйним
методом протягом оцiночного строку їх корисного використання, а саме:
Група активiв у формi права користування
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Транспортнi засоби
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5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Витрати на позики

Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або створенням активу,
який обов'язково вимагає тривалого перiоду для його пiдготовки до планового використання або
продажу, капiталiзують у складi первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати на позики
вiдносять на витрати у тому звiтному перiодi, у якому вони були понесенi, у складi фiнансових
витрат. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших витрат, понесених у зв'язку iз
залученням позикових коштiв.
Нематерiальнi активи
Окремо придбанi нематерiальнi активи спочатку визнають за первiсною вартiстю. Пiсля
початкового визнання нематерiальнi активи вiдображають за первiсною вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Нематерiальнi активи, створенi власними силами Групи, за винятком капiталiзованих витрат на
розробку, не капiталiзують, i вiдповiднi витрати вiдображають у прибутку та збитках за перiод, у
якому вони виникли.
Амортизацiю нараховують за прямолiнiйним методом протягом наступних очiкуваних строкiв
корисного використання активiв:
Категорiя активу
Лiцензiї

Строк корисного використання (роки)
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Мережеве i бiлiнгове програмне забезпечення
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Нематерiальнi активи з кiнцевим строком корисного використання амортизують протягом
усього строку їхнього корисного використання. Строки корисного використання та методи
амортизацiї нематерiальних активiв переглядають принаймнi раз на рiк та коригують на
перспективнiй основi, якщо це необхiдно.
Iндивiдуальнi строки корисного використання можуть бути застосованi до нематерiальних
активiв вiдповiдно до контрактних або лiцензiйних умов.
Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюють як рiзницю мiж
чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу i визнають у
консолiдованому звiтi про сукупний дохiд у складi iнших доходiв чи iнших витрат.
Запаси
Запаси вiдображають за найменшою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї
для об'єктiв, якi будуть реалiзованi як окремi товари. Запаси, якi будуть реалiзованi в рамках
транзакцiї з кiлькома компонентами, в результатi якої Група очiкує отримати чистий дохiд,
оцiнюють за собiвартiстю, навiть, якщо цiна продажу запасiв нижча, нiж їхня собiвартiсть.
Собiвартiсть використаних запасiв визначають за допомогою методу середньозваженої
собiвартостi.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Група визначає, чи iснують ознаки можливого зменшення корисностi

активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на
зменшення корисностi, Група здiйснює оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування активу. Сума
очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: справедливої вартостi мiнус
витрати на вибуття активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти, та його вартостi при
використаннi. Суму очiкуваного вiдшкодування визначають для кожного активу, за винятком
випадкiв, коли актив не генерує надходження грошових коштiв, що здебiльшого не залежать вiд
надходжень грошових коштiв вiд iнших активiв та груп активiв.
Якщо балансова вартiсть активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти, перевищує суму його
очiкуваного вiдшкодування, вважають, що кориснiсть активу зменшилася до суми його
очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi теперiшньої вартостi майбутнiх чистих грошових
надходжень вiд активу, майбутнi грошовi потоки дисконтують за ставкою до оподаткування, яка
вiдображає поточну ринкову вартiсть грошей у часi та специфiчнi для активу ризики. При
визначеннi справедливої вартостi активу мiнус витрати на вибуття беруть до уваги останнi
операцiї на ринку, за умови їхньої наявностi. У разi, якщо iдентифiкувати такi операцiї
неможливо, використовують вiдповiдну модель оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджують
оцiночними коефiцiєнтами або iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки
вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнають у прибутку та збитку.
Одиниця, яка генерує грошовi кошти, - найменша група активiв, яку можна iдентифiкувати i яка
генерує надходження грошових коштiв, що здебiльшого не залежать вiд надходжень грошових
коштiв вiд iнших активiв або груп активiв. Виходячи зi специфiки дiяльностi Групи, керiвництво
визначило, що Група має одну одиницю, яка генерує грошовi кошти, якою є мережа Групи в
цiлому.
На кожну звiтну дату проводять оцiнку наявностi ознак того, що ранiше визнанi збитки вiд
зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися.
За наявностi таких ознак проводять оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування активу. Ранiше
визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнують тiльки у тому випадку, якщо мала мiсце
змiна в оцiнках, якi використовували для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з
моменту останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У такому випадку балансову
вартiсть активу збiльшують до суми очiкуваного вiдшкодування активу. Таке збiльшення
вартостi не може перевищувати балансової вартостi, яку було б визначено за вирахуванням
амортизацiї, якби у попереднiх роках не визнавався збиток вiд зменшення корисностi активу. Це
сторнування визнають у складi прибутку та збиткiв. Пiсля сторнування знос пiдлягає
коригуванню у майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової вартостi активу,
за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi, на систематичнiй основi протягом строку його
корисного використання.
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за
зобов'язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим
пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок - це такий
ринок, на якому операцiї щодо активiв i зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в
достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй
основi.

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку,
вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов'язанням та
кiлькостi фiнансових iнструментiв, що утримується органiзацiєю. Цей принцип дотримується,
навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть
iнструментiв, що утримується Компанiєю, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах
однiєї транзакцiї може вплинути на цiну котирування.
Методи оцiнки, такi як модель дисконтування грошових потокiв, а також моделi, основанi на
даних аналогiчних операцiй, що здiйснюються на ринкових умовах, або на результатах аналiзу
фiнансових даних об'єкта iнвестицiй, використовуються для визначення справедливої вартостi
окремих фiнансових iнструментiв, для яких ринкова iнформацiя про цiну угод вiдсутня. Оцiнки
справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним чином:
(i) до Рiвня 1 вiдносяться оцiнки за цiнами котирувань (нескоригованих) на активних ринках для
iдентичних активiв або зобов'язань, (ii) до Рiвня 2 - отриманi за допомогою методiв оцiнки, в
яких усi використанi iстотнi вхiднi данi, якi або прямо (наприклад, цiна), або опосередковано
(наприклад, розрахованi на основi цiни) є спостережуваними для активу або зобов'язання (тобто,
наприклад, розрахованi на основi цiни), i (iii) оцiнки Рiвня 3 - це оцiнки, що не основанi
виключно на спостережуваних ринкових даних (тобто для оцiнки потрiбен значний обсяг
вхiдних даних, якi не спостерiгаються на ринку).
Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати - це витрати,
що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї
включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у
якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються
регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при
перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або
дисконтiв за борговими зобов'язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних
витрат чи витрат на зберiгання.
Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус
погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус резерв
пiд очiкуванi кредитнi збитки. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених
витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми
погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi
доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та
амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди
при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової
вартостi вiдповiдних статей консолiдованого звiту про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або процентних
витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки
(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна
ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження
(без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного
термiну дiї фiнансового iнструменту або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну
до валової балансової вартостi фiнансового iнструменту. Ефективна процентна ставка
використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою
до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають
кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших
змiнних факторах, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти

амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної
вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є
невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Для активiв, якi є придбаними чи
створеними кредитно-знецiненими фiнансовими активами при первiсному визнаннi, ефективна
процентна ставка коригується на кредитний ризик, тобто розраховується на основi очiкуваних
грошових потокiв при первiсному визнаннi, а не на основi договiрних грошових потокiв.
Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання
Фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток,
спочатку облiковуються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку
облiковуються за справедливою вартiстю, скоригованою на витрати, понесенi на здiйснення
операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна
угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо
iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути
iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або
методики оцiнки, якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.
Пiсля первiсного визнання щодо фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою
вартiстю, та iнвестицiй у борговi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд, визнається оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що
призводить до визнання бухгалтерського збитку одразу пiсля первiсного визнання активу.
Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом
перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди "звичайної"
купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Група
зобов'язується здiйснити поставку фiнансового активу. Всi iншi операцiї з придбання
фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб'єкт господарювання стає стороною договору
про придбання фiнансового iнструменту.
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - категорiї оцiнки
Група класифiкує свої фiнансовi активи у такi категорiї оцiнки: за справедливою вартiстю через
прибуток чи збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд i за амортизованою
вартiстю. Класифiкацiя та подальша оцiнка боргових фiнансових активiв залежить вiд (i)
бiзнес-моделi Групи для управлiння вiдповiдним портфелем активiв та (ii) характеристик
грошових потокiв за активом.
Фiнансовi активи Групи включають грошовi кошти та їхнi еквiваленти, торгову та iншу
дебiторську заборгованiсть та iншi фiнансовi активи, усi з яких класифiкують у категорiю оцiнки
за амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9.
Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - бiзнес-модель
Бiзнес-модель вiдображає спосiб, у який Група управляє активами з метою отримання грошових
потокiв: чи є метою Групи (i) виключно отримання передбачених договором грошових потокiв
вiд активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв"),
або (ii) отримання передбачених договором грошових потокiв i грошових потокiв, якi виникають
у результатi продажу активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором
грошових потокiв i продажу"), або якщо не застосовується нi пункт (i), нi пункт (ii), фiнансовi

активи вiдносяться у категорiю "iнших" бiзнес-моделей та оцiнюються за справедливою
вартiстю через прибуток чи збиток.
Бiзнес-модель Групи, що застосовується до фiнансових активiв, - це утримання активiв для
отримання передбачених договором грошових потокiв.
Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - характеристики грошових потокiв
Якщо бiзнес-модель передбачає утримання активiв для отримання передбачених договором
грошових потокiв або для отримання передбачених договором грошових потокiв i продажу,
Група оцiнює, чи являють собою грошовi потоки виключно виплати основної суми боргу та
проце1нтiв ("тест на виплати основної суми боргу та процентiв" або "SPPI-тест"). У ходi такої
оцiнки Група аналiзує, чи вiдповiдають передбаченi договором грошовi потоки умовам базового
кредитного договору, тобто проценти включають тiльки вiдшкодування щодо кредитного
ризику, вартостi грошей у часi, iнших ризикiв базового кредитного договору та маржу прибутку.
SPPI-тест виконується при первiсному визнаннi активу, а подальша переоцiнка не проводиться.
Фiнансовi активи - рекласифiкацiя
Фiнансовi iнструменти рекласифiкуються тiльки у випадку, якщо змiнюється бiзнес-модель для
управлiння цим портфелем у цiлому. Рекласифiкацiя проводиться перспективно з початку
першого звiтного перiоду пiсля змiни бiзнес-моделi.
Знецiнення фiнансових активiв - оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки
На основi прогнозiв Група оцiнює очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з борговими
iнструментами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю та за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд, та з ризиками, якi виникають у зв'язку iз зобов'язаннями щодо надання
кредитiв та договорами фiнансової гарантiї, для договiрних активiв. Група оцiнює очiкуванi
кредитнi збитки i визнає чистi збитки вiд знецiнення фiнансових активiв i договiрних активiв на
кожну звiтну дату. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає: (i) об'єктивну i зважену з
урахуванням iмовiрностi суму, визначену шляхом оцiнки дiапазону можливих результатiв, (ii)
вартiсть грошей у часi та (iii) всю обгрунтовану i пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї,
поточнi умови та прогнозованi майбутнi економiчнi умови, доступну на звiтну дату без
надмiрних витрат i зусиль.
Борговi iнструменти, якi оцiнюють за амортизованою вартiстю, вiдображають у звiтi про
фiнансовий стан за вирахуванням оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. Щодо
зобов'язань iз надання кредитiв та фiнансових гарантiй визнається окремий резерв пiд очiкуванi
кредитнi збитки у складi зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан. Змiни в амортизованiй вартостi
боргових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,
за вирахуванням оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, вiдображають у складi
прибутку чи збитку.
Група застосовує "триетапну" модель облiку знецiнення на основi змiн кредитної якостi з
моменту первiсного визнання. Фiнансовий iнструмент, який не є знецiненим при первiсному
визнаннi, класифiкується як такий, що вiдноситься до Етапу 1. Для фiнансових активiв Етапу 1
очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються за сумою, яка дорiвнює частинi очiкуваних кредитних
збиткiв за весь строк, що виникають внаслiдок дефолтiв, якi можуть вiдбутися протягом
наступних 12 мiсяцiв чи до дати погашення вiдповiдно до договору, якщо вона настає до
закiнчення 12 мiсяцiв ("12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки"). Якщо Група iдентифiкує значне

пiдвищення кредитного ризику з моменту первiсного визнання, актив переводиться в Етап 2, а
очiкуванi кредитнi збитки за цим активом оцiнюються на основi очiкуваних кредитних збиткiв
за весь строк, тобто до дати погашення вiдповiдно до договору, але з урахуванням очiкуваної
передоплати, якщо вона передбачена ("очiкуванi кредитнi збитки за весь строк"). Якщо Група
визначає, що фiнансовий актив є знецiненим, актив переводиться в Етап 3, i очiкуванi по ньому
кредитнi збитки оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь строк. Для придбаних чи
створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв очiкуванi кредитнi збитки завжди
оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь строк.
Фiнансовi активи - списання
Фiнансовi активи списують повнiстю або частково, коли Група вичерпала всi практичнi
можливостi щодо їх стягнення i дiйшла висновку про необгрунтованiсть очiкувань вiдносно
вiдшкодування таких активiв. Списання - це подiя припинення визнання. Група може списати
фiнансовi активи, щодо яких ще вживаються заходи з примусового стягнення, коли Група
намагається стягнути суми заборгованостi за договором, хоча у неї немає обгрунтованих
очiкувань щодо їх стягнення.
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Фiнансовi активи - припинення визнання
Група припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) активи погашенi або права на отримання
грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть, або (б) Група передала права на
отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому
(i) також передала в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або (ii)
Група не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинила
здiйснювати контроль.
Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю
продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Фiнансовi активи - модифiкацiя
Якщо модифiкованi умови суттєво вiдрiзняються, так що права на грошовi потоки вiд
первiсного активу спливають, Група припиняє визнання первiсного фiнансового активу i визнає
новий актив за справедливою вартiстю. Датою перегляду умов вважається дата первiсного
визнання для цiлей розрахунку подальшого знецiнення, у тому числi для визначення факту
значного пiдвищення кредитного ризику. Будь-яка рiзниця мiж балансовою вартiстю первiсного
активу, визнання якого припинене, та справедливою вартiстю нового, суттєво модифiкованого
активу вiдображається у складi прибутку чи збитку, якщо рiзниця, по сутi, не вiдноситься до
операцiї з капiталом iз власниками. Якщо iстотна вiдмiннiсть модифiкованого активу вiд
первiсного активу вiдсутня, його модифiкацiя не призводить до припинення визнання. Група
здiйснює перерахунок валової балансової вартостi шляхом дисконтування модифiкованих
грошових потокiв за договором за первiсною ефективною процентною ставкою (чи за
ефективною процентною ставкою, скоригованою з урахуванням кредитного ризику для
придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв) i визнає прибуток чи збиток
вiд модифiкацiї у складi прибутку чи збитку.
Фiнансовi зобов'язання - категорiї оцiнки

Фiнансовi зобов'язання класифiкують як у подальшому оцiнюванi за амортизованою вартiстю,
крiм: (i) фiнансових зобов'язань, якi оцiнюють за справедливою вартiстю через прибуток чи
збиток: ця класифiкацiя застосовується до похiдних фiнансових iнструментiв, фiнансових
зобов'язань, утримуваним для торгiвлi (наприклад, короткi позицiї по цiнних паперах), умовної
винагороди, визнаної покупцем при об'єднаннi бiзнесу, та iнших фiнансових зобов'язань,
визначених як такi при первiсному визнаннi; та (ii) договорiв фiнансової гарантiї та зобов'язань
iз надання кредитiв.
Фiнансовi зобов'язання Групи включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi
фiнансовi зобов'язання, усi з яких класифiкують у категорiю оцiнки за амортизованою вартiстю
вiдповiдно до МСФЗ 9.
Фiнансовi зобов'язання - припинення визнання
Визнання фiнансових зобов'язань припиняється у разi їх погашення (тобто коли зобов'язання,
вказане у договорiв, виконується чи припиняється або закiнчується строк його виконання).
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з подальшим включенням до консолiдованого
звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку
iснування юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести
розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за
зобов'язаннями. При цьому право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутнiх подiй та
(б) повинне мати юридичну силу в усiх наступних обставинах: (i) у ходi звичайного ведення
бiзнесу, (ii) у випадку дефолту та (iii) у випадку неплатоспроможностi або банкрутства.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Торгову та iншу дебiторську заборгованiсть спочатку визнають за справедливою вартiстю, а в
подальшому облiковують за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної
процентної ставки.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгову кредиторську заборгованiсть нараховують, якщо контрагент виконав свої зобов'язання
за договором, i визнають спочатку за справедливою вартiстю, а в подальшому облiковують за
амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Аванси клiєнтiв
Первiснi та подальшi платежi за кредитними залишками абонентiв передплачених послуг
визнаються як фiнансове зобов'язання (аванси клiєнтiв) у разi, якщо передплачений кредитний
залишок пiдлягає вiдшкодуванню абоненту, або якщо кредитний залишок може використати
абонент в якостi валюти для придбання товарiв або послуг вiд iнших постачальникiв (крiм
послуг мобiльного зв'язку Групи). Якщо передплаченi кредитнi залишки не пiдлягають
вiдшкодуванню i можуть використовуватись виключно для придбання послуг мобiльного зв'язку
Групи, такi залишки визнаються у балансi як виручка майбутнiх перiодiв.
Зобов'язання з оренди

Зобов'язання, що виникають за договорами оренди, спочатку оцiнюються за приведеною
вартiстю. Оренднi зобов'язання включають чисту приведену вартiсть наступних орендних
платежiв:
?
фiксованих платежiв (у тому числi, по сутi, фiксованих платежiв) за вирахуванням
будь-яких стимулюючих платежiв за орендою до отримання,
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?
змiнного орендного платежу, який залежить вiд iндексу чи ставки, що спочатку
оцiнюється з використанням iндексу або ставки на дату початку оренди,
?

сум, очiкуваних до сплати Групою за гарантiями лiквiдацiйної вартостi,

?
цiни виконання опцiону на придбання, за умови, що Група достатньою мiрою упевнена у
виконаннi цього опцiону, та
?
виплат штрафiв за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображає виконання Групою
цього опцiону.
Можливостi подовження та припинення договорiв передбаченi у низцi договорiв оренди
будiвель, споруд та передавальних пристроїв Групи. Цi умови використовуються для
забезпечення максимальної операцiйної гнучкостi при управлiннi активами, якi Група
використовує у своїй дiяльностi. Бiльшiсть умов щодо можливостi подовження та припинення
договорiв може бути використана тiльки Групою, а не вiдповiдним орендодавцем. Опцiони на
подовження (або перiод часу пiсля строку, визначеного умовами опцiонiв на припинення
оренди) включаються до строку оренди тiльки у тому випадку, якщо iснує достатня впевненiсть
у тому, що договiр буде подовжено (або не буде припинено). В оцiнку зобов'язання також
включаються оренднi платежi, якi будуть здiйсненi у межах виконання опцiонiв на подовження,
якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що оренду буде подовжено.
Оренднi платежi дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної у договiр
оренди. Якщо цю ставку легко визначити неможливо, що, як правило, має мiсце у випадку
наявних у Групи договорiв оренди, Група використовує ставку залучення додаткових
позикових коштiв - це ставка, за якою Група могла б залучити на аналогiчний строк, за
аналогiчного забезпечення та на аналогiчних умовах позиковi кошти, необхiднi для отримання
активу вартiстю, аналогiчною вартостi активу у формi права користування в аналогiчних
економiчних умовах.
Для визначення ставки залучення додаткових позикових коштiв Група:
?
використовує пiдхiд нарощування, за якого розрахунок починається з безризикової
процентної ставки, яка коригується з урахуванням кредитного ризику, та
?
проводить коригування з урахуванням специфiки договору оренди, наприклад, строку
оренди, країни, валюти та забезпечення.

Група зазнає впливу ризику потенцiйного збiльшення змiнних орендних платежiв у
майбутньому, що залежать вiд iндексу чи ставки, яке не вiдображається в орендному
зобов'язаннi, доки не вступить у силу. Пiсля проведення коригувань орендних платежiв, якi
залежать вiд iндексу чи ставки, виконується переоцiнка зобов'язання з оренди з коригуванням
вартостi активу у формi права користування.
Оренднi платежi розподiляються мiж основною сумою зобов'язань та фiнансовими витратами.
Фiнансовi витрати вiдображаються у складi прибутку чи збитку протягом усього перiоду оренди
для того, щоб забезпечити постiйну перiодичну процентну ставку за непогашеним залишком
зобов'язання за кожний перiод.
Виплати, пов'язанi з короткостроковою орендою, визнаються прямолiнiйно як витрати у складi
фiнансового результату за перiод. Короткострокова оренда - це оренда зi строком оренди 12
мiсяцiв або менше.

Операцiйна оренда
У випадках, коли Група виступає орендодавцем за договором оренди, за якою всi ризики та
вигоди, притаманнi володiнню активом, практично не передаються орендарю (тобто у випадку
операцiйної оренди), оренднi платежi за договорами операцiйної оренди вiдображаються у
складi iнших доходiв лiнiйним методом.
Виплати працiвникам
Група здiйснює певнi вiдрахування до Державного пенсiйного фонду за ставками, що дiють
протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати. Цi вiдрахування вiдображають як
витрати у тому звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.
Крiм зазначених вище вiдрахувань, працiвники Групи мають право на виплати по закiнченнi
трудової дiяльностi.
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi здiйснюють одноразово при виходi на пенсiю. Сума
таких виплат залежить вiд стажу роботи працiвника у Групi та середньої заробiтної плати.
Окремi фонди пiд такi виплати не формують.
Оцiночну вартiсть надання винагород за програмами визначають щорiчно з використанням
актуарного методу прогнозованої умовної одиницi для розрахунку чистої теперiшньої вартостi
зобов'язань з виплат працiвникам на звiтну дату. Залишок зобов'язань iз виплат працiвникам
дорiвнює дисконтованим платежам, що пiдлягають сплатi у майбутнiх перiодах з урахуванням
кадрової ротацiї, i вiдноситься до перiоду до звiтної дати. Демографiчна iнформацiя та
припущення про кадрову ротацiю грунтуються на даних минулих перiодiв.

5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Виплати працiвникам (продовження)

Результати вiд переоцiнки пенсiйного плану, якi включають в себе актуарнi прибутки (збитки),
одразу вiдображають у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан з вiдображенням за дебетом
або кредитом у нерозподiленому прибутку через iнший сукупний дохiд у перiодi їхнього
виникнення. Результати вiд переоцiнки пенсiйного плану не пiдлягають вiднесенню до прибутку
або збитку в наступних перiодах.
Вартiсть послуг минулих перiодiв визнають у складi прибутку чи збитку на бiльш ранню з
наступних дат:
?

дата внесення поправок у план чи дата секвестра плану; та

?

дата, на яку Група визнає вiдповiднi витрати на реструктуризацiю.

Чисту величину вiдсоткiв вiдносно чистого зобов'язання (активу) пенсiйного плану з
встановленими виплатами визначають шляхом множення чистого зобов'язання (активу)
пенсiйного забезпечення з визначеною виплатою на ставку дисконтування. Вартiсть послуг, що
включає вартiсть послуг поточного перiоду, вартiсть послуг минулих перiодiв, прибутки
(збитки) вiд секвестра плану та нестандартнi взаєморозрахунки, визнають у складi прибутку або
збитку.
Будь-якi актуарнi прибутки або збитки, пов'язанi з ювiлейними виплатами, визнають як
прибуток або збиток за перiод, у якому вони виникли. Вартiсть послуг минулих перiодiв
визнають негайно.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюють за сумою,
очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам.
Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовують для розрахунку цiєї суми, - це
ставки та законодавство, якi були чинними на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховують за методом зобов'язань шляхом визначення
тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їхньою
балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнають за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, крiм випадкiв, коли:
?
вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла,
активу або зобов'язання в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення
операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
?
оподатковуванi тимчасовi рiзницi, пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, якщо
розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi може контролюватися та iснує значна

ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнають за всiма тимчасовими рiзницями,
що пiдлягають вирахуванню, та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тiй
мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що Компанiя матиме оподатковуваний прибуток,
проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню,
невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли:
?
вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, яка
пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, що
виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на
бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
?
стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов'язанi з iнвестицiями
в дочiрнi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнають тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна
ймовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть сторнованi у найближчому майбутньому та буде
отриманий достатнiй оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде використати
тимчасовi рiзницi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та
знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволить
використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне.
Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядають на кожну звiтну дату та визнають в тiй
мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток
дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i
зобов'язання визначають за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду
реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке набрало або
фактично набрало чинностi на звiтну дату.

Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку,
також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнають
вiдповiдно до операцiй, на яких вони грунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або
безпосередньо в капiталi.

5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Податки (продовження)
Взаємозалiк вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань
здiйснюється тодi, коли iснує юридично закрiплене право взаємозалiку поточних податкових
активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної
компанiї та податкового органу.
Податок на додану вартiсть
?
Доходи, витрати та активи визнають за вирахуванням суми податку на додану вартiсть
(ПДВ), крiм випадкiв, коли: податок на додану вартiсть, що виник при придбаннi активiв або

послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартiсть
визнається як частина витрат на придбання активу або частина видаткової статтi; i
?
дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку
на додану вартiсть.
Чиста сума ПДВ до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам
представлена в примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi.
В межах своєї господарської дiяльностi Група одночасно здiйснює операцiї, оподатковуванi
ПДВ, та такi, що не пiдлягають оподаткуванню ПДВ. Група може купувати товари та послуги,
призначенi для одночасного використання в оподатковуваних та неоподатковуваних операцiях.
У такому випадку Група здiйснює пропорцiйне вiднесення сум податку до податкового кредиту,
стосовно операцiй з придбання товарiв/послуг/необоротних активiв, що призначенi для
одночасного використання в операцiях, оподатковуваних ПДВ, та таких, що не пiдлягають
оподаткуванню ПДВ.
Короткострокова/довгострокова класифiкацiя
Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення),
або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi
активи (зобов'язання) класифiкують як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкують,
виходячи з їх очiкуваного строку використання. Вiдстроченi податковi активи класифiкуються
як довгостроковi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi
депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв (92 днi). Грошовi кошти та їх
еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю, оскiльки: (i) вони утримуються для
отримання передбачених договором грошових потокiв i цi грошовi потоки являють собою
виключно виплати основної суми боргу та процентiв та (ii) вони не вiднесенi у категорiю оцiнки
за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток.
Для цiлей консолiдованого звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їхнi еквiваленти
складаються з грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за винятком
непогашених банкiвських овердрафтiв (за наявностi).
Забезпечення та резерви
Забезпечення та резерви визнають, коли в результатi минулих подiй Група має юридичнi або
добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi
очiкується вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму
зобов'язання можна достовiрно визначити. Якщо Група планує одержати вiдшкодування деякої
частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнають як
окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву.
Витрати, що стосуються резерву, вiдображають у прибутку та збитках за вирахуванням
вiдшкодування. Якщо вплив вартостi грошей у часi є суттєвим, резерви дисконтують за
поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доцiльно, ризики, характернi для
конкретного зобов'язання. Якщо застосовують дисконтування, то збiльшення резерву з часом
визнають як фiнансовi витрати.

Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi активи не визнають, а розкривають у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, якщо
надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
Умовнi зобов'язання не вiдображають у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, за винятком
випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк
ресурсiв, i при цьому суму таких зобов'язань можна достовiрно визначити. Iнформацiя про такi
зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi
являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Вилучений капiтал (викупленi власнi акцiї)
Викупленi власнi акцiї визнаються за цiною придбання та вираховуються з капiталу. Прибутки
та збитки, пов'язанi з придбанням, продажом, випуском або анулюванням iнструментiв власного
капiталу Групи, не визнаються у прибутках та збитках перiоду. Рiзниця мiж балансовою
вартiстю та сумою винагороди, у разi повторного випуску, визнається у складi емiсiйного
доходу. Права голосу, пов'язанi з викупленими власними акцiями, анулюються для Групи, а
також такi акцiї не приймають участi у розподiлi дивiдендiв.
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Подiї пiсля звiтної дати
Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Групи на
звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображають у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Подiї, що
вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображають у примiтках до
консолiдованої фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.
Операцiї з материнською компанiєю та компанiями пiд спiльним контролем
Передбачається, що операцiї мiж непов'язаними сторонами - це операцiї обмiну за однаковою
справедливою вартiстю. Коли Група проводить операцiї з материнською компанiєю та
компанiями пiд спiльним контролем, щодо яких вiдсутнє припущення про однакову справедливу
вартiсть i МСФЗ вимагають визнання таких операцiй за справедливою вартiстю, Група
облiковує рiзницю мiж справедливою вартiстю та сумою такої операцiї безпосередньо у складi
власного капiталу як розподiл прибутку серед акцiонерiв Групи або внесок до капiталу
вiдповiдно до її економiчної сутi.

Змiни у форматi представлення звiтностi
За необхiдностi, порiвняльнi показники були скоригованi для їх приведення у вiдповiднiсть
змiнам у форматi представлення поточного року.?
6. Суттєвi облiковi судження та основнi джерела невизначеностi в оцiнках

Ключовi джерела невизначеностi в оцiнках - суттєвi облiковi оцiнки
Оцiнка деяких сум, включених до консолiдованої фiнансової звiтностi, або таких, що мають
вплив на неї, а також пов'язанi з ними розкриття iнформацiї, вимагає вiд керiвництва здiйснення
припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки
консолiдованої фiнансової звiтностi.
Суттєва облiкова оцiнка є одночасно суттєвою для вiдображення як фiнансового стану Групи,
так i результатiв її дiяльностi та вимагає вiд керiвництва найбiльш складних, суб'єктивних або
комплексних суджень, найчастiше внаслiдок необхiдностi оцiнки впливу факторiв, якi за своєю
суттю є невизначеними.
Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду
минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає
прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть
змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень
може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi
активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюють такi припущення та оцiнки, у майбутньому.
Визнання виручки
Основна частина виручки Групи надходить вiд надання послуг мобiльного зв'язку, таких як
продаж ефiрного часу, одноразова плата за пiдключення та регулярна передоплата послуг. Група
має багато абонентiв передплаченого зв'язку i контрактних абонентiв та пропонує їм значну
кiлькiсть рiзноманiтних послуг з рiзними тарифними планами. Група надає рiзноманiтнi знижки,
найчастiше в рамках рiзних рекламних кампанiй. Виручку вiд одноразової плати за послуги або
пiдключення до мережi Групи визнають доходами майбутнiх перiодiв та вiдображають у
прибутку та збитку протягом перiодiв, у яких цi доходи стають заробленими за загальним
договором про надання послуг, укладеним iз клiєнтом, виходячи з середнього перiоду вiдносин з
клiєнтами. Керiвництво регулярно переглядає свої оцiнки стосовно перiоду вiдносин з
клiєнтами, виходячи з досвiду минулих перiодiв та планiв щодо майбутнього розвитку Групи.
Станом на 1 сiчня 2019 року, за оцiнкою керiвництва, перiод вiдносин з контрактними
абонентами дорiвнює 82 мiсяцям та з абонентами передплачених послуг - 54 мiсяцi (у 2018 роцi
- 105 мiсяцiв та 56 мiсяцiв, вiдповiдно). У результатi змiни у вищевказаних облiкових оцiнках,
починаючи з 1 сiчня 2019 року, прибуток до оподаткування Групи за 2019 рiк зрiс на 14 340
тисячi гривень.
Капiталiзованi комiсiйнi винагороди дилерам
Додатковi витрати, понесенi на укладання договору з клiєнтом, такi як комiсiйна винагорода, що
сплачується дилерам - третiм сторонам за залучення клiєнтiв, капiталiзується у складi iнших
необоротних активiв. Капiталiзованi суми у подальшому амортизуються у вiдповiдностi до
строкiв надання клiєнту послуг, яких стосується актив. Для визначення того, якi витрати
пiдлягають капiталiзацiї, перiоду, в якому витрати вiдносяться на фiнансовий результат, оцiнки
зменшення корисностi, а також оцiнки капiталiзованих витрат на зменшення корисностi
необхiднi суб'єктивнi судження. Капiталiзованi витрати амортизуються протягом очiкуваного
перiоду вiдносин iз клiєнтами, розрахованого з урахуванням рiвня вiдтоку абонентiв за останнiй
повний рiк, з максимальним перiодом вiдносин п'ять рокiв, який вiдповiдає судженню
керiвництва щодо галузi послуг мобiльного зв'язку. При оцiнцi ймовiрностi вiдшкодування
активу Група враховує вiдтiк абонентiв, кредитний ризик та маржинальний дохiд за клiєнтами iз
застосуванням портфельного пiдходу до контрактiв з аналогiчними характеристиками. Станом

на звiтну дату керiвництво не визначило зменшення корисностi.
Знос i амортизацiя
Методи нарахування зносу та амортизацiї грунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках
майбутнiх строкiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв. Оцiнки
можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової
кон'юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв
корисного використання та амортизацiйних вiдрахувань. Темпи технологiчного розвитку важко
передбачити, i припущення Групи щодо тенденцiй i динамiки розвитку можуть змiнюватися
згодом. Деякi активи i технологiї, в якi iнвестувала Група кiлька рокiв тому, усе ще
використовуються i забезпечують базу для нових технологiй.
Строки корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядають
принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У
випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного використання, амортизацiйнi вiдрахування
коригують на перспективнiй основi.
Амортизацiя активiв у формi права користування
Активи у формi права користування, як правило, амортизуються лiнiйним методом протягом
строку корисного використання активу або строку оренди, залежно вiд того, який з них
закiнчиться ранiше. Судження, що застосовуються для визначення термiну оренди, вказанi в
роздiлi "Можливостi продовження та припинення".?
6. Суттєвi облiковi судження та основнi джерела невизначеностi в оцiнках (продовження)
Можливостi подовження та припинення
Можливостi подовження та припинення договорiв передбаченi у низцi договорiв оренди
будiвель, споруд та передавальних пристроїв Групи. Цi умови використовуються для
забезпечення максимальної операцiйної гнучкостi при управлiннi активами, якi Група
використовує у своїй дiяльностi. Бiльшiсть умов щодо можливостi подовження та припинення
договорiв може бути використана тiльки Групою, а не вiдповiдним орендодавцем.
При визначеннi строку оренди керiвництво враховує усi факти та обставини, якi створюють
економiчнi стимули для виконання опцiону на подовження договору чи невиконання опцiону на
припинення договору оренди. Опцiони на подовження (або перiоди часу пiсля строку,
визначеного умовами опцiонiв на припинення оренди) включаються до строку оренди тiльки у
тому випадку, якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що договiр буде подовжено (або не буде
припинено).
Для оренди, як правило, найбiльш значущими є такi фактори:
?
У Групи, як правило, є достатня впевненiсть у тому, що вона подовжить (або не
припинить) оренду, якщо для припинення (чи вiдмови вiд подовження) договору оренди
встановленi значнi штрафи.
?
В iнших випадках Група розглядає iншi фактори, у тому числi тривалiсть оренди у
минулих перiодах, а також витрати i порушення у звичайному порядку дiяльностi, якi
потребуватимуться для замiни орендованого активу.

У тих випадках, коли опцiон фактично виконаний (чи не виконаний) або у Групи виникає
зобов'язання виконати (чи не виконати) його, оцiнка строку оренди переглядається. Оцiнка
наявностi достатньої упевненостi переглядається лише у разi значних подiй або значних змiн в
обставинах, якi впливають на оцiнку i якi Група як орендар може контролювати.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Група здiйснила суттєвi iнвестицiї в основнi засоби, незавершенi капiтальнi iнвестицiї i
нематерiальнi активи. Цi активи тестують, як зазначено вище, на предмет зменшення корисностi
раз на рiк або за наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi.
Чинники, що вважають суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi,
включають таке: iстотне падiння ринкових цiн, суттєве недовиконання показникiв операцiйної
дiяльностi, з огляду на iсторичнi або очiкуваннi у майбутньому результати операцiйної
дiяльностi, суттєвi змiни у використаннi активiв або в загальнiй бiзнес-стратегiї Групи,
включаючи активи, стосовно яких ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i
пошкодженi активи або активи, знятi з експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї
та суттєва перевитрата коштiв у розробцi активiв.
Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково грунтуватися на оцiнках керiвництва,
включаючи визначення вiдповiдних одиниць, що генерують грошовi кошти, оцiнку очiкуваних
показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, припущення щодо
кон'юнктури ринку в майбутньому та успiх у просуваннi нових товарiв i послуг. Змiни в
обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд
зменшення корисностi у вiдповiдних перiодах. Додаткову iнформацiю про збиток вiд знецiнення
основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй, нематерiальних активiв та активiв
групи вибуття, класифiкованих як призначенi для продажу, представлено у Примiтцi 25.
?
7. Операцiї з пов'язаними сторонами
Станом на 31 грудня 2019 року та 2018 року дохiд та витрати по вiдношенню до пов'язаних
сторiн були такими:
2019 рiк
Материн-ська компанiя
Материн-ська компанiя

Реалiзацiя товарiв та послуг -

2018 рiк
Компанiї пiд спiльним контролем Iншi пов'язанi сторони
Компанiї пiд спiльним контролем Iншi пов'язанi сторони

645 139

-

-

1 137 557

288 715

Вартiсть матерiалiв, трафiку та iншi прямi витрати
557) (23 769)

-

(246 591)

-

Iншi операцiйнi витрати

-

(142 087)

(106 249)

-

-

-

(38 178)

(134 169)

Амортизацiя дисконту безпроцентних виданих позик

-

-

(513
-

10 785 -

Iншi доходи -

1 844 -

-

25 446 -

Всього (38 178)

266 223

-

(142 087)

553 982

264 946

7 вересня 2018 року материнська компанiя Київстара продала частину акцiй в Wind
Telecomunicazioni S.p.A., яка до цього класифiкувалася як Iнша пов'язана сторона.
У 2019 роцi Група реалiзувала основнi засоби компанiї пiд спiльним контролем на суму 1 267
тисяч гривень (у 2018 роцi - на суму 2 091 тисяча гривень).
У 2019 роцi 2,9% загальної суми доходiв представленi реалiзацiєю одному клiєнту, компанiї пiд
спiльним контролем VEON Wholesale Services B.V. (у 2018 роцi - 6,0% вiд загальної суми
доходiв).
Станом на 31 грудня 2019 року та 2018 року залишки за операцiями з пов'язаними сторонами
були такими:
2019 рiк

2018 рiк

Материн-ська компанiя
Компанiї пiд спiльним контролем Материн-ська
Компанiї пiд спiльним контролем

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть

-

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
443)

(19 526)

(22 948)

Заборгованiсть за розрахунками з учасниками

(3 484 063)

-

Iншi поточнi зобов'язання -

(95 841)

-

Всього (3 503 589)

(3 785 624)

98 335

(81 466)

37 323 -

компанiя

215 784
(55 021)

(21

(3 730 603)

(96 006)

Операцiї з пов'язаними сторонами здiйснювалися на умовах, зазначених у вiдповiдних угодах.
Умови операцiй з пов'язаними сторонами
Залишки з пов'язаними сторонами на кiнець року є незабезпеченими та погашаються грошовими
коштами. Непогашенi залишки з пов'язаними сторонами є безпроцентними. Група не надавала i
не одержувала вiд пов'язаних сторiн жодних фiнансових гарантiй. За роки, що закiнчилися 31
грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року, Група не вiдображала значного зменшення корисностi
дебiторської заборгованостi стосовно сум заборгованостi вiд пов'язаних сторiн.

Доходи i торгова дебiторська заборгованiсть
У 2019 роцi Група надала українським i закордонним операторам, що є її пов'язаними
сторонами, послуги роумiнгу, доступу до мережi та з'єднання на загальну суму 645 139 тисяч
гривень (у 2018 роцi - 1 426 272 тисячi гривень).
Торгова дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн станом на 31 грудня 2019 року та 31
грудня 2018 року є безпроцентною, незабезпеченою та погашається в ходi звичайної
господарської дiяльностi.
?
7. Операцiї з пов'язаними сторонами (продовження)
Вартiсть матерiалiв i трафiку, iншi прямi витрати та торгова кредиторська заборгованiсть
Вартiсть матерiалiв, трафiку та iншi прямi витрати включають послуги доступу до мережi,
роумiнгу i з'єднання, наданi компанiями, що перебувають пiд спiльним контролем, та iншими
пов'язаними сторонами.
Торгова кредиторська заборгованiсть перед компанiями, що перебувають пiд спiльним
контролем, та iншими пов'язаними сторонами, включає заборгованiсть за послуги доступу до
мережi, роумiнгу i з'єднання. Торгова кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними сторонами
є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi.
Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати включають вартiсть консультацiйних послуг та послуг зовнiшнього
персоналу, наданих материнською компанiєю та компанiями, якi перебувають пiд спiльним
контролем.
Заборгованiсть за розрахунками з учасниками
Заборгованiсть за розрахунками з учасниками - це оголошенi дивiденди, якi не були виплаченi
станом на 31 грудня 2019 року та 2018 року.
Iншi поточнi зобов'язання
Iншi поточнi зобов'язання перед компанiями, якi перебувають пiд спiльним контролем,
включають вiдстрочену оплату за придбану Групою частку у капiталi ТОВ "Голден Телеком".
Винагорода управлiнському персоналу
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року ключовий управлiнський персонал Групи
складався з 12 керiвникiв вищої ланки (у 2018 роцi - 12 керiвникiв вищої ланки).
За роки, що закiнчилися 31 грудня, загальна сума винагороди ключовому управлiнському
персоналу, включена до заробiтної плати i витрат на персонал, складала:
2019 рiк

2018 рiк

Короткостроковi виплати працiвникам

88 313

80 001

Довгостроковi виплати працiвникам

2 546

32 784

Загальна сума винагороди ключовому управлiнському персоналу

90 859

112 785

?
8. Основнi засоби
Рух за статтями основних засобiв у 2019 роцi був наступним:
Групи основних засобiв
Код рядка
Переоцiнка (дооцiнка +,

Залишок на початок року

уцiнка -)
корис-ностi

Вибуло за рiк Нарахо-вано аморти-зацiї за рiк
Iншi змiни за рiк
Залишок на кiнець року

oрендою

переданi в оперативну оренду

Надiй-шло

за

Втрати
вiд
у тому числi:

рiк

змен-шення

одержанi за фiнансовою
первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос
первiс-ної
вартостi
зносу первiс-на (перео-цiнена) вартiсть знос
(перео-цiненої) вартостi
зносу первiсна (перео-цiнена) вартiсть знос
нена)
вартiсть

знос

первiс-на (пере-оцiнена) вар-тiсть знос

1

3
16

4
17

2
15

Земельнi дiлянки 100
44 684 -

5
18

6
19

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 964 282
833 943
2 104 944*
-

1
5

231
059

44 684 -

Iнвестицiйна нерухомiсть 105
-

(перео-цiненої)
первiс-ної
первiсна (переоцi-

Капiтальнi витрати на
полiпшення земель 110
-

-

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої**
120
241 560
13 305 557 799
1 378 437
Машини та обладнання
130
970 617 830
1 509 177
-

19 533 668
26 606 -

12 716 276
2 989 628
21 886 326
13 634 229

-

800
466

636
-

Транспортнi засоби 140
218 180
93 853 19 065 210 358
130 163
80 278 24 099 -

26 887 22 880 59 190 -

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150
25
123
43

270
-

167
-

2
-

-

-

149

149

Тварини
-

160
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iншi основнi засоби 180
21 551 1 241 22 848 44 381 7 590 -

-

18

18

6 367 -

-

Бiблiотечнi фонди 190
-

-

-

-

-

-

-

-

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
-

200
-

-

-

-

-

-

-

Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Природнi ресурси 220
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тара i тарнi матерiали
-

230
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети прокату 240
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250
-

-

-

-

-

-

-

-

Багаторiчнi насадження
-

-

-

Iншi необоротнi матерiальнi активи
Всього
260
182 2 132 558
-

-

21 782 635
13 645 480
26 606 2 104 944
-

4 263 343
27 245 338

15 150 462

905 584
654
80 278 24 099 -

* "Iншi змiни за рiк" включають в себе ефект вiд МСФЗ 16 "Оренда" з 1 сiчня 2019 року. Див.
Примiтки 4 та 9.
** "Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої" включають в себе активи у формi права
користування, визнанi внаслiдок запровадження МСФЗ 16 "Оренда"?
8. Основнi засоби (продовження)
Рух за статтями основних засобiв у 2018 роцi був наступним:

Групи основних засобiв
Код рядка
Переоцiнка (дооцiнка +,

Залишок на початок року

уцiнка -)
корис-ностi

Вибуло за рiк Нарахо-вано аморти-зацiї за рiк
Iншi змiни за рiк
Залишок на кiнець року

oрендою

переданi в оперативну оренду

Надiйшло

за

Втрати
вiд
у тому числi:

рiк

змен-шення

одержанi за фiнансовою
первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос
вартостi
зносу первiс-на (перео-цiнена) вартiсть знос
(перео-цiненої) вартостi
зносу первiсна (переоцi- нена)
вартiсть

знос

первiсна (переоцi- нена)

вартiсть

знос

первiс-на (пере-оцiнена) вар-тiсть знос

1

3
16

4
17

2
15

Земельнi дiлянки 100
44 684 -

5
18

6
19

(перео-цiненої)
первiс-ної

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

1 925 937
-

1 964 282

44 684 -

Iнвестицiйна нерухомiсть 105
-

первiс-ної

Капiтальнi витрати на
полiпшення земель 110
-

-

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
744 300
943 -

40 245 -

-

Машини та обладнання
130
628 472 992
1 339 384
-

1 900 1 900 91 543 17 634 717
29 812 -

-

11 820 072
2 393 579
19 533 668
12 716 276

-

833
494
-

Транспортнi засоби 140
173 589
61 113 65 347 218 180
93 853 61 014 4 943 -

-

20 756 13 979 45 368 1 351

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150
21
270
167

155
-

152
-

121
-

-

-

6

6

Тварини
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160
-

-

Багаторiчнi насадження
-

-

-

-

170
-

-

-

Iншi основнi засоби 180
676
21 551 1 241 -

63
-

20 902 -

-

27

27

1 205 -

-

Бiблiотечнi фонди 190
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
-

200
-

-

-

-

-

-

-

Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Природнi ресурси 220
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тара i тарнi матерiали
-

230
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети прокату 240
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iншi необоротнi матерiальнi активи
Всього
260
1 477 521

19 779 758
31 163 -

12 625 700
21 782 635

13 645 480

517 317
488
61 014 4 943 -

904
-

8. Основнi засоби (продовження)
Надходження за рiк представленi активами, переведеними з категорiї незавершеного
будiвництва.
Залишкова вартiсть у 2019 роцi:

Залишкова вартiсть Земельнi дiлянки
Будiвлi,
споруди
та
передавальнi
пристрої
Машини та облад-нання
Транс-портнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Iншi основнi засоби Всього
На початок перiоду 44 684
155
На кiнець перiоду

1 130 339

44 684 3 681 029

Залишкова вартiсть у 2018 роцi:

6 817 392

8 252 097

124 327

80 195 80

103

20 310 8 137

36 791 12 094 876

Залишкова вартiсть Земельнi дiлянки
Будiвлi,
споруди
та
передавальнi
пристрої
Машини та облад-нання
Транс-портнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Iншi основнi засоби Всього
На початок перiоду 44 684
058

1 181 637

5 814 645

112 476

3

613

На кiнець перiоду
155

1 130 339

6 817 392

124 327

103

20 310 8 137

44 684

7 154

До групи "Машини та обладнання" включено такi категорiї основних засобiв: локальнi,
регiональнi та магiстральнi мережi, мобiльна мережа i комутатори, радiоустаткування. Група
"Будинки, споруди та передавальнi пристрої" складається з будiвель та корпоративних
адмiнiстративних активiв.
Нарахування зносу на тимчасово демонтоване обладнання триває протягом очiкуваного строку
корисного використання, що залишився.
?
9. Активи у формi права користування та зобов'язання з оренди
Група орендує рiзноманiтнi будинки, споруди та передавальнi пристрої, а також транспортнi
засоби. Договори оренди, як правило, укладаються на фiксованi перiоди строком вiд 6 мiсяцiв до
7 рокiв, але можуть передбачати опцiони на подовження оренди, як описано в Примiтках 5 та 6.
До 31 грудня 2018 року договори оренди основних засобiв класифiкувалися або як фiнансова
оренда, або як операцiйна оренда. Див. Примiтки 8, 19 та 27. З 1 сiчня 2019 року оренда
визнається як актив у формi права користування з вiдображенням вiдповiдного зобов'язання,
починаючи з дати, на яку орендований актив доступний для використання Групою.
Прим.
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої

Балансова вартiсть на 1 сiчня 2019 р.

Транспортнi засоби Всього

2 104 944

Надходження

1 136 092

19 033 1 155 125

Вибуття

(227 959)

-

(227 959)

56 268 2 161 212

Амортизацiйнi вiдрахування

(461 202)

Балансова вартiсть на 31 грудня 2019 р.

(19 123)

2 551 875

(480 325)

56 178 2 608 053

Активи у формi права користування входять до складу "Основних засобiв". Див. Примiтку 8.
Група визнала такi зобов'язання з оренди:
31 грудня
2019 р.

1 сiчня

2019 р.

Короткостроковi зобов'язання з оренди (Примiтка 19)

710 221

Довгостроковi зобов'язання з оренди

2 103 225

1 637 713

Всього зобов'язань з оренди2 813 446

2 161 323

523 610

Процентнi витрати, включенi до фiнансових витрат у 2019 роцi, склали 337 379 тисяч гривень.
Витрати на змiннi оренднi платежi, не включенi до зобов'язань з оренди, якi вiднесенi на
загальнi та адмiнiстративнi витрати у 2019 роцi, склали 184 485 тисяч гривень.
Загальна сума платежiв за орендою у 2019 роцi склала 626 273 тисячi гривень.

10. Нематерiальнi активи
Рух за статтями нематерiальних активiв у 2019 роцi був таким:
Групи нематерiальних активiв

Код рядка

Залишок на початок року

Надiйшло

за

рiк

Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано
амортизацiї
за
рiк
Втрати вiд зменшення корисностi за рiк Iншi змiни за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцi- нена)
вартiсть
накопичена амортизацiя
первiсної (переоцi-неної) вартостi накопиченої
амортизацiї первiсна (переоцi-нена) вартiсть накопичена амортизацiя
первiсної (переоцi-неної) вартостi накопиченої амортизацiї первiсна
(переоцi-нена)
вартiсть
накопичена амортизацiя
1

2
15

8

9

10

11

12

13

14

Права користування природними ресурсами
-

010
-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном
-

020
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на комерцiйнi позначення
-

030
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на об'єкти промислової власностi 040
-

-

-

-

-

-

-

-

Авторське право та сумiжнi з ним права 050
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

060
-

3

-

4

-

5

-

Iншi нематерiальнi активи 070
364 296 235
1 027 576

6

-

7

-

12 708 701
9 847

4 402 862
896 140
13 306 477
5 144 050

Всього 080
12 708 701
4 402 862
1 027 576
9 847

896 140
13 306 477

5 144 050

Гудвiл 090
-

-

-

-

-

-

-

-

-

298

298 364

296

-

-

-

235
-

Рух за статтями нематерiальних активiв у 2018 роцi був таким:
Групи нематерiальних активiв
Код рядка
Залишок на початок року Надiй-шло за рiк
Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано
амортизацiї
за
рiк
Втрати вiд зменшення корисностi за рiк Iншi змiни за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцi-нена) вартiсть накопичена амортизацiя
первiсної
(переоцi-неної) вартостi
накопиченої амортизацiї первiсна
(переоцi-нена)
вартiсть
накопичена амортизацiя
первiсної (переоцi-неної) вартостi накопиченої
амортизацiї первiсна (переоцi-нена) вартiсть накопичена амортизацiя

1

2
15

8

9

10

11

12

13

14

Права користування природними ресурсами
-

010
-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном
-

020
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на комерцiйнi позначення
-

030
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на об'єкти промислової власностi 040
-

-

-

-

-

-

-

-

Авторське право та сумiжнi з ним права 050
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 177

060
-

3

-

4

-

5

-

Iншi нематерiальнi активи 070
179 1 081 877
807 532

6

-

7

-

8 770 347
-

4 677 207
5 115 533
12 708 701
4 402 862

Всього 080
8 770 347
807 532
-

4 677 207
-

5 115 533
12 708 701

4 402 862

1 177 179

1

081

Гудвiл 090
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

877

?
10. Нематерiальнi активи (продовження)
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року
складала 8 162 427 тисяч гривень та 8 305 839 тисяч гривень, вiдповiдно.
Нематерiальнi активи Групи представленi переважно лiцензiями та мережевим i бiлiнговим
програмним забезпеченням.
Станом на 31 грудня основнi лiцензiї Групи були такими:
№ лiцензiї

Покриття

Лiцензiя

вартiсть станом на 31 грудня 2019 р.

Дата отри-мання

Дата закiн-чення

Залишкова

Залишкова вартiсть станом на 31 грудня 2018 р.

№000669
Нацiональне Здiйснення дiяльностi з надання послуг рухомого (мобiльного)
телефонного зв'язку з використанням стандарту GSM-1800 (iii)
Жовтень
2011
р.
Жовтень 2026 р.
4 268 4 893
№000670

Нацiональне Здiйснення дiяльностi з надання послуг рухомого (мобiльного)

телефонного зв'язку з використанням стандарту GSM-900 (iii) Жовтень 2011 р.
2026 р.
4 268 4 893

Жовтень

№000671
зв'язку (iii)

Мiжнародне Здiйснення дiяльностi з надання послуг фiксованого мiжнародного
Серпень 2004 р.
Серпень 2019 р.
398

№000672
зв'язку (iii)

Мiжмiське Здiйснення дiяльностi з надання послуг фiксованого мiжмiського
Серпень 2004 р.
Серпень 2019 р.
407

№001196
зв'язку (i)

Мiжмiське Здiйснення дiяльностi з надання послуг фiксованого мiжмiського
Червень 2019 р.
Серпень 2024 р.
2 570 -

№001197
зв'язку (i)

Мiжнародне Здiйснення дiяльностi з надання послуг фiксованого мiжнародного
Червень 2019 р.
Серпень 2024 р.
2 518 -

№000673
МiськеЗдiйснення дiяльностi з надання послуг фiксованого мiсцевого зв'язку
Серпень 2015 р.
Серпень 2020 р.
55
139
№000668
Нацiональне Здiйснення дiяльностi з надання послуг рухомого (мобiльного)
телефонного зв'язку (ii)
Квiтень ?2015 р.
Березень 2030 р.
6 935 6 935
ДЛ №000912 (№8665)
Нацiональне Лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом
України стандарту IMT-2000 (UMTS) (ii) Квiтень ?2015 р.
Березень 2030 р.
2 684 332
2 843 010
№9446 Нацiональне Лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом України стандарту IMT
(дiапазон радiочастот 2520-2525/2640-2645 МГц) (iv) Березень 2018 р.
Лютий ?2033 р.
346 984
373 172
№9445 Нацiональне Лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом України стандарту IMT
(дiапазон радiочастот 2525-2530/2645-2650 МГц) (iv) Березень 2018 р.
Лютий ?2033 р.
314 036
337 736
№9444 Нацiональне Лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом України стандарту IMT
(дiапазон радiочастот 2530-2535/2650-2655 МГц) (iv) Березень 2018 р.
Лютий ?2033 р.
314 036
337 736
№9517 Нацiональне Лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом України стандарту
IMT-GSM-1800 (дiапазон радiочастот 1725-1750/1820-1845 МГц) (v) Липень
?2018
р.
Червень 2033 р.
1 199 861
1 288 194
№9503 Нацiональне Лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом України стандарту
IMT-GSM-1800 (дiапазон радiочастот 1770-1775/1865-1870 МГц) (v) Липень
?2018
р.
Червень 2033 р.
554 200
595 000
№9518 Нацiональне Лiцензiя на користування радiочастотним ресурсом України стандарту
IMT-GSM-1800 (дiапазон радiочастот 1775-1780/1870-1875 МГц) (v) Липень
?2018
р.
Червень 2033 р.
815 000
875 000
Всього

6 249 063

6 667 513

10. Нематерiальнi активи (продовження)
(i)
У червнi 2019 року Група придбала новi лiцензiї на надання послуг фiксованого
мiжмiського/мiжнародного зв'язку. Строк дiї попередньої лiцензiї закiнчився у серпнi 2019 року.
(ii)
За результатами аукцiону Група у 2015 роцi отримала Лiцензiї на користування
радiочастотним ресурсом у дiапазонi 1965-1980/2155-2170 МГц ("цифровий стiльниковий
радiозв'язок стандарту IMT-2000 (UMTS)") для надання послуг за технологiєю 3G. 1 квiтня 2015
року Компанiя здiйснила оплату за отримання зазначених Лiцензiй.
(iii) У груднi 2016 року Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
зв'язку та iнформатизацiї, здiйснила переоформлення наданих лiцензiй у зв'язку зi змiною
юридичної адреси мiсця знаходження Компанiї вiдповiдно до змiн внесених до Установчих та
реєстрацiйних документiв Товариства.
(iv)
У сiчнi 2018 року Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
зв'язку та iнформатизацiї (НКРЗI), провела аукцiон на отримання права на користування
лiцензiями 4G у дiапазонi 2600 МГц на 15 рокiв. За результатами аукцiону Група отримала
Лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом для надання послуг за технологiєю 4G.
(v)
У сiчнi 2018 року Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
зв'язку та iнформатизацiї (НКРЗI), провела аукцiон на отримання права на користування
лiцензiями 4G у дiапазонi 1800 МГц на 15 рокiв. За результатами аукцiону Група отримала
Лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом для надання послуг за технологiєю 4G.
11. Iншi необоротнi активи
Станом на 31 грудня iншi необоротнi активи були такими:
2019 рiк

2018 рiк

Необоротнi договiрнi активи, що виникають за договором з клiєнтами (Примiтка 14)
562 955 988
Авансовi платежi за основнi засоби
Авансовi платежi за нематерiальнi активи
Всього 1 136 870

63 709 98 567
599

5 608

1 060 163

12. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня торгова та iнша дебiторська заборгованiсть включала:
2019 рiк

2018 рiк

1 072

Торгова дебiторська заборгованiсть вiд абонентiв
Торгова дебiторська заборгованiсть за роумiнг

330 576

280 123

265 425

396 308

Торгова дебiторська заборгованiсть за надання послуг з'єднання та доступу до мереж
910 344 337

212

Торгова дебiторська заборгованiсть вiд дилерiв за картки поповнення рахункiв та стартовi
пакети 25 035 22 206
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв

4 999 24 892

Дебiторська заборгованiсть вiд продажу довгострокових активiв

2 552 4 163

Iнша дебiторська заборгованiсть

36 245 3 137

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки

(168 787)

(163 668)

Всього фiнансових активiв у складi торгової та iншої дебiторської заборгованостi
896 800

Аванси виданi

653

74 653 92 845

Iншi розрахунки з бюджетом

54 824 40 233

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки

Всього 848 066

723

(5 064) (8 535)

1 021 343

Фiнансова торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, за вирахуванням резерву пiд очiкуванi
кредитнi збитки станом на 31 грудня, деномiнована в наступних валютах:
2019 рiк

Гривня

2018 рiк

315 908

Євро 264 898

307 202

Долар США 140 367
Фунт стерлiнгiв

250 210

331 579

2 480 7 809

Всього 723 653

896 800

?
12. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (продовження)
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року торгова та iнша дебiторська
заборгованiсть є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi
Групи.
Група застосовує спрощений пiдхiд до створення резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки,
передбачений МСФЗ 9, який дозволяє використання резерву пiд очiкуванi збитки за весь строк
iнструменту для всiх активiв у категорiї "Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть".
Для оцiнки очiкуваного кредитного збитку торгова та iнша дебiторська заборгованiсть об'єднана
у категорiї згiдно зi спiльними характеристиками кредитного ризику та кiлькiстю днiв
прострочення.
Рiвнi очiкуваних кредитних збиткiв основанi на графiках платежiв за продажами за 18 мiсяцiв до
кожної звiтної дати та аналогiчних iсторичних кредитних збитках, понесених за цей перiод.
Рiвнi збиткiв за минулi перiоди коригуються з урахуванням поточної та прогнозної iнформацiї
про макроекономiчнi фактори, що впливають на здатнiсть клiєнтiв погашати дебiторську
заборгованiсть.
Резерв пiд кредитнi ризики торгової та iншої дебiторської заборгованостi визначається згiдно з
матрицею резервування, яка наведена у таблицi нижче. Матриця резервування основана на
кiлькостi днiв прострочення активу.
31 грудня 2019 р.
У % вiд валової вартостi
збиткiв

Валова

балансова
вартiсть

ОКЗ за

весь строк

Рiвень

збиткiв

Валова

балансова
вартiсть
весь строк

ОКЗ за

31 грудня 2018 р.
Рiвень

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
- поточна

1,95% 613 814

11 950 0,91% 592 905

5 376

- прострочена менше нiж 30 днiв 9,90% 93 011 9 212 3,21% 225 446

7 246

- прострочена вiд 30 до 60 днiв

41,11%

23 471 9 649 8,09% 70 674 5 717

- прострочена вiд 61 до 90 днiв

38,42%

38 203 14 676 20,01%

25 818 5 165

- прострочена вiд 91 до 120 днiв

90,08%

6 463 5 822 45,51%

9 956 4 495

117 478

100,00%

- прострочена бiльше нiж 120 днiв 100,00%
669 135 669

117 478

Всього торгової та iншої дебiторської заборгованостi (валова балансова вартiсть)
440 168 787
1 060 468
163 668

Резерв пiд кредитнi збитки

(168 787)

135

892

(163 668)

Всього торгової та iншої дебiторської заборгованостi (балансова вартiсть)
896 800

723

653

У таблицi далi пояснюються змiни у сумi резерву пiд кредитнi збитки вiд торгової та iншої
дебiторської заборгованостi за спрощеною моделлю ОКЗ з початку до закiнчення рiчного
перiоду:
2019 рiк

2018 рiк

Оцiночний резерв пiд кредитнi збитки торгової дебiторської заборгованостi на 1 сiчня
668 184 700

163

Новi iнструменти, придбанi або створенi Групою

51 766 61 649

Фiнансовi активи, визнання яких припинене за перiод (251) (2 186)

Всього витрат на вiдрахування до резерву пiд кредитнi збитки у складi прибутку чи збитку за
перiод
51 515 59 463

Списання

(37 337)

(78 626)

Змiни курсiв валют (9 059) (410)
Iншi змiни

-

(1 459)

Оцiночний резерв пiд кредитнi збитки торгової дебiторської заборгованостi на 31 грудня 168
787 163 668

У 2019 роцi витрати на формування резерву безнадiйної заборгованостi склали 51 515 тисяч
гривень (у 2018 роцi - 59 463 тисячi гривень) i були включенi до складу iнших операцiйних
витрат (Примiтка 23). Дебiторська заборгованiсть з пов'язаними сторонами розкрита в Примiтцi
7.
?
13. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
2019 рiк

2018 рiк

Короткостроковi депозити 544 301

4 926 330

Грошовi кошти в дорозi

286 322

201 494

Грошовi кошти в банку

225 970

232 889

Всього 1 056 593

5 360 713

Станом на 31 грудня грошовi кошти в банку були деномiнованi в таких валютах:
2019 рiк

Гривня

2018 рiк

212 257

168 999

Долар США 11 863 40 073
Євро 1 362 33 808
Фунт стерлiнгiв

473

-

Росiйський рубль

15

-

Всього 225 970

242 880

Усi грошовi кошти в дорозi деномiнованi в гривнях.
У 2019 роцi на грошовi кошти в банках нараховувалися процентнi доходи за фiксованою
ставкою у дiапазонi вiд 0,1% до 19,2% рiчних (у 2018 роцi - 0,1% to 18,0% рiчних).
Станом на 31 грудня класифiкацiя короткострокових депозитiв за строками погашення,
валютами i процентними ставками була такою:
2019 рiк

2018 рiк

Валюта
гривень

Строк погашення
Тисяч гривень
Процентна ставка (% рiчних)

Процентна ставка (% рiчних)

Гривня

31-60 днiв

90 000 14,0% 352 900

18,5%-19,2%

Гривня

61-92 днiв

-

-

1 055 000

18,0%-19,2%

Долар США 0-30 днiв

-

-

523 917

2,5%-3,5%

Долар США 31-60 днiв

454 301

1,9% 1 324 606

Долар США 61-92 днiв

-

-

508 440

Євро 0-30 днiв

-

82 711 1,9%

-

2,5%-3,6%

3,5%-3,75%

Тисяч

Євро 31-60 днiв

-

-

1 030 392

Євро 61-92 днiв

-

-

48 364 2,0%-2,35%

Всього

544 301

1,0%-2,1%

4 926 330

14. Активи за договорами з клiєнтами
Група визнала такi активи за договорами з клiєнтами:
31 грудня 2019 р.

31 грудня 2018 р.

Комiсiйна винагорода дилерам (iv) 973 000

861 091

Витрати на пiдключення (i) 99 171 110 200
Витрати на лiнiї фiксованого зв'язку (iii) 19 621 16 107
Стартовi пакети i картки поповнення рахункiв (ii)

15 268 16 359

Iншi активи 63 545 61 990

Всього 1 170 605

1 065 747

Поточна частина

98 043 109 759

Довгострокова частина (Примiтка 11)

1 072 562

955 988

(i)
Капiталiзованi витрати на пiдключення переважно включають собiвартiсть стартових
пакетiв, активованих абонентами, та витрати на Wi-Fi роутери;
(ii)
Капiталiзованi стартовi пакети та картки поповнення рахункiв включають витрати на
стартовi пакети та картки поповнення рахункiв, реалiзованi дилерам, але ще не активованi
абонентами;
(iii) Капiталiзованi витрати на лiнiї фiксованого зв'язку складаються з витрат на останню
дiлянку мережi, що пов'язує її з кiнцевим споживачем;
(iv)
Капiталiзована комiсiйна винагорода дилерам складається з витрат на виплату комiсiйної
винагороди дилерам за пiдключення до мережi нових абонентiв, комiсiйної винагороди дилерам
за мiграцiю абонентiв на контракт та на передплачений зв'язок, комiсiйної винагороди дилерам
за стимулювання продажiв та комiсiйної винагороди за прямi продажi у сегментi МСП.?

14. Активи за договорами з клiєнтами (продовження)
Далi показано змiни у сумi активiв за договорами з клiєнтами:
Комiсiйна винагорода дилерам
поповнення

Витрати на пiдклю-чення

рахункiв
Витрати на лiнiї фiксо-ваного зв'язку
Всього
Станом на 1 сiчня 2018 р.

-

Переоцiнено на 1 сiчня 2018 р.

Iншi

Стартовi пакети i картки

витрати

майбутнiх

108 722

14 450 11 309 56 185 190 666

709 940

-

-

-

-

709 940

Визнано як витрати майбутнiх перiодiв протягом року 436 380
160,338
718,518

58 420 55 520 7

Перенесено з доходiв майбутнiх перiодiв на прибуток та збиток
(53 611)
(3 062) (154 533)
(553 377)

(285 229)

Станом на 31 грудня 2018 р.

861 091

110 200

(56

49 763 42 279 8

Перенесено з доходiв майбутнiх перiодiв на прибуток та збиток
(43 370)
(4 819) (134 972)
(604 080)

(360 127)

973 000

860
942)

16 359 16 107 61,990 1,065,747

Визнано як витрати майбутнiх перiодiв протягом року 472 036
136,527
708,938

Станом на 31 грудня 2019 р.

перiодiв

(60

333
792)

99 171 15 268 19 621 63 545 1 170 605

15. Статутний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал
Станом на 31 грудня 2019 року затверджений i повнiстю сплачений зареєстрований капiтал
становив 17 742 389 простих акцiй (у 2018 роцi - 17 742 389 простих акцiй) номiнальною
вартiстю 50 гривень за акцiю. Номiнальна зареєстрована вартiсть випущеного пайового капiталу
Компанiї вiдповiдає вартостi, вiдображенiй у цiй фiнансовiй звiтностi.
Оголошенi дивiденди

У 2019 роцi Група оголосила дивiденди у загальнiй сумi 11 986 879 тисяч гривень або 915,36
гривнi на акцiю (у 2018 роцi - 1 499 931 тисяча гривень або 597,00 гривнi на акцiю). Станом
на 31 грудня 2019 року загальна сума невиплачених дивiдендiв складає 3 484 063 тисячi гривень
(у 2018 роцi - 3 730 603 тисячi гривень).
Викупленi власнi акцiї
2 грудня 2019 року акцiонери Компанiї затвердили рiшення про анулювання 4,647,127
викуплених власних акцiй Компанiї. Вплив на компоненти власного капiталу в 2020 роцi
очiкується наступний:
2020
Зареєстрований (пайовий) капiтал (232 356)
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (138 042)
Вилучений капiтал 370 398
Iнше
Стаття "Змiна облiкової полiтики" в розмiрi 582 151 тисяч гривень в Конслiдованому звiтi про
власний капiтал за 2018 рiк включає ефект вiд запровадження МСФО 9 "Фiнансовi iнструменти"
та МСФО 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" на 1 сiчня 2018 року.
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року додатковий капiтал включає емiсiйний
дохiд у сумi 102 338 тисяч гривень.

?
16. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня торгова та iнша кредиторська заборгованiсть включала наступне:
2019 рiк

2018 рiк

Обладнання та будiвельнi роботи 300 471
Роумiнг

198 207

306 636

297 788

Технiчне обслуговування

193 709

243 280

Програмне забезпечення

110 487

108 715

Реклама та просування

84 039 89 030

Дилери

76 434 94 975

Вартiсть консультацiйних та iнших професiйних послуг 51 718 109 152
Послуги з розробки контенту
Оренда

29 542 28 788

25 863 62 483

Плата за з'єднання

24 936 42 262

Товарно-матерiальнi запаси 12 193 29 757
Iнша кредиторська заборгованiсть 41 113 76 747
Всього фiнансової кредиторської заборгованостi у складi торгової та iншої кредиторської
заборгованостi, вiдображеної за амортизованою вартiстю
1 148 712
1 489 613
Кредиторська заборгованiсть по вартостi консультацiйних та iнших професiйних послуг та по
платi за з'єднання - це, в основному, заборгованiсть перед пов'язаними сторонами (Примiтка 7),
деномiнована переважно в iноземних валютах.
Станом на 31 грудня торгова та iнша кредиторська заборгованiсть була деномiнована в таких
валютах:
2019 рiк

Гривня

2018 рiк

744 633

779 017

Долар США 222 255

544 453

Євро 172 754

156 571

Росiйський рубль

1 821 7 549

Фунт стерлiнгiв

7 249 2 023

Всього 1 148 712

1 489 613

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року торгова та iнша кредиторська
заборгованiсть є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi
Групи.
17. Податки до сплати, крiм податку на прибуток
Станом на 31 грудня податки до сплати, крiм податку на прибуток, складалися з наступного:
2019 рiк

2018 рiк

ПДВ до сплати

172 891

150 046

Плата за користування частотами 82 558 82 525
Вiдрахування до Пенсiйного фонду за послуги мобiльного зв'язку

70 071 64 555

Iншi податки 1 463 972

Всього 326 983

298 098

?
18. Забезпечення i резерви
Рух за статтями резервiв був наступним:
Виведення з експлуатацiї Судовi справи та штрафнi санкцiї Довгостроковi
забезпечення з виплат персоналу Iнше Всього

Станом на 1 сiчня 2018 р.

54 501 32 625 73 149 123 477

283 752

Нараховано протягом року 15 029 57 787 32 784 29 356 134 956
Використано (20 290)

-

Сторнованi невикористанi суми

(2 085) (2 089)

(24 464)

-

-

(69 791)

Змiни в облiкових оцiнках 28 035 -

-

-

28 035

Коригування ставки дисконтну

3 958 -

-

-

Станом на 31 грудня 2018 р.

81 233 90 412 34 057 142 239

Нараховано протягом року 8 852 55 852 2 546 Використано (1 142) -

-

Сторнованi невикористанi суми

-

(1 142)

-

(77 115)

(8 505) (78 296)

3 958

347 941

67 250

(32 005)

(21 864)

Рекласифiковано у зобов'язання з податку на прибуток 595)

-

Змiни в облiкових оцiнках 113 270

113 270

-

-

-

-

(130 984)

(83 595)

(83

Коригування ставки дисконтну

6 741 -

-

Станом на 31 грудня 2019 р.

208 954

69 149 4 598 36 780 319 481

Станом на 31 грудня 2018 р.

81 233 90 412 34 057 142 239

Поточнi резерви

-

Довгостроковi резерви

-

Довгостроковi резерви

6 741

90 412 -

142 239

232 651

81 233 -

34 057 -

115 290

Станом на 31 грудня 2019 р.

Поточнi резерви

-

208 954

347 941

69 149 4 598 36 780 319 481

69 149 -

36 780 105 929

208 954

-

4 598 -

213 552

Резерв пiд виведення активiв з експлуатацiї
Станом на 31 грудня 2019 року Група визнала резерв у сумi 208 954 тисячi гривень (у 2018 роцi 81 233 тисячi гривень) пiд зобов'язання з облiку майбутнiх витрат на демонтаж, пов'язаних з її
мережевим обладнанням, встановленим на орендованих дiлянках. Сума резерву пiд виведення
активiв з експлуатацiї збiльшилася в 2019 роцi внаслiдок змiн у припущеннях, як показано далi:
Припущення станом на 31 грудня 2019 р. Припущення станом на 31 грудня 2018 р.
Вартiсть демонтажу на 1 дiлянку, гривень 79 265 79 265
Ставка дисконтування

10,3% 13,8%

Темп iнфляцiї5,0% 5,2%
На 31 грудня 2019 року, при зменшеннi ставки дисконтування на 1% сума резерву збiльшиться
на 65 644 тисячi гривень. На 31 грудня 2018 року, при зменшеннi ставки дисконтування на 1%
сума резерву збiльшиться на 24 630 тисяч гривень.
?
19. Iншi зобов'язання

Станом на 31 грудня iншi поточнi зобов'язання включали наступне:
2019 рiк

2018 рiк

Бонуси, нарахованi працiвникам

254 384

Нарахування за невикористаними вiдпустками
Гарантiйнi платежi отриманi

275 978
94 994 63 586

44 321 -

Iнше 18 560 40 977

Всього нефiнансових зобов'язань 412 259

380 541

Вiдстрочений платiж за iнвестицiєю у дочiрнi компанiї 95 841 96 006
Зобов'язання за фiнансовим лiзингом

710 221

10 486

Всього фiнансових зобов'язань за амортизованою вартiстю

Всього 1 218 321

806 062

106 492

487 033

Станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 року iншi поточнi зобов'язання є безпроцентними та
деномiнованi у гривнях.
Станом на 31 грудня 2019 року iншi довгостроковi зобов'язання включають 2 103 225 тисяч
гривень, що являють собою довгострокову частину зобов'язання за фiнансовим лiзингом,
деномiнованого у гривнях (у 2018 роцi - 30 937 тисяч гривень).

20. Зобов'язання за договорами з клiєнтами
Станом на 31 грудня зобов'язання за договорами з клiєнтами включали наступне:
2019 рiк

2018 рiк

Зобов'язання за договорами -- доходи майбутнiх перiодiв

819 168

731 283

Зобов'язання за договорами - аванси, отриманi вiд клiєнтiв
Зобов'язання за договорами - iншi аванси отриманi

Всього 1 511 891

673 221

610 926

19 502 21 173

1 363 382

Станом на 31 грудня 2019 року аванси, отриманi вiд абонентiв у сумi 644 440 тисяч гривень, - це
фiнансовi зобов'язання, облiкованi за амортизованою вартiстю (у 2018 роцi - 439 794 тисячi
гривень), якi являють собою передплаченi кредитнi залишки, що пiдлягають поверненню
абонентам або можуть використовуватися для оплати покупок в iнших постачальникiв.
Станом на 31 грудня зобов'язання за договорами -- доходи майбутнiх перiодiв складаються з
таких компонентiв:
2019 рiк

2018 рiк

Зобов'язання за договорами - дилери та абоненти (i)

555 451

465 592

Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення та разова плата за пiдписку на послуги
(мобiльний зв'язок) (ii)
248 600
254 431
Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення (фiксований зв'язок) (iv)
977
Зобов'язання за договорами - програми лояльностi клiєнтiв (iii)-

Всього 819 168

15 117 10

283

731 283

Зобов'язання за договорами - поточнi

650 784

Зобов'язання за договорами - довгостроковi

550 362

168 384

180 921

(i)
Зобов'язання за договорами - дилери - є доходами майбутнiх перiодiв вiд карток
поповнення рахунку, якi були реалiзованi дилерам, але ще не були активованi клiєнтами. Стаття
"Зобов'язання за договорами - дилери" визнається у звiтi про фiнансовий стан, поки картки
поповнення не будуть активованi клiєнтами або до закiнчення термiну дiї цих карток.
Зобов'язання за договорами - клiєнти - в основному є доходами майбутнiх перiодiв вiд
невикористаного часу за картками поповнення рахунку, якi вже були активованi клiєнтами.
Стаття "Зобов'язання за договорами - клiєнти" визнається у складi доходiв у звiтi про сукупний
дохiд на пiдставi фактичного використання абонентами ефiрного часу.
(ii)
Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення та разової плати за передплату послуг
(мобiльний зв'язок) - в основному включають в себе плату за первiсну реєстрацiю абонента в
мережi та одноразову плату за пiдписку на будь-якi додатковi послуги. Доходи майбутнiх

перiодiв вiд плати за пiдключення та разової плати за пiдписку на послуги визнаються у звiтi
про сукупний дохiд протягом перiодiв, у яких цi доходи стають заробленими за загальним
договором про надання послуг, укладеним з клiєнтом;

20. Зобов'язання за договорами з клiєнтами (продовження)
(iii) Зобов'язання за договорами - програми лояльностi клiєнтiв - це рiзнi програми
лояльностi, розробленi Групою, завдяки яким зареєстрованi в програмi абоненти мобiльного
зв'язку та послуг широкосмугового Iнтернету (FTTB) мають право на одержання бонусних
одиниць, якi надалi можуть використовуватися у якостi знижки на здiйснення дзвiнкiв,
додаткових послуг широкосмугового Iнтернету (FTTB).
(iv)
Зобов'язання за договорами - плата за пiдключення (фiксований зв'язок) - складаються з
плати за пiдключення до мережi фiксованого зв'язку. Зобов'язання за договорами - плата за
пiдключення визнаються у звiтi про сукупний дохiд протягом перiодiв, у яких цi доходи стають
заробленими за загальним договором про надання послуг, укладеним з клiєнтом.
Далi показано змiни у сумi зобов'язань за договорами:
Дилери та абоненти Плата за пiдключення та разова абонентська плата (мобiльний
зв'язок)
Плата за пiдключення (фiксований зв'язок)
Програми лояльностi клiєнтiв
Всього
Станом на 1 сiчня 2018 р.

367 422

242 049

7 890 1 152 618 513

Визнано як витрати майбутнiх перiодiв протягом року 151 491
766 278 787

101 678

4 852 20

Перенесено з доходiв майбутнiх перiодiв на прибуток та збиток
(1 765) (21 635)
(166 017)

(53 321)

(89

Станом на 31 грудня 2018 р.

465 592

254 431

10 977 283

296)

731 283

Визнано як витрати майбутнiх перiодiв протягом року 107 635
217 060

103 235

6 190 -

Перенесено з доходiв майбутнiх перiодiв на прибуток та збиток
(2 050) (283) (129 175)

(17 776)

(109

066)

Станом на 31 грудня 2019 р.

555 451

248 600

15 117 -

819 168

?
21. Дохiд вiд реалiзацiї
2019 рiк

Регулярнi платежi

2018 рiк

14 019 436

Доход вiд iнтерконекту
Додатковi послуги

2 518 216

1 984 328

Продаж ефiрного часу

9 980 447
3 254 641

1 961 681

1 238 959

1 630 726

Послуги широкосмугового Iнтернету (FTTB)
Роумiнг (абоненти) 752 557
Плата за фiксованi лiнiї

741 453

596 862

441 778

Роумiнг та доступ до мережi

863 372

411 444

166 158

207 441

Плата за пiдключення i разова плата за передплату послуг

109 066

89 296

Продаж клiєнтського обладнання 11 472 10 585
Iншi доходи 169 581

Всього 22 274 923

193 031

19 077 607

Збiльшення доходу вiд регулярних платежiв являє собою переважно збiльшення плати за
пiдключення до нових тарифних планiв та перехiд на новi тарифнi плани з обов'язковими
регулярними платежами.
Зменшення доходу вiд iнтерконекту в основному спричинено нижчими мiжоператорськими
тарифами на мiжнародний та нацiональний iнтерконект, меншим обсягом мiжнародного трафiку
та змiцненням курсу української гривнi по вiдношенню до iнших валют протягом 2019 року.
Зменшення доходу вiд продажу ефiрного часу являє собою переважно зменшення голосового
трафiку у мережi та мiжнародного голосового трафiку поза мережею. Це стало наслiдком нових
тарифних планiв, якi включають необмеженi дзвiнки у мережi та збiльшення мiжнародних
голосових дзвiнкiв, якi сплачуються абонентами як регулярнi платежi.

Додаткова iнформацiя про послуги Групи представлена у Примiтцi 5.
22. Iншi операцiйнi доходи
2019 рiк

Орендний дохiд

2018 рiк

71 163 68 928

Дохiд вiд послуг передачi даних

17 122 8 150

Дохiд вiд послуг розподiльчого вузлу

16 379 19 520

Агентськi комiсiйнi13 575 Iншi доходи 12 613 7 336

Всього130 852

103 934

?
23. Операцiйнi витрати
2019 рiк

2018 рiк

Вартiсть матерiалiв та послуг

111 271

Матерiальнi затрати 111 271

286 367

Заробiтна плата

962 941

747 082

Бонуси персоналу

360 827

355 042

Iншi виплати персоналу

95 666 65 692

Витрати на оплату працi

1 419 434

1 167 816

Вiдрахування на соцiальнi заходи 244 057
Амортизацiя 3 160 134

286 367

191 582

2 285 053

Дохiд вiд послуг передачi даних

1 098 905

1 427 881

Ремонт i технiчне обслуговування 1 056 693

954 934

Мiсцевi податки та ПДВ, що не вiдшкодовується 978 418
Маркетинг i комiсiйнi винагороди 811 900

732 912

Витрати на електроенергiю 635 416

547 391

Збитки вiд курсової рiзницi 605 905

33 166

Роумiнг

340 035

362 815

Реклама

283 018

236 189

1 179 350

Вартiсть консультацiйних послуг i послуг зовнiшнiх фахiвцiв 218 185
Послуги стороннiх органiзацiй

204 614

224 744

Плата за лiцензiї та дослiдження

191 175

199 795

Операцiйна оренда землi та будинкiв
Оренда каналiв

123 149

284 809

624 072

61 336 95 008

Безнадiйна заборгованiсть 51 515 59 463
Витрати на вiдрядження

46 865 58 635

Матерiали i поставки

46 054 42 916

Доступ до мережi

29 051 16 796

Поштовi, витрати на вантажнi перевезення, збут та послуги зв'язку
Банкiвськi комiсiї

12 493 32 137

8 298 2 366

Страхування 5 038 5 582
Забезпечення по судовим та iншим претензiям
Iншi операцiйнi витрати

90 485 42 757

Iншi операцiйнi витрати

6 898 548

Всього 11 833 444

-

77 485

7 241 203

11 172 021

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Адмiнiстративнi витрати

1 423 025

1 614 030

7 753 253

7 701 134

Витрати на збут

1 956 401

Iншi операцiйнi витрати
Всього 11 833 444

1 665 605

700 765

191 252

11 172 021

Середня кiлькiсть працiвникiв Групи у 2019 роцi складала 3 027 осiб (у 2018 роцi - 2 703 особи).
Збитки вiд курсової рiзницi у 2019 в основному складаються зi збиткiв вiд курсових рiзниць на
депозитах в iноземних валютах, що були спричиненi змiцненням української гривнi по
вiдношенню до iноземних валют.

24. Фiнансовi доходи
2019 рiк

Процентнi доходи

2018 рiк

332 973

552 606

Амортизацiя дисконту безпроцентних виданих позик

Всього 332 973

-

10 785

563 391

?
25. Iншi доходи i витрати
2019 рiк

2018 рiк

Дохiд вiд курсової рiзницi 95 592 Дохiд вiд вибуття основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй, нематерiальних
активiв та активiв групи вибуття, класифiкованих як призначенi для продажу
26 007 43
921
Чистий дохiд вiд припинення оренди

546

Прибуток вiд реалiзацiї оборотних активiв

-

24 879

Iншi доходи 1 503 256
Iншi доходи 123 648

69 056

Збиток вiд знецiнення основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй, нематерiальних

активiв та активiв групи вибуття, класифiкованих як призначенi для продажу
(100 383)

(53

615)

Списання основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй, нематерiальних активiв та
активiв групи вибуття, класифiкованих як призначенi для продажу (14 801)
(102 997)
Внески i пожертвування на благодiйнiсть (1 924) (3 971)
Збиток вiд зменшення корисностi iнших фiнансових активiв
Збитки вiд курсової рiзницi -

-

(48 772)

(26 250)

Iншi витрати (1 609) (14 842)
Iншi витрати (71 949)

(297 215)

Всього 51 699 (228 159)
У 2019 роцi Група визнала збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв, незавершених
капiтальних iнвестицiй, нематерiальних активiв та активiв групи вибуття, класифiкованих як
призначенi для продажу, у сумi 53 615 тисяч гривень (у 2018 роцi - 100 383 тисячi гривень) у
зв'язку з наявнiстю внутрiшнiх ознак зменшення корисностi окремих компонентiв мережевого
обладнання, оскiльки Група не планувала використовувати це обладнання у майбутньому.
Активи, визнанi як такi, що бiльше не використовуються, було списано до їх вартостi
вiдшкодування, яку було визначено на основi корисної вартостi кожного окремого активу, що у
бiльшостi випадкiв дорiвнює нулю.
26. Податок на прибуток
Прибуток Групи пiдлягає оподаткуванню тiльки на територiї України.
Основнi складовi витрат iз податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, були такими:
2019 рiк

2018 рiк

Поточний податок на прибуток:
Витрати з поточного податку на прибуток

1 880 238

1 561 540

Коригування поточного податку на прибуток, що вiдноситься до попереднiх перiодiв
347) -

(23

Вiдстрочений податок:
Пов'язаний iз виникненням i сторнуванням тимчасових рiзниць

Всього 1 674 104

1 499 606

(182 787)

(61 934)

Далi наведено звiрку суми витрат iз податку на прибуток i суми бухгалтерського прибутку,
помноженого на податкову ставку за роки, що закiнчилися 31 грудня:
2019 рiк

2018 рiк

Бухгалтерський прибуток до оподаткування

10 612 258

Податок на прибуток за фактичною ставкою (18%)

8 337 567

1 910 206

1 500 762

Неоподатковуваний дохiд (8 172) Витрати, що не включаються до складу валових витрат при визначеннi оподатковуваного
прибутку
25 490 38 312
Змiна методу визнання тимчасових рiзниць

(230 073)

(39 468)

Коригування, визнанi у перiодi щодо поточного податку попереднiх перiодiв (23 347)

Всього 1 674 104

1 499 606

?
26. Податок на прибуток (продовження)
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання вiдносяться до таких статей у 2019 роцi:
31 грудня 2019 р.

Визнанi у складi прибутку або збитку

31 грудня 2018 р.

Вiдстроченi податковi активи / (зобов'язання):
Основнi засоби (i)

234 350

Нематерiальнi активи (i)

53 474 180 876

68 848 10 043 58 805

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть

31 979 31 979 -

Iншi поточнi зобов'язання (ii)

19

-

Активи за договорами з клiєнтами (ii)

(19)

(46 004)

38 500 (84 504)

-

Зобов'язання за виплатами працiвникам (ii)
Резерви (ii)

107 954

52 274 55 680

Накопиченi податковi збитки (iii) 56 063 Всього 459 247

6 057 (3 464) 9 521

182 787

56 063

276 460

Резерв пiд вiдстрочений податковий актив

(56 063)

-

(56 063)

Чистий вiдстрочений податковий актив / (зобов'язання) 403 184

182 787

220 397

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання вiдносяться до таких статей у 2018 роцi:
31 грудня 2018 р.
2018 р.

Визнанi у складi прибутку або збитку

1 сiчня

31 грудня 2017 р.

Вiдстроченi податковi активи / (зобов'язання):
Основнi засоби (i)

180 876

Нематерiальнi активи (i)

7 898 172 978

58 805 (8 269) 67 074 67 074

Iншi поточнi зобов'язання (ii)

19

Активи за договорами з клiєнтами (ii)

(40)

59

(84 504)

Зобов'язання за виплатами працiвникам (ii)
Резерви (ii)

172 978

59
43 286 (127 790)

-

9 521 (5 957) 15 478 15 478

55 680 25 016 30 664 30 664

Накопиченi податковi збитки (iii) 56 063 Всього 276 460

61 934 214 526

56 063 56 063

342 316

Резерв пiд вiдстрочений податковий актив

(56 063)

-

Чистий вiдстрочений податковий актив / (зобов'язання) 220 397
253

(56 063)

(56 063)

61 934 158 463

286

Тимчасовi рiзницi зумовленi наступним:
(i)
Щодо основних засобiв i нематерiальних активiв - рiзницi зумовленi переважно
рiзницями у методах оцiнки строку корисного використання i зменшення корисностi та
рiзницями в принципах капiталiзацiї;

(ii)
Щодо активiв за договорами з клiєнтами, зобов'язань за договорами, зобов'язань за
виплатами працiвникам, iнших поточних зобов'язань, резервiв - рiзницi зумовленi переважно
рiзницями у перiодах визнання витрат у фiнансовому та податковому облiку, а також рiзницями
у принципах визнання та оцiнки;
(iii) У 2014 роцi Група визнала вiдстроченi податковi активи у сумi 56 063 тисячi гривень,
пов'язанi з накопиченими податковими збитками, що перейшли до Групи як правонаступника
при приєднаннi ТОВ "Голден Телеком" ("ГТ"). У 2015 роцi Група визнала резерв пiд вiдстроченi
податковi активи у сумi 56 063 тисячi гривень, пов'язанi з накопиченими податковими збитками,
що перейшли до Група як правонаступника при приєднаннi ТОВ "Голден Телеком" ("ГТ").
Станом на 31 грудня 2019 року Група мала кредиторську заборгованiсть за розрахунками з
бюджетом у сумi 618 819 тисяч гривень (у 2018 роцi - 376 889 тисяч гривень), вiднесену до
категорiї поточних зобов'язань.
Всi податковi рiзницi будуть реалiзованi в наступному звiтному перiодi, крiм рiзниць, пов'язаних
з основними засобами, нематерiальними активами та активами за договорами з клiєнтами.
?
27. Фактичнi та потенцiйнi зобов'язання
(i) Податковi ризики
Українське законодавство та нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi
аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i митне законодавство,
продовжують змiнюватися. Положення законiв та нормативних актiв не завжди є чiткими та
трактуються по-рiзному мiсцевими, регiональними та державними органами, а також iншими
урядовими установами. Випадки розбiжностей у трактуваннi законодавства є непоодинокими.
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Групи здiйснюється у повнiй вiдповiдностi до законодавства,
що регулює її дiяльнiсть, та що Група нарахувала i сплатила усi необхiднi податки. У тих
випадках, коли ризик вiдтоку ресурсiв є вiрогiдним, Група нарахувала резерв, виходячи з
найкращих оцiнок керiвництва. Група визначила окремi потенцiйнi зобов'язання, пов'язанi з
оподаткуванням, нарахування яких у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi не вимагається. Такi
потенцiйнi податковi зобов'язання можуть виникнути, i Група повинна буде сплатити додатковi
суми податкiв. Податковi органи можуть проводити iнспекцiї за фiнансовий перiод трьох
календарних рокiв, що передують року iнспекцiї. За певних обставин перевiрка може
охоплювати бiльш тривалi перiоди.
(ii) Юридичнi питання
У ходi звичайної дiяльностi Група виступає стороною судових позовiв та претензiй. У тих
випадках, коли ризик вiдтоку ресурсiв є вiрогiдним, Група нарахувала резерв, виходячи з
найкращих оцiнок керiвництва.
На думку керiвництва, потенцiйнi зобов'язання, що можуть виникнути у результатi
непред'явлених позовiв або претензiй (за їхньої наявностi), не матимуть негативного впливу на
фiнансовий стан або результати дiяльностi Групи в майбутньому, що перевищуватиме резерви,
створенi у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi.

(iii) Iншi зобов'язання з капiтальних iнвестицiй та придбання послуг
Станом на 31 грудня 2019 року Група мала зобов'язання з придбання та будiвництва основних
засобiв у сумi 748 054 тисячi гривень (у 2018 роцi - 183 649 тисяч гривень). Збiльшення
зобов'язань у порiвняннi з минулим роком пов'язане iз запланованим розширенням
телекомунiкацiйної мережi.
Станом на 31 грудня 2019 року Група мала зобов'язання з придбання нематерiальних активiв у
сумi 142 504 тисячi гривень (у 2018 роцi - 28 631 тисяча гривень).
Станом на 31 грудня 2019 року Група мала зобов'язання з придбання послуг у сумi 746 570
тисяч гривень (у 2018 роцi - 351 544 тисячi гривень).
(iv) Оренднi зобов'язання
Операцiйна оренда - Група як орендар
Група мала певнi угоди оренди будинкiв, споруд та передавальних пристроїв, а також
транспортних засобiв. Строк дiї цих угод складав в середньому вiд одного до семи рокiв iз
можливiстю поновлення, передбаченою угодами.
Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договорами операцiйної оренди без права дострокового
припинення станом на 31 грудня 2018 року:
2018 рiк

До одного року

445 179

Бiльше одного року, але менше п'яти рокiв
Бiльше п'яти рокiв

Всього

314 910

537 660

1 297 749

28. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року керiвництво оцiнило, що справедлива
вартiсть грошових коштiв та короткострокових депозитiв, торгової та iншої дебiторської
заборгованостi, iнших поточних фiнансових активiв, iнших довгострокових фiнансових
зобов'язань, торгової та iншої кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнювала їхнiй
справедливiй вартостi у зв'язку з короткими термiнами погашення цих iнструментiв, а її оцiнка
базується на грошових потоках дисконтованих по ставках, визначених в рамках рiвня 3 iєрархiї
справедливої вартостi, за винятком грошових коштiв, для яких були використанi ставки рiвня 1.
29. Фiнансовi iнструменти та управлiння ризиками

Основнi фiнансовi iнструменти Групи включають: грошовi кошти та їхнi еквiваленти та iншi
оборотнi фiнансовi активи. Група має рiзнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як торгова
кредиторська та дебiторська заборгованiсть, передплаченi кредитнi залишки, що пiдлягають
поверненню абонентам або можуть використовуватися для оплати покупок в iнших
постачальникiв, якi виникають безпосередньо в процесi здiйснення операцiйної дiяльностi.
Полiтика Групи не передбачає торгiвлi фiнансовими iнструментами. Групi властивi кредитний
ризик, ризик лiквiдностi i ринковий ризик.
29. Фiнансовi iнструменти та управлiння ризиками (продовження)
Загальна програма управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi та
неефективностi фiнансового ринку України i спрямована на зменшення його потенцiйного
негативного впливу на фiнансовий стан Групи. Вище керiвництво Групи контролює процес
управлiння цими ризиками, а дiяльнiсть Групи, пов'язана з фiнансовими ризиками, здiйснюється
згiдно з вiдповiдною полiтикою та процедурами, при цьому виявлення, оцiнка та управлiння
фiнансовими ризиками здiйснюються вiдповiдно до полiтики Групи.
Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик
складається з трьох типiв ризикiв: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик та iншi цiновi
ризики. Групi непритаманний суттєвий ризик змiни процентної ставки, оскiльки вона зазвичай
залучає позики за фiксованими ставками. Так само Групi не притаманнi iншi цiновi ризики.
Валютний ризик - це ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься
внаслiдок змiн валютних курсiв. Ризик Групи, пов'язаний зi змiнами валютних курсiв,
стосується насамперед операцiйної дiяльностi Групи (коли торгова кредиторська та дебiторська
заборгованiсть Групи деномiнованi в iноземних валютах) i фiнансової дiяльностi (коли
процентнi позики Групи деномiнованi в iноземних валютах).
Офiцiйнi курси iноземних валют, в яких деномiнованi фiнансовi активи та зобов'язання Групи,
до гривнi, встановленi Нацiональним банком України на зазначенi дати та за вказанi перiоди,
були наступними:
Долар США

1 сiчня 2018 р.

Євро

28,067

Середнiй курс за 2018 рiк
31 грудня 2018 р.

33,495
27,202

27,688

Середнiй курс за 2019 рiк

32,134
31,714

25,837

28,941

31 грудня 2019 р.

23,686

26,422

У поданих нижче таблицях представлена чутливiсть прибутку Групи до оподаткування до
ймовiрної змiни обмiнних курсiв (у результатi змiн у справедливiй вартостi монетарних активiв i
зобов'язань) при постiйному значеннi всiх iнших змiнних.
Аналiз чутливостi був пiдготовлений на основi припущення, що частка фiнансових iнструментiв
в iноземнiй валютi є постiйною величиною на 31 грудня 2019 року i 31 грудня 2018 року.
2019 рiк
Збiльшення/ (зменшення) у %
Збiльшення/
(зменшення)
оподаткування
Збiльшення/ (зменшення) нерозподiленого прибутку

Змiна обмiнного курсу долара США

+10,00%

38 923

Змiна обмiнного курсу євро +10,00%

10 029

8 224

Змiна обмiнного курсу долара США

-1,00% (3 892)

Змiна обмiнного курсу євро -1,00%

до

прибутку

до

31 917

(3 191)

(1 003)

(822)

2018 рiк
Збiльшення/ (зменшення) у %
Збiльшення/
(зменшення)
оподаткування
Збiльшення/ (зменшення) нерозподiленого прибутку

Змiна обмiнного курсу долара США

+10,00%

219 644

Змiна обмiнного курсу євро +10,00%

137 599

112 831

Змiна обмiнного курсу долара США

-1,00% (21 964)

Змiна обмiнного курсу євро -1,00% (13 760)

прибутку

180 108

(18 010)

(11 283)

Ризик лiквiдностi
Група здiйснює аналiз строкiв погашення активiв та зобов'язань i планує свою лiквiднiсть
залежно вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Потреби Групи
в коротко- та довгостроковiй лiквiдностi здебiльшого забезпечуються за рахунок грошових
коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

29. Фiнансовi iнструменти та управлiння ризиками (продовження)
Нижче в таблицi показанi зобов'язання за зазначеними в угодах строками погашення, що
залишилися. Суми у таблицi - це недисконтованi грошовi потоки за угодами, включаючи валовi
зобов'язання за фiнансовим лiзингом (до вирахування майбутнiх фiнансових витрат). Цi
недисконтованi грошовi потоки вiдрiзняються вiд сум, вiдображених у балансi, оскiльки
балансовi суми базуються на дисконтованих грошових потоках. Аналiз фiнансових зобов'язань
за строками погашення станом на 31 грудня 2019 року поданий далi:
До запитання та до
3 мiсяцiв

Вiд 3 до 12

мiсяцiв

Вiд 18 мiсяцiв до 5 рокiв

Понад 5 рокiв Всього

Зобов'язання з оренди

192 310

543 451

2 580 066

Нарахованi дивiденди

3 484 063

-

-

-

573 369

3 484 063

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

1 148 712

-

-

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв

644 440

-

-

-

644 440

-

-

-

95 841

Iншi фiнансовi зобов'язання 95 841

Всього 5 565 366

543 451

2 580 066

573 369

3 889 196

-

1 148 712

9 262 252

Фiнансовi зобов'язання Групи у розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань станом на 31 грудня
2018 включають лише торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi фiнансовi
зобов'язання з строком погашення до 3 мiсяцiв у сумi 5 756 016 тисяч гривень, що становить
суму контрактних недисконтованих платежiв.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими
iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Групi властивий
кредитний ризик вiд операцiйної дiяльностi (насамперед, за торговельною дебiторською
заборгованiстю) i вiд фiнансової дiяльностi, включаючи депозити в банках i фiнансових

установах, операцiї з iноземною валютою та iншi фiнансовi iнструменти.
Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно можуть призвести до iстотної концентрацiї кредитного
ризику Групи, складаються в основному iз коштiв у банку, короткострокових депозитiв, а також
торгової та iншої дебiторської заборгованостi.
Максимальний кредитний ризик для Групи станом на 31 грудня складався з наступного:
2019 рiк

2018 рiк

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти (крiм грошових коштiв в касi)
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Iншi оборотнi активи

Всього 1 780 640

394

723 653

1 056 593

5 360 713

896 800

217

6 257 730

Грошовi кошти та депозити Групи розмiщуються переважно у великих банках, якi розташованi в
Українi i мають надiйну репутацiю. Станом на 31 грудня 2019 року 70% грошових коштiв та
їхнiх еквiвалентiв знаходилися на рахунках у одному банку (у 2018 роцi - 84% у трьох банках).
Станом на 31 грудня 2019 року 100% короткострокових депозитiв зi строком погашення понад 3
мiсяцi було розмiщено в одному банку. Нижче у таблицi подано аналiз грошових коштiв та їхнiх
еквiвалентiв i короткострокових депозитiв зi строком погашення до 3 мiсяцiв за кредитною
якiстю на основi рейтингiв Fitch станом на 31 грудня:

2019 рiк

2018 рiк

Грошовi кошти та їх еквiваленти Коротко-строковi депозити строком понад 3 мiсяцi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Коротко-строковi депозити строком понад 3 мiсяцi

- Рейтинг B

298

-

-

-

- Рейтинг B- 736 153

-

3 583 519

- Без рейтингу - iншi українськi банки

-

320 142

-

1 777 194

-

Всього

1 056 593

-

5 360 713

-

?
29. Фiнансовi iнструменти та управлiння ризиками (продовження)
Кредитний ризик (продовження)
Група оцiнювала очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з грошовими коштами та їх еквiвалентами
з урахуванням рейтингу Fitch для банкiв, якi отримали кредитний рейтинг, i суверенного
рейтингу України на рiвнi "B" станом на 31 грудня 2019 року за оцiнкою Fitch - для банкiв без
рейтингу (у 2018 роцi рейтинг України був встановлений Fitch на рiвнi "B-"). За результатами
цiєї оцiнки Група дiйшла висновку, що визначений збиток вiд зменшення корисностi є
несуттєвим.
Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резервiв. Група не вимагає застави
для торгової дебiторської заборгованостi. Станом на 31 грудня 2019 року частина торгової
дебiторської заборгованостi представлена заборгованiстю компанiй пiд спiльним контролем у
розмiрi 5,5% (у 2018 роцi - 23,7%) та заборгованiстю iнших пов'язаних сторiн у розмiрi нуль (у
2018 роцi - нуль).
Керiвництво має розроблену кредитну полiтику, i потенцiйнi кредитнi ризики постiйно
вiдслiдковують. Оцiнку ризику здiйснюють за всiма замовниками, якi кредитуються на суму, що
перевищує певний лiмiт. Кредитний ризик, що виникає за фiнансовими операцiями, знижується
шляхом диверсифiкацiї, вибору контрагентiв виключно з високим кредитним рейтингом та
шляхом встановлення лiмiтiв сукупного кредитного ризику за кожним контрагентом. Кредитний
ризик Групи вiдслiдковують та аналiзують у кожному конкретному випадку, i керiвництво
Групи вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi активiв.
30. Управлiння капiталом
Мета Групи при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi подальшої роботи Групи як
безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим
зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення
його вартостi. Для пiдтримання або коригування структури капiталу Група може коригувати
суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi
акцiї або продавати активи для зменшення суми боргу. Група встановила певнi цiльовi фiнансовi
показники та коефiцiєнти покриття, якi вона контролює на щоквартальнiй та щорiчнiй основi i
може коригувати свою полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в
операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. Керiвництво продовжує
оцiнювати оптимальну структуру капiталу.
Група розглядає її чистий борг та власний капiтал як основнi джерела формування капiталу.
Чистий борг Групи складається з довгострокових i короткострокових позикових коштiв (за
наявностi), скоригованих на суму грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв i короткострокових
депозитiв зi строком погашення понад 3 мiсяцi. Сума капiталу, управлiння яким здiйснює Група
станом на 31 грудня 2019року, складала 12 568 627 тисяч гривень (у 2018 роцi - 11 374 602
тисячi гривень).

31. Облiкова полiтика, що застосовувалася до перiодiв, якi закiнчуються до 1 сiчня 2019
року
Оренда
Оренду класифiкують як фiнансову у тому випадку, коли за умовами оренди всi значнi ризики та
вигоди вiд власностi передають орендаревi. Усi iншi типи оренди класифiкують як операцiйну
оренду. Оцiнка оренди залежить вiд сутностi операцiй. Водночас iснують наступнi умови, що
дозволяють Групi класифiкувати оренду як фiнансову: якщо строк оренди перевищує 75% вiд
очiкуваного строку корисного використання або якщо теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних
платежiв перевищує 90% вiд справедливої вартостi орендованого активу.
Група може укласти угоду, яка не має юридичної форми оренди, але передає право на
використання активу в обмiн на платiж або кiлька платежiв. Визначення того, чи є угода
орендою або мiстить ознаки оренди, базується на сутностi угоди та вимагає оцiнки того, чи: (а)
залежить її виконання вiд використання конкретного активу та (б) переходить право
користування активом.
Група як орендар
Основнi засоби, придбанi у результатi фiнансової оренди, капiталiзують та вiдображають за
меншою з двох величин: справедливою вартiстю або теперiшньою вартiстю мiнiмальних
орендних платежiв, визначеною на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу та
збитку вiд зменшення корисностi. Знос орендованих активiв нараховують протягом усього
строку їхнього корисного використання. Однак у випадку, якщо вiдсутня обгрунтована
впевненiсть у тому, що до Групи перейде право власностi на актив наприкiнцi строку оренди,
актив амортизують протягом коротшого з таких перiодiв: строку корисного використання
активу та строку оренди.
Платежi за операцiйну оренду вiдображають у складi прибуткiв та збиткiв рiвномiрно протягом
усього строку вiдповiдної оренди. Вигоди та премiї, отриманi вiд укладання угод операцiйної
оренди, також амортизують рiвномiрно протягом усього строку оренди. Сума орендних
платежiв, здiйснених на початку операцiйної оренди, або витрати на придбання орендованої
власностi амортизують протягом усього строку оренди вiдповiдно до наданих вигiд i
вiдображають у прибутку та збитках.

32. Подiї пiсля звiтної дати
Вiдбулися наступнi подiї, якi не потребують коригування фiнансової звiтностi:
Протягом лютого 2020 року були оголошенi дивiденди у сумi 2 000 039 тисяч гривень. Протягом
лютого були виплаченi дивiденди у сумi 888 000 тисяч гривень.
Iнформацiю про умови, в яких працює Група, та економiчну ситуацiю в Українi наведено у
Примiтцi 2 до цiєї фiнансової звiтностi.
16 березня 2020 року Компанiя отримала лiцензiю на користування радiочастотним ресурсом у
смугах радiочастот 888,8-895,0/933,8-940,0 МГц (6,2 х 2 МГц) у 25 регiонах України загальною

смугою 310 МГц з можливiстю використання радiотехнологiй 4G та 2G. Лiцензiя починає дiяти
з 01 липня 2020 та має термiн дiї 20 рокiв. Вартiсть платежу за лiцензiю НКРЗI становить 212
391 тисяч гривень.

?
33. Iншi примiтки
Коди
Дата (рiк, мiсяць, число)

2019

12

31

Пiдприємство: Приватне акцiонерне товариство"Київстар"

За ЄДРПОУ 21673832

Територiя: - м.Київ, Шевченкiвськийр-н. За КОАТУУ 8038900000
Орган державного управлiння: - За СПОДУ
Органiзацiйно-правова форма господарювання: Акцiонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економiчної дiяльностi: Дiяльнiсть у сферi безпровiдного телекомунiкацiйного зв'язку За
КВЕД 61.20
Одиниця вимiру: тис. грн.

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2019 рiк
Форма № 5 Код за ДКУД 1801001
I. Нематерiальнi активи
Групи нематерiальних активiв
Код рядка
Залишок на початок року Надiйшло за рiк
Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано
амортизацiї
за
рiк
Втрати вiд зменшення корисностi за рiк Iншi змiни за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцi- нена)
вартiсть
амортизацiї

накопичена амортизацiя
первiсна (переоцi- нена)

первiсної (переоцi-неної) вартостi накопиченої

вартiсть
накопичена амортизацiя
первiсної
(переоцi-неної)
вартостi
накопиченої амортизацiї первiсна (переоцi-нена) вартiсть накопичена амортизацiя

1

2
15

8

9

10

11

12

13

14

Права користування природними ресурсами
-

010
-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном
-

020
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на комерцiйнi позначення
-

030
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на об'єкти промислової власностi 040
-

-

-

-

-

-

-

-

Авторське право та сумiжнi з ним права 050
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

298

060
-

3

-

4

-

5

-

Iншi нематерiальнi активи 070
364 296 235
1 027 576

6

-

7

-

12 708 701
9 847 -

4 402 862
896 140
13 306 477
5 144 050

Всього 080
12 708 701
4 402 862
1 027 576
9 847 -

896 140
13 306 477

5 144 050

298 364

296

Гудвiл 090
-

-

-

-

-

-

081

-

-

Стаття Код рядка
1

2

-

-

-

-

-

-

235

Сума

3

З рядка 080 графа 14
вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi
вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв 082

-

вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв

083

-

З рядка 080 графа 5 вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань
084
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує
обмеження права власностi 085
-

?
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк
Форма № 5
(продовження)

II. Основнi засоби
Групи основних засобiв
Код рядка
Переоцiнка (дооцiнка +,

Залишок на початок року

Надiйшло

за

уцiнка -)
Вибуло за рiк Нара-ховано за звiтний рiк Втрати вiд змен-шення
Iншi змiни за рiк
Залишок на кiнець року
у тому числi:

рiк

корис-ностi

одержанi за фiнансовою
oрендою

переданi в оперативну оренду

первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос
вартостi
зносу первiсна (переоцi-нена) вартiсть
неної) вартостi
зносу первiсна (переоцi- нена)
вартiсть

знос

первiсна (переоцi- нена)

вартiсть

знос

первiс-на (пере-оцiнена) вартiсть знос

1

3
16

4
17

2
15

Земельнi дiлянки 100
44 684 -

5
18

6
19

(переоцiненої)
первiсної (переоцi-

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 964 282
833 943
2 104 944*
-

1
5

231
059

44 684 -

Iнвестицiйна нерухомiсть 105
-

первiсної
знос

Капiтальнi витрати на
полiпшення земель 110
-

-

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої**
120
241 560
13 305 557 799
1 378 437
Машини та обладнання
130
970 617 830
1 509 177
099 -

19 533 668
26 606 -

12 716 276
2 989 628
21 886 326
13 634 229

800
466

636
80 278 24

Транспортнi засоби 140
218 180
93 853 19 065 210 358
130 163
-

-

26 887 22 880 59 190 -

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150
25
123
43

270
-

167
-

2
-

-

-

149

149

Тварини
-

160
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iншi основнi засоби 180
21 551 1 241 22 848 44 381 7 590 -

-

18

18

6 367 -

-

Бiблiотечнi фонди 190
-

-

-

-

-

-

-

-

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
-

200
-

-

-

-

-

-

-

Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Природнi ресурси 220
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тара i тарнi матерiали
-

230
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети прокату 240
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250
-

-

-

-

-

-

-

-

Багаторiчнi насадження
-

-

-

Iншi необоротнi матерiальнi активи
Всього
260
182 2 132 558
-

-

21 782 635
13 645 480
26 606 2 104 944
-

4 263 343
27 245 338

15 150 462

905 584
654
80 278 24 099 -

* "Iншi змiни за рiк" включають в себе ефект вiд МСФЗ 16 "Оренда" з 1 сiчня 2019 року. Див.
Примiтки 4 та 9.
** "Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої" включають в себе активи у формi права
користування, визнанi внаслiдок запровадження МСФЗ 16 "Оренда"?

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк
Форма № 5
(продовження)

II. Основнi засоби
(продовження)

Стаття Iншi примiтки

Код рядка

Сума

З рядка 260 графа 14 вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним
законодавством обмеження права власностi
261
вартiсть оформлених у заставу основних засобiв

262

-

залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо)
263
первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв
7 760 366
основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв

2641

З рядка 260 графа 8 вартiсть основних засобiв, призначених для продажу

264
265

597

залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй
2651 З рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування
266
Вартiсть основних засобiв, що взятi в оперативну оренду

267

-

З рядка 260 графа 15 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi
268
З рядка 105 графа 14 вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю
269
?
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2019 рiк

Форма № 5
(продовження)

III. Капiтальнi iнвестицiї

Стаття Код рядка

За рiк На кiнець року

1

4

2

3

Капiтальне будiвництво

280

1 201 403

121 189

Придбання (виготовлення) основних засобiв

290

1 875 296

381 545

Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 300
Придбання (створення) нематерiальних активiв 310

965 107

Придбання (вирощування) довгострокових бiологiчних активiв
Iнше 330

-

-

Всього

340

4 041 806

-

-

-

-

93 737
320

596 471

З рядка 340 графа 3
капiтальнi
iнвестицiї
(341)
_________

в

фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй
_________

IV. Фiнансовi iнвестицiї

Стаття

iнвестицiйну

нерухомiсть
(342)

Код рядка

За рiк На кiнець року
довгостроковi

1

2

3

4

поточнi

5

А. Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi в:
асоцiйованi пiдприємства

350

-

-

дочiрнi пiдприємства

360

-

-

-

спiльну дiяльнiсть

370

-

-

-

-

Б. Iншi фiнансовi iнвестицiї в:
частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств
акцiї

390

-

-

-

облiгацiї

400

-

-

-

iншi

410

-

-

-

420

-

Разом (розд. А + розд. Б)

З рядка 1035 графа 4 Балансу

-

380

за справедливою вартiстю

(422)

__- __

за амортизованою собiвартiстю

(423)

__- __

Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:

(Звiту про фiнансовий стан)
(424)
__- __

за собiвартiстю

за справедливою вартiстю

(425)

__- __

за амортизованою собiвартiстю

(426)

__- __

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2019 рiк

-

Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:
за собiвартiстю

?

-

-

(Звiту про фiнансовий стан)
(421)
__- __

З рядка 1160 графа 4 Балансу

-

Форма № 5
(продовження)

V. Доходи i витрати

Стаття Iншi примiтки

Код рядка

1

4

2

3

Доходи

Витрати

А. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв

440

Операцiйна курсова рiзниця

84 554 450

Реалiзацiя iнших оборотних активiв
Штрафи, пенi, неустойки

470

10,0

605 905

460

-

-

3 294 4 071

Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення
Iншi операцiйнi доходи i витрати

490

42 994 90 789

у тому числi:
вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв
непродуктивнi витрати i втрати

492

491
X

-

Б. Доходи i витрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства

500

-

-

дочiрнi пiдприємства

510

-

-

-

-

спiльну дiяльнiсть

520

В. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди

530

-

X

Частка участi

540

X

-

Фiнансова оренда активiв

550

-

-

X

-

480

Iншi фiнансовi доходи i витрати

560

322 973

570

-

-

580

-

344 745

Г. Iншi доходи i витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй
Доходи вiд об'єднання пiдприємств
Результат оцiнки корисностi

590

-

Неоперацiйна курсова рiзниця

600

95 592 -

Безоплатно одержанi активи

610

-

-

Списання необоротних активiв

620

-

14 801

Iншi доходи i витрати

Стаття Код рядка
1

2

630

-

28 056 57 148

Сума

3

Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю (товарами, роботами, послугами)

631

-

Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за товарообмiнними (бартерними)
контрактами з пов'язаннями сторонами, %
632

-

З рядкiв 540-560 графа 4 фiнансовi витрати, уключенi до собiвартостi активiв

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2019 рiк
Форма № 5
(продовження)

VI. Грошовi кошти

633

-

Стаття Код рядка
1

2

Готiвка

На кiнець року

3
640

-

Поточний рахунок у банку 650

225 970

Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки)
Грошовi кошти в дорозi

670

Еквiваленти грошових коштiв
Всього 690

660

544 301

286 322
680

-

1 056 593

З рядка 1090 графа 4 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Грошовi кошти, використання яких
обмежено
691

VII. Забезпечення i резерви

Види забезпечень i резервiв
Код рядка
Залишок на початок року Збiльшення за звiтний рiк Використано
у
звiтному роцi Сторновано не вико-ристану суму у звiтному роцi
Сума
очiкуваного
вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при оцiнцi забезпечення
Залишок на
кiнець року

1

2

3

нараховано (створено)

додатковi вiдрахування

4

8

5

6

7

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710
95 307

9
63 586 136 234

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 720
23 312

-

104

15 128 8 184 -

513

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю
-

740

-

-

730

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв
Iншi резерви 760

348 542

770

102 524

-

-

132 252

-

318 814

52 653 -

51 005

-

173 851

155 518

132 252

-

611 284

-

Резерв сумнiвних боргiв

775

Всього 780

299 595

599 459

-

172 203
-

?
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2019 рiк
Форма № 5
(продовження)

VIII. Запаси

Стаття Код рядка

Балансова вартiсть на кiнець року Переоцiнка за рiк
збiльшення чистої вартостi реалiзацiї *

1

2

3

4

Сировина i матерiали

48 396 -

-

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби
Паливо

820

уцiнка

5
800

1 416 -

750

-

Тара i тарнi матерiали

830

-

-

-

Будiвельнi матерiали

840

-

-

-

810

-

-

-

Запаснi частини

850

-

-

-

Матерiали сiльськогосподарського призначення 860

-

-

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 880

1 055 -

-

Незавершене виробництво 890

-

-

-

Готова продукцiя

900

-

-

-

Товари

910

15 314 -

-

Всього 920

66 181

Поточнi бiологiчнi активи 870

-

-

-

-

-

-

З рядка 920 графа 3 Балансова вартiсть запасiв: Iншi примiтки
вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї
переданих у переробку

(922) __-__

оформлених у заставу

(923) __-__

переданих на комiсiю

(924) __-__

(921) __-__

Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02)

(925) __-__

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) запаси, призначенi для продажу
(926) __-__
* Визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси"

?
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2019 рiк
Форма № 5
(продовження)

IX. Дебiторська заборгованiсть

Стаття Код рядка

Всього на кiнець року

у т. ч. за строками непогашення

до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв
1

2

3

4

5

6

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 940
-

718 654

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 950

-

-

-

718 654

-

Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi
-___
Iз рядкiв 940 i 950 заборгованiсть з пов'язаними сторонами
-___

-

(951)
(952)

X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей

Стаття Код рядка
1

2

Сума

3

Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960

77

Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi

970

-

Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв за якими на кiнець року не прийняте
(позабалансовий рахунок 072)
980
-

XI. Будiвельнi контракти

Стаття Код рядка
1

2

Сума

3

Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк

1110

-

Заборгованiсть на кiнець звiтного року:
валова замовникiв

1120

-

валова замовникам 1130

-

з авансiв отриманих 1140

-

Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150

-

Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами 1160
-

?
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2019 рiк
Форма № 5
(продовження)

XII. Податок на прибуток

Стаття Код рядка
1

2

Сума

3

Поточний податок на прибуток

1210

1 856 891

Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року

1220

220 397

на кiнець звiтного року

1225

403 184

Вiдстроченi податковi зобов'язання:
на початок звiтного року

1230

-

на кiнець звiтного року

1235

-

Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього

1240

1 674 104

у тому числi:
поточний податок на прибуток

1241

1 856 891

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв

1242

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1243
Вiдображено у складi власного капiталу - усього 1250

(182 787)
-

-

у тому числi:
поточний податок на прибуток

1251

-

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв

1252

-

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1253

-

XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань

Стаття Код рядка
1

2

Сума

3

Нара-ховано за звiтний рiк 1300

3 160 134

Використано за рiк - усього 1310

3 160 134

в тому числi на:
будiвництво об'єктiв 1311

939 331

придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв
з них машин та обладнання

1313

1 447 157

1312

1 466 222

придбання (створення) нематерiальних активiв 1314

754 581

погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик

1315

1316
1317

-

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

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
Дата початку та дата закінчення аудиту

ТОВ Аудиторська фiрма
"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
21603903
Україна 01032, м. Київ, вул.
Жилянська, 75
0152
номер: 334/4, дата: 01.12.2016
з 01.01.2019 по 31.12.2019
01 - немодифікована

номер: 381390, дата: 20.12.2019
дата початку: 26.11.2019, дата
закінчення: 31.03.2020
31.03.2020
7 800 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
I.
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо окремої фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства "Київстар", що подається до Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку при реєстрацiї випуску, або випуску та проспекту емiсiї
окремих видiв цiнних паперiв, або звiту про результати розмiщення акцiй, станом на 31 грудня
2019 року.
До Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, акцiонерам та керiвництву
Приватного акцiонерного товариства "Київстар".
Основнi вiдомостi про юридичну особу:
Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Київстар";
Код ЄДРПОУ: 21673832;
Мiсцезнаходження: Україна, 03113, м. Київ, вулиця Дегтярiвська, будинок 53;
Дата державної реєстрацiї: 03 вересня 1997;
Дата внесення останнiх змiн до статуту: 24 березня 2020 року;

Основнi види дiяльностi: 61.20 Дiяльнiсть у сферi безпровiдного електрозв'язку;
Отриманi лiцензiї на здiйснення дiяльностi:
- №000669 - Здiйснення дiяльностi з надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного
зв'язку з використанням стандарту GSM-1800,
- №000670 - Здiйснення дiяльностi з надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного
зв'язку з використанням стандарту GSM-900,
- №001197 - Здiйснення дiяльностi з надання послуг фiксованого мiжнародного зв'язку,
- №001196- Здiйснення дiяльностi з надання послуг фiксованого мiжмiського зв'язку,
- №000673 - Здiйснення дiяльностi з надання послуг фiксованого мiсцевого зв'язку,
- №000668 - Здiйснення дiяльностi з надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного
зв'язку.
Керiвник: Олександр Валерiйович Комаров.
Головний бухгалтер: Олена Михайлiвна Ксенiч.
Кiлькiсть працiвникiв: 2 992.
Окрема фiнансова звiтнiсть Компанiї включає:
"
баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року;
"
звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2019 рiк;
"
звiт про рух грошових коштiв за 2019 рiк;
"
звiт про власний капiтал за 2019 рiк; та
"
примiтки до фiнансової звiтностi, якi включають опис основних принципiв облiкової
полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю.

Висловлення думки
На нашу думку, окрема фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах,
фiнансовий стан ПрАТ "Київстар" (далi - "Компанiя") станом на 31 грудня 2019 року та її
фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на вказану дату, вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) i вiдповiдає, в усiх суттєвих
аспектах, вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" щодо фiнансової звiтностi.
Наш звiт аудитора вiдповiдає нашому додатковому звiту для Аудиторського комiтету вiд 31
березня 2020 року.
Предмет аудиту
Окрема фiнансова звiтнiсть Компанiї включає:
"
баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року;
"
звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2019 рiк;
"
звiт про рух грошових коштiв за 2019 рiк;
"
звiт про власний капiтал за 2019 рiк; та
"
примiтки до фiнансової звiтностi, якi включають опис основних принципiв облiкової
полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Наша
вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цих стандартiв описана далi у роздiлi нашого звiту
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi".
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Незалежнiсть

Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї вiдповiдно до Кодексу етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та
етичних вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", якi
стосуються нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi в Українi. Ми виконали нашi iншi
етичнi обов'язки вiдповiдно до цих вимог i Кодексу РМСЕБ.
Вiдповiдно до всiєї наявної у нас iнформацiї, ми заявляємо, що ми не надавали
неаудиторських послуг, якi забороненi частиною 4 статтi 6 Закону України "Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".
Iншi питання
Ми звертаємо увагу на примiтку 3 в окремiй фiнансовiй звiтностi, в якiй описано причини
перевипуску окремої фiнансової звiтностi ПрАТ "Київстар" за 2019 рiк. Наша думка не є
модифiкованою щодо цього питання.
Наш пiдхiд до аудиту
Короткий огляд
Ключовi питання аудиту "
Визнання виручки - наявнiсть транзакцiй iз реалiзацiї.
У процесi планування аудиту ми визначили суттєвiсть та оцiнили ризики суттєвого
викривлення окремої фiнансової звiтностi. Зокрема, ми проаналiзували, в яких областях
управлiнський персонал сформував суб'єктивнi судження, наприклад, щодо суттєвих
бухгалтерських оцiнок, що включало застосування припущень i розгляд майбутнiх подiй, з
якими внаслiдок їх характеру пов'язана невизначенiсть. Крiм того, ми розглянули ризик
обходу механiзмiв внутрiшнього контролю управлiнським персоналом, у тому числi, серед
iншого, оцiнку наявностi ознак необ'єктивностi управлiнського персоналу, яка створює ризик
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
Ми визначили обсяг аудиту таким чином, щоб ми мали змогу виконати роботу у достатньому
обсязi для отримання пiдстав для висловлення нашої думки про окрему фiнансову звiтнiсть у
цiлому з урахуванням структури Компанiї, облiкових процесiв та механiзмiв контролю, якi
використовує Компанiя, а також з урахуванням специфiки галузi, в якiй Компанiя здiйснює
свою дiяльнiсть.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на нашу професiйну думку, мали найбiльше
значення для нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання були
розглянутi у контекстi нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi в цiлому та при
формуваннi нашої думки про цю звiтнiсть, i ми не висловлюємо окремої думки з цих питань.
Ключове питання аудиту
Якi аудиторськi процедури були виконанi стосовно
ключового питання аудиту
Визнання виручки - наявнiсть транзакцiй iз реалiзацiї
Примiтка 22
Загальна виручка Компанiї становить
22 246 мiльйонiв гривень i сформована за рахунок суттєвого обсягу вiдносно невеликих
операцiй у поєднаннi з численними тарифними планами. У процесi формування виручки
задiянi рiзноманiтнi комплекснi системи бiллiнгу та iншi системи операцiйної пiдтримки, що
призводить до зростання ризику, пов'язаного iз наявнiстю облiкованої виручки. Суттєвiсть
суми та пiдвищений ризик вимагають вiд аудитора особливої уваги та iстотної роботи в
частинi механiзмiв контролю та виконання процедур тестування по сутi щодо наявностi
транзакцiй iз реалiзацiї. Отже, ми вважаємо це питання ключовим питанням аудиту.

Наш пiдхiд до аудиту передбачав тестування механiзмiв контролю та виконання аудиторських
процедур по сутi, якi, серед iншого, включали:
Розумiння i тестування IТ-середовища, в якому функцiонують бiллiнгова та iншi
вiдповiднi системи пiдтримки, включаючи iснуючi процедури управлiння змiнами та
обмеження доступу.
Тестування структури та операцiйної ефективностi механiзмiв контролю, що
застосовуються до облiку виручки та дебiторської заборгованостi.
Тестування звiрки даних мiж медiацiєю та бiллiнговими системами та головною
книгою.
Тестування суттєвих проводок, якi здiйснюються вручну у головнiй книзi та модулi
МСФЗ в частинi виручки.
Проведення тестiв коректностi генерування рахункiв передоплачених абонентiв
шляхом помноження параметрiв наданих послуг на вiдповiднi тарифи.
Проведення звiрки грошових коштiв та виручки за суттєвими джерелами виручки.
Отримання зовнiшнiх листiв-пiдтверджень вiд корпоративних клiєнтiв та партнерiв з
роумiнгу та iнтерконекту.
Нашi процедури не призвели до суттєвих зауважень щодо достовiрностi та коректностi
виручки, облiкованої за рiк.
Iнша iнформацiя, включаючи Звiт про управлiння та Звiт керiвництва
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає
Звiт про управлiння, пiдготовлений вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", та Звiт керiвництва, пiдготовлений
вiдповiдно до статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та вiдповiдно
до роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
№ 2826" (але не включає окрему фiнансову звiтнiсть та наш звiт аудитора щодо цiєї
фiнансової звiтностi), якi ми отримали до дати випуску цього звiту аудитора, та Рiчну
iнформацiю емiтента цiнних паперiв (окрiм Звiту керiвництва), що, як очiкується, буде надано
нам пiсля цiєї дати.
Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю,
включаючи Звiт про управлiння та Звiт керiвництва.
У зв'язку з проведенням нами аудиту окремої фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в
ознайомленнi iз зазначеною вище iншою iнформацiєю та у розглядi питання про те, чи наявнi
суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та окремою фiнансовою звiтнiстю або
нашими знаннями, одержаними в ходi аудиту, та чи не мiстить iнша iнформацiя iнших
можливих суттєвих викривлень.
На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ходi аудиту iнформацiя, наведена у
Звiтi про управлiння та Звiтi керiвництва за фiнансовий рiк, за який пiдготовлена окрема
фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає окремiй фiнансовiй звiтностi.
Крiм того, виходячи з нашого знання та розумiння суб'єкта господарювання та його
середовища, отриманих у ходi аудиту, ми зобов'язанi повiдомляти про факт виявлення
суттєвих викривлень у Звiтi про управлiння та Звiтi керiвництва, якi ми отримали до дати
цього аудиторського звiту. Ми не маємо що повiдомити у цьому зв'язку.
Якщо при ознайомленi з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв ми дiйдемо висновку,
що в нiй мiститься суттєве викривлення, ми зобов'язанi довести це до вiдома акцiонерiв та
керiвництва Компанiї.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та осiб, вiдповiдальних за корпоративне
управлiння, за окрему фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання окремої
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй
контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити
складання окремої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.
При складаннi окремої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, за розкриття у вiдповiдних
випадках вiдомостей, що стосуються безперервної дiяльностi, та за складання звiтностi на
основi припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть, крiм випадкiв, коли управлiнський
персонал має намiр лiквiдувати Компанiю або припинити її дiяльнiсть, або коли в нього
вiдсутня жодна реальна альтернатива, крiм лiквiдацiї або припинення дiяльностi.
Особи, вiдповiдальнi за корпоративне управлiння, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом пiдготовки фiнансової звiтностi Компанiї.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi
Наша мета полягає в отриманнi обгрунтованої впевненостi у тому, що окрема фiнансова
звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, та у
випуску аудиторського звiту, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим
рiвнем впевненостi, але не є гарантiєю того, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявляє суттєвi викривлення за їх наявностi. Викривлення можуть виникати внаслiдок
шахрайства або помилки i вважаються суттєвими, якщо можна обгрунтовано очiкувати, що
окремо чи в сукупностi вони вплинуть на економiчнi рiшення користувачiв, якi приймаються
на основi цiєї окремої фiнансової звiтностi.
У ходi аудиту, що проводиться вiдповiдно до МСА, ми застосовуємо професiйне судження та
зберiгаємо професiйний скептицизм протягом всього аудиту. Крiм того, ми виконуємо
наступне:
"
виявляємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилки; розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики; отримуємо аудиторськi докази, якi є належними та достатнiми i
надають пiдстави для висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення в
результатi шахрайства є вищим, нiж ризик невиявлення суттєвого викривлення в результатi
помилки, оскiльки шахрайськi дiї можуть включати змову, пiдробку, навмисний пропуск,
викривлене подання iнформацiї та дiї в обхiд системи внутрiшнього контролю;
"
отримуємо розумiння системи внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї;
"
оцiнюємо належний характер застосованої облiкової полiтики та обгрунтованiсть
бухгалтерських оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, пiдготовленої управлiнським
персоналом;
"
робимо висновок про правомiрнiсть застосування управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi та на основi отриманих аудиторських доказiв висновок про наявнiсть суттєвої невизначеностi у зв'язку з подiями або умовами, якi можуть
викликати значнi сумнiви у спроможностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi. Якщо ми дiйшли висновку про наявнiсть суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу у нашому аудиторському звiтi до вiдповiдного розкриття
iнформацiї у окремiй фiнансовiй звiтностi або, якщо таке розкриття є неналежним,
модифiкувати нашу думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих
до дати нашого звiту аудитора. Проте майбутнi подiї або умови можуть призвести до того,

що Компанiя втратить здатнiсть продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
"
проводимо оцiнку подання окремої фiнансової звiтностi в цiлому, її структури та
змiсту, включаючи розкриття iнформацiї, а також того, чи розкриває окрема фiнансова
звiтнiсть операцiї та подiї, покладенi в її основу, так, щоб було забезпечено їхнє достовiрне
подання.
Ми здiйснюємо iнформацiйну взаємодiю з особами, вiдповiдальними за корпоративне
управлiння, повiдомляючи їм, серед iншого, про запланований обсяг та строки аудиту, а також
про суттєвi зауваження за результатами аудиту, у тому числi про значнi недолiки системи
внутрiшнього контролю, якi ми виявляємо у ходi аудиту.
Крiм того, ми надаємо особам, вiдповiдальним за корпоративне управлiння, заяву про те, що
ми дотримались усiх вiдповiдних етичних вимог до незалежностi, та поiнформували цих осiб
про всi взаємовiдносини та iншi питання, якi можна обгрунтовано вважати такими, що мають
вплив на незалежнiсть аудитора, i, якщо потрiбно, - про вiдповiднi вжитi заходи.

Iз тих питань, про якi ми повiдомили осiб, вiдповiдальних за корпоративне управлiння, ми
визначаємо питання, якi були найбiльш значущими для аудиту окремої фiнансової звiтностi за
поточний перiод i, вiдповiдно, є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання у
нашому аудиторському звiтi, крiм випадкiв, коли оприлюднення iнформацiї про цi питання
заборонене законом чи нормативними актами, або коли у надзвичайно рiдкiсних випадках ми
доходимо висновку про те, що iнформацiя про будь-яке питання не повинна бути повiдомлена
у нашому звiтi, оскiльки можливо обгрунтовано передбачити, що негативнi наслiдки
повiдомлення такої iнформацiї перевищать суспiльно значиму користь вiд її повiдомлення.
II.
Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги
Додаткова iнформацiя, що розкривається вiдповiдно до "Вимог до аудиторського висновку,
що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi "Комiсiя")
у складi документiв для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних
паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного
iнвестування)" затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 8 жовтня 2013 року N 2187:
Статутний капiтал Компанiї станом на 31 грудня 2019 року, складав 887 119 450 гривень
(вiсiмсот вiсiмдесят сiм мiльйонiв сто дев'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесят гривень), що
вiдповiдає установчим документам Компанiї, згiдно даним облiку Статутний капiтал Компанiї
сформовано у повному обсязi.
Згiдно установчих документiв Статутний капiтал Компанiї становить 887 119 450 гривень
(вiсiмсот вiсiмдесят сiм мiльйонiв сто дев'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесят гривень),
подiлений на 17 742 389 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 50 гривень за
одну акцiю.
Iнформацiю щодо зареєстрованого випуску акцiй наведено в таблицi нижче.
№ Свiдоцтва Дата реєстрацiї
Дата видачi Номiнал, грн Загальна сума емiсiї, грн
Статутний фонд, грн Кiлькiсть, шт
1
202/10/1/97 23.09.1997
50
18750 18750 375
2
265/10/1/97 14.11.1997
50
35270000
35270000
705400
3
257/10/1/98 12.05.1998
50
55692750
55692750
1113855
4
985/10/1/98 29.10.1998
50
67371450
67371450
1347429
5
511/10/1/99 24.06.1999
50
98895450
98895450
1977909
6
187/10/1/2001 28.04.2001
50
212430450
212430450
4248609
7
345/10/1/2001 26.07.2001
50
347805450
347805450
6956109

8
9
10

210/10/1/2003 25.07.2003
313/1/11
07.06.2011
06/1/12
26.01.2012

50
50
19.04.2012

534369450
534369450
10687389
884369450
884369450
17687389
50
887119450
887119450
17742389

Реквiзити платiжних документiв (банкiвських виписок по особовим рахункам), що стосуються
оплати акцiй попереднього випуску (55 000 акцiй, дата реєстрацiї 26.01.2012, свiдоцтво
№06/1/12, що видане 19.04.2012 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку):
Док. №
Дата Вiдправник Одержувач Назва банку платника
Призначення
платежу
Сума, дол. США
Сума, грн.*
23622 07.02.2012
VIMPELCOM HOLDINGS BV
ПРАТ "Київстар"
ПАТ
"Альфа-банк" PURCHASE 54 997 SHARES ADDITIONAL SHARE ISSUE KYIVSTAR JSC RFB
WEB203 800039296B КИБ: Платник:/0020052324 VIMPELCOM HOLDINGS BV CLAUDE
DEBUSSYLAAN 88 108
13 152 210,72 105 082 217,99
10424 17.02.2012
VIMPELCOM HOLDINGS BV
ПРАТ "Київстар"
ПАТ
"Альфа-банк" PURCHASE 3 SHARES ADDITIONAL SHARE ISSUE KYIVSTAR JSC RFB
WEB204 800018889B
717,63 5 732,07
*Сума в грн. була отримана вiдповiдно до конвертацiї суми в дол.США за курсом, що дiяв на
дату здiйснення операцiї, а саме 7,9897 дол.США/грн станом на 07.02.2012 та 7.9875
дол.США/грн станом на 17.02.2012.
Тип акцiй - простi iменнi.
Станом на 31 грудня 2019 року розподiл Статутного капiталу Компанiї мiж акцiонерами є
наступним:
Власник цiнних паперiв
Кiлькiсть акцiй, шт Загальна номiнальна вартiсть, грн Частка у
статутному капiталi, %
Veon Ltd.
700
35 000 0,003945
VEON HOLDINGS B.V.
13 094 562
654 728 100 73,803827
Приватне акцiонерне товариство "Київстар" (належать ПрАТ "Київстар" у результатi
правонаступництва) 4 647 127
232 356 350 26,192228
Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований Статутний капiтал Товариства сформований та
оплачений повнiстю та становить 887 119 450 гривень (вiсiмсот вiсiмдесят сiм мiльйонiв сто
дев'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесят гривень), подiлений на 17 742 389 штук простих
iменних акцiй, номiнальною вартiстю 50 гривень за одну акцiю що пiдтверджено свiдоцтвом
про реєстрацiю випуску акцiй № 06/1/12 вiд 26 сiчня 2012 року, видане 19 квiтня 2012 року
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на
дiяльнiсть юридичної особи у майбутньому
Не було iнших фактiв та обставин до дати випуску нашого звiту, окрiм наведених в примiтках
2 та 33, якi не знайшли вiдображення в окремiй фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати
суттєвий вплив на фiнансовий стан юридичної особи.
Iнформацiя щодо складу та структури фiнансових iнвестицiй
Станом на 31 грудня 2019 року склад та структура фiнансових iнвестицiй Компанiї (iнвестицiй
в дочiрнi пiдприємства) були наступними:
Назва органiзацiї
Доля володiння станом на 31.12.2019
Балансова вартiсть станом на
31.12.2019, грн.

Дочiрнє пiдприємство ТОВ "Старманi" 100% 111 000 000
Дочiрнє пiдприємство ДП "Старавто"
100% 60 268 653
Всього
171 268 653
Iнформацiя щодо iншої фiнансової звiтностi
ПрАТ "Київстар", окрiм окремої, готує також консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня
2019 року на виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi".
Призначення аудитора
Ми вперше були призначенi аудиторами Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року.
Наше призначення поновлювалося щороку рiшенням Наглядової Ради протягом загального
перiоду безперервного призначення аудиторами, який складає п'ять рокiв. Наше призначення
аудиторами фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, було затверджене
рiшенням Наглядової Ради 25 листопада 2019 року.
III.
Iншi елементи
Аудит окремої фiнансової звiтностi Компанiї був проведений вiдповiдно до договору з
надання послуг з обов'язкового аудиту №381390 вiд 20 грудня 2019 року. Аудит проводився з
26 листопада 2019 до 31 березня 2020 року.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
виданого Аудиторською палатою України (надалi "АПУ"): свiдоцтво №0152 вiд 26 сiчня 2001
року. Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 0152.
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого
Комiсiєю: дiяльнiсть здiйснюється на пiдставi реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi номер 0152.
Ключовий партнер з аудиту, вiдповiдальний за завдання з аудиту, за результатами якого
випущено цей звiт незалежного аудитора, - Юлiя Вiкторiвна Паранiч.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс
(Аудит)"
Мiсцезнаходження та фактичне мiсце розташування:
вул. Жилянська, 75, м. Київ, 01032, Україна
Номер реєстрацiї ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 0152
Юлiя Вiкторiвна Паранiч
Генеральний директор
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101809
Сертифiкат аудитора №007266, виданий рiшенням АПУ вiд 22.06.01 №102
________________________
м. Київ, Україна
31 березня 2020 року
_________________________________________________________________________________
__
Звiт незалежного аудитора

Акцiонерам та керiвництву Приватного акцiонерного товариства "Київстар"
Звiт про аудит консолiдованої фiнансової звiтностi
Висловлення думки
На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах, консолiдований фiнансовий стан ПрАТ "Київстар" (далi - "Компанiя") та її дочiрнiх
пiдприємств (далi - "Група") станом на 31 грудня 2019 року та її консолiдованi фiнансовi
результати i консолiдований рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на вказану дату,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) i вiдповiдає, в усiх
суттєвих аспектах, вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в Українi" щодо фiнансової звiтностi.
Наш звiт аудитора вiдповiдає нашому додатковому звiту для Аудиторського комiтету вiд 27
березня 2020 року.
Предмет аудиту
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи включає:
"
консолiдований баланс (консолiдований звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня
2019 року;
"
консолiдований звiт про фiнансовi результати (консолiдований звiт про сукупний
дохiд) за 2019 рiк;
"
консолiдований звiт про рух грошових коштiв за 2019 рiк;
"
консолiдований звiт про власний капiтал за 2019 рiк; та
"
примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi, якi включають опис основних
принципiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Наша
вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цих стандартiв описана далi у роздiлi нашого звiту
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi".
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Незалежнiсть
Ми є незалежними по вiдношенню до Групи вiдповiдно до Кодексу етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та
етичних вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", якi
стосуються нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в Українi. Ми виконали нашi
iншi етичнi обов'язки вiдповiдно до цих вимог i Кодексу РМСЕБ.
Вiдповiдно до всiєї наявної у нас iнформацiї, ми заявляємо, що ми не надавали
неаудиторських послуг, якi забороненi частиною 4 статтi 6 Закону України "Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".
Наш пiдхiд до аудиту
Короткий огляд
Ключовi питання аудиту

"

Визнання виручки - наявнiсть транзакцiй iз реалiзацiї

У процесi планування аудиту ми визначили суттєвiсть та оцiнили ризики суттєвого
викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi. Зокрема, ми проаналiзували, в яких
областях управлiнський персонал сформував суб'єктивнi судження, наприклад, щодо суттєвих
бухгалтерських оцiнок, що включало застосування припущень i розгляд майбутнiх подiй, з
якими внаслiдок їх характеру пов'язана невизначенiсть. Крiм того, ми розглянули ризик
обходу механiзмiв внутрiшнього контролю управлiнським персоналом, у тому числi, серед
iншого, оцiнку наявностi ознак необ'єктивностi управлiнського персоналу, яка створює ризик
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.

Ми визначили обсяг аудиту таким чином, щоб ми мали змогу виконати роботу у достатньому
обсязi для отримання пiдстав для висловлення нашої думки про консолiдовану фiнансову
звiтнiсть у цiлому з урахуванням структури Групи, облiкових процесiв та механiзмiв
контролю, якi використовує Група, а також з урахуванням специфiки галузi, в якiй Група
здiйснює свою дiяльнiсть.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на нашу професiйну думку, мали найбiльше
значення для нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi
питання були розглянутi у контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в
цiлому та при формуваннi нашої думки про цю звiтнiсть, i ми не висловлюємо окремої думки з
цих питань.
Ключове питання аудиту
Якi аудиторськi процедури були виконанi стосовно
ключового питання аудиту
Визнання виручки - наявнiсть транзакцiй iз реалiзацiї
Примiтка 22
Загальна виручка Групи становить
22 275 мiльйонiв гривень i сформована за рахунок суттєвого обсягу вiдносно невеликих
операцiй у поєднаннi з численними тарифними планами. У процесi формування виручки
задiянi рiзноманiтнi комплекснi системи бiллiнгу та iншi системи операцiйної пiдтримки, що
призводить до зростання ризику, пов'язаного iз наявнiстю облiкованої виручки. Суттєвiсть
суми та пiдвищений ризик вимагають вiд аудитора особливої уваги та iстотної роботи в
частинi механiзмiв контролю та виконання процедур тестування по сутi щодо наявностi
транзакцiй iз реалiзацiї. Отже, ми вважаємо це питання ключовим питанням аудиту.
Наш пiдхiд до аудиту передбачав тестування механiзмiв контролю та виконання аудиторських
процедур по сутi, якi, серед iншого, включали:
Розумiння i тестування IТ-середовища, в якому функцiонують бiллiнгова та iншi
вiдповiднi системи пiдтримки, включаючи iснуючi процедури управлiння змiнами та
обмеження доступу.
Тестування структури та операцiйної ефективностi механiзмiв контролю, що
застосовуються до облiку виручки та дебiторської заборгованостi.
Тестування звiрки даних мiж медiацiєю та бiллiнговими системами та головною
книгою.
Тестування суттєвих проводок, якi здiйснюються вручну у головнiй книзi та модулi
МСФЗ в частинi виручки.
Проведення тестiв коректностi генерування рахункiв передоплачених абонентiв
шляхом помноження параметрiв наданих послуг на вiдповiднi тарифи.
Проведення звiрки грошових коштiв та виручки за суттєвими джерелами виручки.
Отримання зовнiшнiх листiв-пiдтверджень вiд корпоративних клiєнтiв та партнерiв з
роумiнгу та iнтерконекту.
Нашi процедури не призвели до суттєвих зауважень щодо наявностi транзакцiй з реалiзацiї за
рiк.
Iнша iнформацiя, включаючи Консолiдований звiт про управлiння та Звiт керiвництва
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає
Консолiдований звiт про управлiння, пiдготовлений вiдповiдно до статтi 11 Закону України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Звiт керiвництва,
пiдготовлений вiдповiдно до статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий

ринок" та вiдповiдно до роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв № 2826 (але не включає консолiдовану фiнансову звiтнiсть та наш
звiт аудитора щодо цiєї фiнансової звiтностi), якi ми отримали до дати випуску цього звiту
аудитора, та Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв (окрiм Звiту керiвництва), що, як
очiкується, буде надано нам пiсля цiєї дати.
Наша думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю,
включаючи Консолiдований звiт про управлiння та Звiт керiвництва.
У зв'язку з проведенням нами аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi наш обов'язок
полягає в ознайомленнi iз зазначеною вище iншою iнформацiєю та у розглядi питання про те,
чи наявнi суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою фiнансовою
звiтнiстю або нашими знаннями, одержаними в ходi аудиту, та чи не мiстить iнша iнформацiя
iнших можливих суттєвих викривлень.
На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ходi аудиту iнформацiя, наведена у
Консолiдованому звiтi про управлiння та Звiтi керiвництва за фiнансовий рiк, за який
пiдготовлена консолiдована фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає консолiдованiй фiнансовiй
звiтностi.
Крiм того, виходячи з нашого знання та розумiння суб'єкта господарювання та його
середовища, отриманих у ходi аудиту, ми зобов'язанi повiдомляти про факт виявлення
суттєвих викривлень у Консолiдованому звiтi про управлiння та Звiтi керiвництва, якi ми
отримали до дати цього аудиторського звiту. Ми не маємо що повiдомити у цьому зв'язку.
Якщо при ознайомленi з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв ми дiйдемо висновку,
що в нiй мiститься суттєве викривлення, ми зобов'язанi довести це до вiдома акцiонерiв та
керiвництва Групи.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та осiб, вiдповiдальних за корпоративне
управлiння, за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо фiнансової звiтностi, а також за
такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб
забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати безперервну дiяльнiсть, за розкриття
у вiдповiдних випадках вiдомостей, що стосуються безперервної дiяльностi, та за складання
звiтностi на основi припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть, крiм випадкiв, коли
управлiнський персонал має намiр лiквiдувати Групу або припинити її дiяльнiсть, або коли в
нього вiдсутня жодна реальна альтернатива, крiм лiквiдацiї або припинення дiяльностi.
Особи, вiдповiдальнi за корпоративне управлiння, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом пiдготовки фiнансової звiтностi Групи.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi
Наша мета полягає в отриманнi обгрунтованої впевненостi у тому, що консолiдована
фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки, та у випуску аудиторського звiту, що мiстить нашу думку. Обгрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, але не є гарантiєю того, що аудит, проведений
вiдповiдно до МСА, завжди виявляє суттєвi викривлення за їх наявностi. Викривлення можуть
виникати внаслiдок шахрайства або помилки i вважаються суттєвими, якщо можна
обгрунтовано очiкувати, що окремо чи в сукупностi вони вплинуть на економiчнi рiшення
користувачiв, якi приймаються на основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.
У ходi аудиту, що проводиться вiдповiдно до МСА, ми застосовуємо професiйне судження та
зберiгаємо професiйний скептицизм протягом всього аудиту. Крiм того, ми виконуємо

наступне:
"
виявляємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки; розробляємо та виконуємо аудиторськi
процедури у вiдповiдь на цi ризики; отримуємо аудиторськi докази, якi є належними та
достатнiми i надають пiдстави для висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення в результатi шахрайства є вищим, нiж ризик невиявлення суттєвого викривлення
в результатi помилки, оскiльки шахрайськi дiї можуть включати змову, пiдробку, навмисний
пропуск, викривлене подання iнформацiї та дiї в обхiд системи внутрiшнього контролю;
"
отримуємо розумiння системи внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Групи;
"
оцiнюємо належний характер застосованої облiкової полiтики та обгрунтованiсть
бухгалтерських оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, пiдготовленої управлiнським
персоналом;
"
робимо висновок про правомiрнiсть застосування управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi та на основi отриманих аудиторських доказiв висновок про наявнiсть суттєвої невизначеностi у зв'язку з подiями або умовами, якi можуть
викликати значнi сумнiви у спроможностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi. Якщо ми дiйшли висновку про наявнiсть суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу у нашому аудиторському звiтi до вiдповiдного розкриття
iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо таке розкриття є неналежним,
модифiкувати нашу думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих
до дати нашого звiту аудитора. Проте майбутнi подiї або умови можуть призвести до того, що
Група втратить здатнiсть продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
"
проводимо оцiнку подання консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому, її структури
та змiсту, включаючи розкриття iнформацiї, а також того, чи розкриває консолiдована
фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, покладенi в її основу, так, щоб було забезпечено їхнє
достовiрне подання.
"
отримуємо достатнi прийнятнi аудиторськi докази щодо фiнансової iнформацiї
суб'єктiв господарювання або напрямкiв господарської дiяльностi у складi Групи для
висловлення думки про консолiдовану фiнансову звiтнiсть. Ми вiдповiдаємо за спрямування,
нагляд та проведення аудиту Групи. Ми одноосiбно вiдповiдаємо за нашу аудиторську думку.
Ми здiйснюємо iнформацiйну взаємодiю з особами, вiдповiдальними за корпоративне
управлiння, повiдомляючи їм, серед iншого, про запланований обсяг та строки аудиту, а також
про суттєвi зауваження за результатами аудиту, у тому числi про значнi недолiки системи
внутрiшнього контролю, якi ми виявляємо у ходi аудиту.
Крiм того, ми надаємо особам, вiдповiдальним за корпоративне управлiння, заяву про те, що
ми дотримались усiх вiдповiдних етичних вимог до незалежностi, та поiнформували цих осiб
про всi взаємовiдносини та iншi питання, якi можна обгрунтовано вважати такими, що мають
вплив на незалежнiсть аудитора, i, якщо потрiбно, - про вiдповiднi вжитi заходи.
Iз тих питань, про якi ми повiдомили осiб, вiдповiдальних за корпоративне управлiння, ми
визначаємо питання, якi були найбiльш значущими для аудиту консолiдованої фiнансової
звiтностi за поточний перiод i, вiдповiдно, є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання у нашому аудиторському звiтi, крiм випадкiв, коли оприлюднення iнформацiї про цi
питання заборонене законом чи нормативними актами, або коли у надзвичайно рiдкiсних
випадках ми доходимо висновку про те, що iнформацiя про будь-яке питання не повинна бути
повiдомлена у нашому звiтi, оскiльки можливо обгрунтовано передбачити, що негативнi
наслiдки повiдомлення такої iнформацiї перевищать суспiльно значиму користь вiд її
повiдомлення.
Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги

Призначення аудитора
Ми вперше були призначенi аудиторами Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року.
Наше призначення поновлювалося щороку рiшенням Наглядової Ради протягом загального
перiоду безперервного призначення аудиторами, який складає п'ять рокiв. Наше призначення
аудиторами фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, було затверджене
рiшенням Наглядової Ради 25 листопада 2019 року.
Ключовий партнер з аудиту, вiдповiдальний за завдання з аудиту, за результатами якого
випущено цей звiт незалежного аудитора, - Юлiя Вiкторiвна Паранiч.
Номер реєстрацiї ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 0152
Юлiя Вiкторiвна Паранiч
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101809
м. Київ, Україна
27 березня 2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
Це твердження мiстить офiцiйну позицiю осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та
пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, про те, 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 i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках
консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан
емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої
звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй
господарськiй дiяльностi.

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

Дата
виникнення
події

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

Вид інформації

1
02.12.2019

2
04.12.2019

17.12.2019

18.12.2019

3
Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення
статутного капіталу
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

