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Корпоративний звіт за 2014 рік
Підготовка мережі Київстар
до швидкого вповадження 3G

КИЇВСТАР. КОРПОРАТИВНИЙ ЗВІТ ЗА 2014 РІК

Про цей звіт
2014 рік приніс у Київстар величезну кількість змін — так само,
як і в життя країни. У компанії відбулася зміна керівництва,
прийшло багато професіоналів, було сформовано нову
організаційну модель, повністю орієнтовану на клієнта.

У структурі компанії було створено нові
функціональні команди, які зосередилися
на процесах обслуговування та впровадженні інновацій. Важкими викликами для
Київстар стали події у Криму та на Сході
України, де компанія змушена була призупинити роботу через обставини непереборної сили. При цьому, Київстар виконав
усі зобов’язання перед клієнтами, співробітниками та партнерами.
Водночас, розпочалась активна підготовка
до впровадження технології 3G: протягом
року проводилася модернізація мережі,
встановлювалося нове обладнання та
програмне забезпечення.
У 2014 році компанія запустила ряд важливих змін у принципах тарифікації послуг,
які дозволили клієнтам збільшити обсяги
споживання голосу та Інтернету.
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Отримав розвиток регіональний підхід до
формування комерційних пропозицій, з
урахуванням особливостей і потреб кожного окремого регіону.
Компанія протягом року виконувала всі
свої соціальні зобов’язання перед державою та суспільством і запустила ряд важливих проектів, спрямованих на розвиток
шкільної освіти, підтримку підприємництва, гуманітарну допомогу та збереження навколишнього середовища.
У складних макроекономічних умовах ринку компанії вдалось покращити
сприйняття якості своїх послуг і переломити негативну динаміку змін фінансових
показників.

Протягом 2014 року
провелася модернізація
мережі, було встановлено
нове обладнання та
програмне забезпечення,
що дозволило значно
покращити якість послуг
ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КИЇВСТАР. КОРПОРАТИВНИЙ ЗВІТ ЗА 2014 РІК

Інформація про Київстар
Київстар — провідний оператор телекомунікацій України, що обслуговує понад
26 млн абонентів мобільного зв’язку та майже 820 тис домогосподарств —
клієнтів фіксованого Інтернету.

№1

оператор
телекомунікацій
в Україні

26 млн

абонентів мобільного
зв’язку

ПРО КОМПАНІЮ

Компанія працює на телеком ринку України з 1997 року, і надає послуги голосового зв’язку та передачі
даних із використанням традиційних і широкосмугових мобільних та фіксованих технологій, у тому числі
3G з 2015 року. Київстар є одним із найбільших платників податків та інвесторів у галузі зв’язку України,
а також сумлінним роботодавцем та соціально відповідальною компанією.
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820 тис
клієнтів фіксованого
Інтернету
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Акціонери Київстар
Vimpelcom — одна з найбільших світових телеком
груп, надає послуги в 13-ти країнах світу. Компанія
включена в лістинг NASDAQ. Штаб-квартира
знаходиться в Амстердамі. Виконавчий директор —
Жан-Ів Шарльє.

43%
голосуючих акцій належить
Telenor group —
найбільшій телекомунікаційній
групі Норвегії, головний
акціонер — уряд Норвегії

9,2%
міноритарні акціонери
NASDAQ — фондова біржа
США, найбільша фінансова
площадка за ринковою
часткою і обсягом торгів

Країни Vimpelcom:
Росія, Італія, Алжир,
Пакистан, Бангладеш,
Україна, Казахстан,
Узбекистан, Вірменія,
Таджикистан, Грузія,
Киргизстан, Лаос
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47,9%
Letter One, фінансова
компанія, зареєстрована
в Люксембурзі. Профіль
діяльності —залучення
інвестицій в технології та
телекомунікації. Афілійована
з консорціумом Altimo

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КИЇВСТАР. КОРПОРАТИВНИЙ ЗВІТ ЗА 2014 РІК

Важливі події року

01

Січень

Розпочато
трансформацію
організаційної структури
компанії з метою
створення нової
клієнт-центрованої
моделі управління.

03

Березень

Абоненти Київстар
отримали можливість
поповнювати рахунки
інших операторів
мобільного зв’язку
через послугу
«Мобільні гроші».

05

Травень

НКРЗІ здійснила технічну
перевірку мережі «Київстар»
з боку НКРЗІ. Відповідно
до висновку комісії,
порушень у збереженні
даних про клієнтів,
випадків розповсюдження
таких даних в мережі
не встановлено

07

Липень

Запроваджено
інноваційну систему
Pontis iCLM для
розробки таргетованих
маркетингових
пропозицій, що
враховують вподобання
конкретного клієнта.

2014

02

Лютий

Програму
«Мобільне здоров’я»
визнано кращою
інновацією року.

12

КИЇВСТАР

РІЧНИЙ ЗВІТ 2014

04

Квітень

У партнерстві
з «Майкрософт
Україна» розроблено
мобільний додаток
Vkraina, що дозволяє
отримати унікальні
знання з історії
картографії земель
України.

06

Червень

Петро Чернишов,
новий президент
ПрАТ «Київстар»,
приступив
до виконання
своїх обов’язків.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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Важливі події року

09

Вересень

З нагоди 200-річчя
з дня народження
Тараса Шевченка
створено унікальний
шрифт Kobzar KS, який
повністю відтворює
почерк Кобзаря.

11

01

Листопад

Київстар подав
до НКРЗІ заявку
на участь у конкурсі
для отримання ліцензії
на послуги зв'язку
стандарту 3G.

Контакт Центр Київстар
на міжнародному
конкурсі в м. Лас-Вегас
відзначено за якість
обслуговування.

2015

2014

08

Серпень

Київстар призупинив
діяльність у Криму,
щоб унеможливити
стороннє втручання
в роботу мережі.
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10

Жовтень

Завершено юридичні
формальності в питанні
приєднання до Київстар
ПрАТ «Голден Телеком
Україна».

12

Грудень

Київстар перерахував
1 млн грн на
гуманітарну допомогу
медичним закладам
завдяки відмові
від традиційних
новорічних подарунків
для співробітників
та партнерів.
ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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Операційно-фінансові результати 2014 року
У 2014 році бізнес Київстар зазнав впливу складної макроекономічної ситуації,
що призвела до більш консервативного характеру витрат абонентів.

Загальна
операційна виручка
Мобільний зв’язок

11,212

Незначне зниження
загального доходу

млрд грн

12,231

Доходи від послуг
мобільного зв’язку

12,871
млрд грн

млрд грн

11,212

11,579
млрд грн

млрд грн

12,231
млрд грн*

Фіксований зв’язок

1,020
млрд грн

2014

2013

2014

2013

* Цифри вказані на основі звітності Vimpelcom ltd і включають управлінські коригування на рівні групової звітності
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Капітальні інвестиції та маржинальність бізнесу
Київстар продовжує модернізацію інфраструктури з метою підготовки до впровадження технології 3G.
Капітальні витрати в 2014 фінансовому році залишилися на рівні 1,7 млрд грн. і склали 14% виручки.
Операційний прибуток EBITDA склав 5,526 млрд грн., а маржа EBITDA 45,2%

Капітальні витрати

1,659

1,690
млрд грн

EBITDA

5,526

6,239
млрд грн

млрд грн

млрд грн

2014		
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Доходи від послуг фіксованого зв’язку,
мобільного та фіксованого інтернету
Виручка від послуг фіксованого зв’язку зменшилась через зниження обсягів транзитного трафіку.
Це було частково компенсовано ростом доходів від сегменту послуг інтернету за технологією
FTTB, який продовжує зростати. Доходи від послуги мобільної передачі даних також зросли,
завдяки збільшенню клієнтами обсягів споживання трафіку:

Чиста операційна
виручка від послуг
фіксованого зв’язку

Ріст виручки
від широкосмугової
передачі даних

984

1,103

1,020

2014		
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млрд грн

443,4

млрд грн

млн грн

2013
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Ріст виручки
від мобільної
передачі даних

2014		

900

млн грн

407,6
млн грн

2013

2014		

2013
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Збільшення кількості клієнтів
У 2014 році компанія «Київстар» впроваджувала привабливі цінові ініціативи,
а також удосконалювала якість мережі. Ці зусилля були відзначені зростанням
кількості клієнтів і збільшенням обсягів споживання послуг.

Збільшення кількості клієнтів
мобільного зв’язку

26,2

млн грн

2014

17

КИЇВСТАР

25,8

млн грн

2013

РІЧНИЙ ЗВІТ 2014

25,1

Ріст споживання голосового
трафіку (MoU)

524 хв

млн грн

2012

2014

504 хв

2013

512 хв

2012

Зменшення середнього
щомісячного рахунку (ARPU)

36,1
грн

2014

36,5
грн

2013

41,7
грн

2012
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Технічна інфраструктура мережі «Київстар»

1,657

14,5

180
тис.

тис. км

капітальні інвестиції
в розвиток у 2014 році

базових станцій

радіопередавачів

оптичних волокон

млрд грн

тис.

45
Gb

72

комутатори
NGN

30%

обладнання радіомережі переведено на
IP-інфраструктуру (All-IP), що є необхідною
передумовою для впровадження технології 3G

620
Gbps

ємність зовнішніх каналів

У 2014 році уряд України визначив пріоритет розвитку галузі зв’язку: запровадження
нових технологій і якнайшвидше проведення конкурсу на ліцензії 3G. Київстар розпочав активний
процес модернізації і будівництва мережі.
18

КИЇВСТАР

РІЧНИЙ ЗВІТ 2014

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КИЇВСТАР. КОРПОРАТИВНИЙ ЗВІТ ЗА 2014 РІК

Якість передачі голосу
У мережі «Київстар» запроваджено технологію
широкосмугової передачі голосу HD Voice.
Це дозволяє значно поліпшити якість передачі
голосу за рахунок розширення смуги відтворюваних
частот з 3,4 кГц до 7 кГц. Таким чином ширина смуги
поліпшена на октаву, і абонент виразніше чує як
високочастотні складові голосу в телефонній трубці,
так і низькі частоти.

3,4 - 7 кГц
Технологія передачі
голосу HD Voice
розширяє смугу
відтворюваних частот
для поліпшення якості
передачі голосу
19
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Технічні показники
роботи мережі
«Київстар»
Щокварталу компанія — світовий постачальник обладнання
проводить аудит GSM мереж 135 телеком-операторів.
За даними цього дослідження, GSM мережа «Київстар»
повністю відповідає вимогам якості, а за багатьма
параметрами — серед найкращих у світі. З «Київстар»
кожен клієнт може бути упевнений в якості зв’язку,
високому рівні сигналу, чіткій передачі звуку, швидкому
та надійному з’єднанні.

Показники продуктивності та
якості мережі «Київстар»
Доля трафіку (дзвінків) із високою якістю
передачі голосу (SQI Good)
Вірогідність обриву виклику протягом
розмови (TCH Drop Rate)

Середній показник у години найбільшого навантаження,
4 кв. 2014 р.
«Київстар»

Європа

Світ

93,9%

94,3%

89,4%

0,74%

0,83%

1,21%

94 Кбіт/с

92 Кбіт/с

Середня швидкість передачі даних
у мережі EDGE у період найбільшого

123 Кбіт/с

завантаження
*За даними Network Quality Benchmarking GSM Radio Network Report 2014, Ericsson
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Модернізація мережі за найкращими
світовими зразками
Київстар використовує новітні технології та продукти для будівництва і оптимізації мережі, що стало
запорукою якості. У 2014 році для будівництва мережі 3G компанія застосувала архітектуру Single Ran —
можливість підтримувати існуючі та майбутні технології на одній апаратній платформі.

GSM

HSPA+

LTE

5G

Мережа
«Київстар»
готова до
майбутнього

FUTURE PROOF

Single
RAN
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Переваги сучасної інфраструктури Київстар

Full outdoor архітектура

Висока енергоефективність

Компактне обладнання

Зменшення відстані між
радіомодулями базової станції
та антеною скорочує втрати
потужності сигналу

Зменшення споживання
електроенергії
кожною базовою
станцією

Зменшення витрат
на розміщення
та обслуговування
базових станцій

на 15%

до 20%

до 20%
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Трафік у мережі «Київстар» у 2014 році
Завдяки високому рівню оснащеності мережі «Київстар» може обслуговувати
стрімко зростаючий трафік без втрати якості

Кількість хвилин, що
прозвучали в мережі

183

млрд хв

Кількість
SMS

3,7

177

млрд хв

2013

2014		

млрд хв

2014		
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3,5

Обсяги передачі даних
в мережі Київстар

17 тб055

млрд хв

2013

2014

9 800
тб

2013
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Екологічне
будівництво
У жовтні 2014 року НКРЗІ видав Київстар ліцензії
на частоти в діапазоні 70-80 ГГц в 11 областях
України та Києві. Використання частот у цьому
діапазоні дозволяє розгортати мережі мобільного
зв’язку на територіях, де вимагається максимально
обережне ставлення до навколишнього середовища
й ускладнені або неможливі будівельні роботи.
Наприклад, історичні центри міст, заповідники,
густозаселені райони, ріки тощо.

Отримано
ліцензію на
частоти в
діапазоні

70-80
ГГц
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Надійність та захищеність мережі
Мережа «Київстар» має спеціальний захист від можливості прослуховування
сторонніми робочими станціями або пристроями, які підключаються ззовні.
Важливим компонентом системи захисту є потужний моніторинговий центр,
де в режимі реального часу цілодобово ведеться спостереження за роботою
кожного елемента мережі. Будь-які підозрілі спроби віддаленого або прямого
доступу до комутаторів чи інформаційних баз одразу виявляються та блокуються.

Захист мережі від підозрілих
SMS-розсилок та спаму
На мережі «Київстар» встановлено систему AntiSPAM від провайдера
Roamware (Mobileum), США. Дана система фільтрує вхідний SMS-трафік,
що поступає з інших телекомунікаційних мереж — як українських,
так і зарубіжних, виявляє та блокує розсилки спаму і підозрілі SMS-запити,
не допускаючи їх надходження на мобільні телефони абонентів.

У 2014 році упереджено
підозрілих SMS та
зупинено
спам-розсилок

23,6 млн
8 млн
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Підвищення продуктивності
роботи обладнання
У січні-лютому 2014 Київстар здійснив ряд технічних
заходів для збільшення ємності систем обробки
трафіку. Так, на 10% було збільшено пропускну
здатність SMS-центру; встановлено додаткові модулі
для системи RBTS (онлайн-білінг), що дозволило
підвищити її продуктивність на 20%. Крім цього,
було поліпшено пропускну здатність комутаційних
систем, що обробляють різні види трафіку абонентів
передплаченої форми обслуговування.

на

10%

збільшено пропускну
здатність SMS-центру
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20%

Підвищена продуктивність
системи RBTS за рахунок
встановлення додаткових
модулів
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Будівництво каналів
передачі даних ємністю
100 Гбіт/с
Протягом 2014 року на DWDM мережі побудовано
та введено в експлуатацію 20 каналів ємністю
100 Гбіт/с кожен. Завдяки цьому збільшено
пропускну можливість мережі та створено
технічні передумови для подальшого розвитку
високошвидкісних сервісів нового покоління.
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Забезпечення зв’язку
на Донбасі
2014 рік ознаменувався безпрецедентними заходами
щодо забезпечення працездатності мережі на Донбасі.
Понад 1000 базових станцій, які знаходяться на території
Донецької і Луганської областей, у найкоротші терміни
були переключені на комутатори, розташовані в інших
регіонах України. Це дозволило уникнути простою 80-90%
обладнання, і у важкий для регіону період Київстар зумів
забезпечити абонентам зв’язок з рідними та близькими.

1000
базових станцій
Донецької і
Луганської областей,
переключили на
комутатори в інших
регіонах України
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Турбота про клієнтів,
удосконалення
тарифів та послуг
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Нові тарифи
та послуги
У 2014 Київстар запровадив привабливі цінові
пропозиції, що дало можливість клієнтам
збільшити використання голосового та
Інтернет-трафіку.
Лідером продажу стала оновлена лінійка
тарифних планів для дзвінків у мережі, послуг
мобільного Інтернету й дзвінків на інші мережі.
Завдяки можливостям цієї пропозиції клієнти
змогли заощаджувати до 33% вартості послуг
при оплаті за місяць.
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Спеціальні пропозиції
для школярів та
студентів
Щоб підтримати українських студентів
і надати їм можливість багато спілкуватися
за мінімальною ціною, Київстар розробив
спеціальний тарифний план «Вільний студент».
За щоденну абонплату 50 копійок абонент
отримав можливість без обмежень дзвонити
всередині мережі «Київстар», безлімітно
користуватися мобільним Інтернетом
і пакетом із 50 SMS.
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Безкоштовні дзвінки
та Інтернет для
Донбасу
Київстар надав можливість жителям Донецької
та Луганської областей підключити новий
тарифний план «Київстар. Вільне спілкування».
За умовами цього тарифного плану дзвінки
в мережі та користування мобільним Інтернетом
не оплачуються. Такою пропозицією могли
користуватися навіть клієнти з нульовим
балансом рахунку.

В 2014 році цією пропозицією
скористалися понад
на Сході України

абонентів
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Дзвінки на міські
номери по 30 копійок
за хвилину
Абоненти передплаченого зв’язку Київстар
отримали можливість дзвонити на міські номери
за зниженим тарифом — лише 30 копійок
за хвилину розмови. Це на 70% дешевше від ціни
хвилини такого дзвінка в більшості тарифних
планів масового ринку. Така можливість з’явилася
завдяки запровадженню нової пакетної пропозиції
«30 хвилин за 10 гривень».

70%

10 грн

30 коп
5 грн

20хв

80%

25 коп

80%

70%
30хв

Дзвінки на інші мобільні
мережі по 25 коп
за хвилину
Абоненти передплаченого зв’язку Київстар отримали
можливість дзвонити на номери інших мобільних
операторів за ціною 25 коп за хвилину і таким чином
заощаджувати до 80% на таких дзвінках. Пільгова
ціна на розмови доступна за умови підключення
послуги «20 хвилин на інші мобільні». Вартість
послуги складає 5 грн на тиждень, абонент отримує
20 хвилин дзвінків на інші мережі.

* тарифи зазначені із ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5% від вартості послуг без урахування ПДВ.
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Міжнародні дзвінки за
найвигіднішими тарифами
У 2014 році понад 1,5 млн абонентів скористалось новою
пропозицією «Улюблені країни». Підключаючи цю послугу,
абоненти можуть обрати будь-які три країни і дзвонити
за спеціальним зниженим тарифом. Із послугою «Улюблені країни»
ціна хвилини дзвінка за кордон – від 0,5 грн.

На 52% зросло використання
міжнародних дзвінків завдяки послугі
«Улюблені країни».
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Нові можливості в міжнародному роумінгу
У 2014 Київстар запровадив нову послугу
«Вільний роумінг» - знижки на послуги
зв’язку в мережах зарубіжних операторів.
Підключивши цю послугу, абонент,
що знаходиться у міжнародному роумінгу,
може телефонувати на будь-які номери
телефонів та будь-які мережі за спеціальним
зниженим тарифом.

Завдяки цій послузі використання
голосового трафіку
в міжнародному роумінгу

виросло на 46%,
а мобільного Інтернету —

на 200%
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Пропозиції для бізнес-клієнтів.
Тарифна лінійка «Бізнес Оптимум»
У відповідь на потреби бізнес-клієнтів
максимально оптимізувати витрати
компанія запровадила ряд нових
пропозицій. Абоненти отримали нову
тарифну лінійку, в якій можна підібрати
тариф під потреби кожного співробітника.
Власник компанії зможе оплачувати
лише ті послуги, які потрібні кожному
конкретному співробітнику в рамках
виконання його службових обов’язків.
У новій лінійці бізнес-тарифів «Бізнес Оптимум»
запропоновано необмежені дзвінки всередині
мережі та необмежений Інтернет. У тарифні
плани включені SMS і хвилини для дзвінків на
інші мережі, а в тарифи «Бізнес Оптимум 400»
і «Бізнес Оптимум 700» ще й хвилини для дзвінків
за кордон. Крім цього, для бізнес-клієнтів Київстар
розробив програми знижок, врахував потреби
бізнесу в додаткових послугах — «Прямий міський
номер», «Факс на e-mail» і «Автовідповідач».
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Нові послуги для зручного
користування мобільним
зв’язком

Послуга
«Відстрочка платежу»

Звіт про витрати через
USSD-код

Послуга
«Екстра Гроші»

У травні Київстар впровадив
нову програму «Відстрочка
платежу». Вона дає можливість користуватися послугами мобільного зв’язку в поточному місяці, а оплатити — у
наступному, після отримання
щомісячного рахунку.

Керівники підприємств отримали можливість миттєво
отримувати звіт про використання мобільного зв’язку
своєї організації. Абонентові
достатньо набрати спеціальний USSD-код — і звіт про
витрати та залишок коштів
по всім належним організації
номерам мобільних телефонів
буде направлений на електронну поштову скриньку керівника протягом кількох секунд.

З квітня 2014 року абонентам
доступна оновлена послуга
«Автоматичні Екстра Гроші».
Замовивши цю послугу, абонент автоматично отримуватиме додаткові кошти на
зв’язок у найнеобхідніший
момент — коли баланс основного мобільного рахунку складатиме менше ніж 1 гривню.
Послуга дозволяє отримати
поповнення рахунку на 5, 10,
20 і 50 гривень.
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досягне мінімального рівня,
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Мобільний Інтернет — стрімкий ріст
Послугами мобільного
Інтернету в 2014 році
скористалося понад
11 млн абонентів. За рік
вони використали на 57%
більше дата-трафіку.

Ріст споживання мобільного
Інтернету обумовлений
привабливими ціновими
пропозиціями, високою якістю
зв’язку і збільшенням кількості
смартфонів у мережі.

Використання мобільного
Інтернету в мережі «Київстар»

Зростання кількості
смартфонів у мережі

17 055 ТБ

7 млн
4,5 млн

9 800 ТБ

3,6 млн

54%
2013
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Найпопулярніші пристрої

Android

iOS

4,9 млн

0,6 млн

Symbian

Windows Phone

0,2 млн
КИЇВСТАР
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Щомісяця майже 3 млн абонентів
Київстар користуються різними
соціальними мережами зі своїх
мобільних телефонів. Найбільш
активні — користувачі мережі
Facebook. За 2014 рік їх кількість
збільшилась на 120%.
Ріст кількості мобільних
користувачів Facebook

1 млн
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Користування
соціальними
мережами зі
смартфонів

Bada

0,1 млн

2013

360 ТИС

2014

810 ТИС
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Експерти визнали
Київстар лідером
у мобільному Інтернеті
У 2014 році Київстар посів перше місце в інтегральному
рейтингу українських провайдерів мобільного
Інтернету. Такі дані наводить консалтингова група
Expert & Consulting у своєму щорічному дослідженні.
За даними аналітиків, Київстар обслуговує 59%
загальної кількості споживачів цієї послуги в Україні.

№1

провайдер мобільного
Інтернету в Україні
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Домашній Інтернет
Послуга швидкісного Інтернету для домогосподарств
за технологією FTTB користується стабільним попитом

Переваги «Домашнього Інтернету»
• Швидкість до 100 Мбіт/с
• Роутер за 1 грн
• Щомісяця бонуси, які можна
переводити на мобільні телефони
• Надійний, стабільний зв’язок

813 тис
2014 рік

762 тис
2013 рік
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Зростання
абонентської бази
«Домашнього
Інтернету»

613 тис
2012 рік
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Нові пропозиції:
33% знижка на
абонентну плату
протягом року
У 2014 році Київстар впроваджує для
нових абонентів послуги «Домашній
Інтернет» спеціальну пропозицію —
«4 місяці Інтернету без абонплати».
Абоненти, які скористалися цією
пропозицією, зменшили свої річні
витрати на Інтернет на 33%.
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«Домашній Інтернет»
доступний для
компаній малого та
середнього бізнесу
У 2014 році Київстар розширив
доступ до послуги широкосмугового
фіксованого Інтернету. Крім приватних
абонентів, підключити послугу відтепер
можуть і підприємці, компанії малого
та середнього бізнесу.
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Розвиток мобільних
додатків та
інноваційних послуг
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Мобільні додатки
для меломанів
З травня 2014 року власники смартфонів
і планшетів на операційних системах
Android і Windows Phone отримали
можливість встановити мобільний додаток
для користування сервісом «Музичний
клуб». За його допомогою абоненти
отримали миттєвий доступ до каталогу
музичних треків, які можна прослуховувати
в потоковому режимі.

250 тис

клієнтів скористались
послугою «Музичний
клуб» у 2014 році
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«Мобільні гроші» —
у мобільному додатку
Користуватися популярною послугою «Мобільні гроші»
стало ще зручніше. У 2014 році Київстар розробив новий
зручний інтерфейс послуги — мобільний додаток для
смартфонів на базі операційних систем Android та iOS.
З допомогою цього мобільного додатку абоненти можуть легко і швидко сплачувати за комунальні послуги, Інтернет та телебачення, рахунки,
штрафи, товари косметичних компаній, поповнити банківську картку
безпосередньо з мобільного телефону. При оплаті послуг використовуються кошти з мобільного рахунку.

Кількість користувачів послуги «Мобільні
гроші»
, а загальна кількість
транзакцій, здійснених за допомогою
послуги, —

перевищила
200 тисяч

понад 1,5 мільйона
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Мобільна бібліотека
у смартфонах
У квітні 2014 року користувачі послуги
Smart Kyivstar отримали можливість миттєвого
доступу до бібліотеки електронних книг з
допомогою мобільного додатку для смартфонів.
Послуга «Магазин розумного контенту» пропонує понад 3,5 тисячі
книжок різних жанрів у 55 рубриках. Зокрема, сучасна українська
література, книжки шкільної програми, пригодницька література,
лідерство та підприємництво, психологія, фантастика, підліткова
література та чимало іншого. У мобільній бібліотеці зібрані як класичні твори, так і автори сучасності.
Близько 20% книжкового фонду надається у безкоштовному
доступі — в основному, класичні твори та шкільна література.

41 тис

абонентів скористались
послугою «Магазин розумного
контенту» у 2014 році
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Популярність
контент-послуг
У 2014 році понад 6 млн абонентів Київстар скористалося
контент-послугами. Вони слухали з мобільних телефонів
музику, читали книжки, завантажували програми та ігри.

Найпопулярніша послуга
«Ді-джингл» — музика замість
гудків. Нею скористалось

Патріотичні діджингли
встановили на свої
мобільні телефони

Сервісами музики,
відео, ігор, електронної
бібліотеки скористалося

абонентів

абонентів

абонентів

4,5 млн
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Обслуговування
на найвищому рівні
У 2014 році Київстар змінив організаційну
структуру і перебудував бізнес-процеси
для того, щоб бути повністю орієнтованим
на клієнта, передбачати та задовольняти
його потреби та покращувати клієнтський
досвід. Компанія зосередилася на
вдосконаленні процесів обслуговування,
впровадженні інновацій, спрощенні взаємодії
з користувачами послуг.
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Інновації в обслуговуванні клієнтів
З метою задоволення запитів абонентів у проактивній формі Київстар
впровадив унікальну систему управління персональним досвідом
клієнта від міжнародного провайдера маркетингових рішень Pontis Ltd.
Це рішення дає можливість маркетологам підбирати індивідуальний
підхід до кожного клієнта, аналізуючи його поведінкову модель.

У Київстар цілодобово працює система
консультацій та допомоги абонентам через
онлайн-чат. За рік можливостями інтернет-помічника скористалося понад 158 тисяч абонентів. Online-чат доступний в системі самообслуговування «Мій Київстар».
Абоненту достатньо зайти на свою сторінку
в системі самообслуговування, обрати
підрозділ «Зворотній зв’язок» і натиснути
кнопку «Online-помічник».

Система консультацій і допомоги з використанням онлайн-чату стає в пригоді
у випадках, якщо клієнту необхідно отримати покрокову інструкцію щодо підключення тієї чи іншої послуги чи інформацію
у письмовому вигляді або клієнт через
певні фізичні обмеження не може скористатися телефонним дзвінком до інформаційно-довідкового центру.

На міжнародному
конкурсі «Кришталева
гарнітура» «Київстар»
визнано найкращим
у практиці онлайнобслуговування
клієнтів

98% звернень в онлайн-чаті «Київстар» приймаються в перші 20 секунд.
Середній час очікування відповіді експерта — 8 секунд. У 2014 році абоненти
компанії поставили чату оцінку 4,7 за 5-бальною шкалою
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Мобільний додаток «Мій Київстар» для зручного
контролю витрат
У 2014 році Київстар запустив мобільну версію системи
контролю за витратами «Мій Київстар». Спеціальний мобільний
додаток став доступним для користувачів смартфонів на
операційних системах Android, Windows Phone 8 та iOS.
Окрім нового дизайну, додаток «Мій Київстар» поповнився
корисними функціями. Тепер абоненти передплаченого
зв’язку «Київстар» у розділі «Тарифи і послуги» можуть обрати
найвигідніші тарифні пропозиції для свого регіону.

385 тис

абонентів завантажили
додаток «Мій Київстар»

51

КИЇВСТАР

РІЧНИЙ ЗВІТ 2014

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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Зворотний виклик
у зручний для клієнта час
З вересня 2014 року клієнти малого та середнього бізнесу
Київстар отримали можливість користуватися послугою
консультації з фахівцем із телекомунікаційних послуг у
зручний для себе час. Здійснюючи дзвінок до контактцентру, абонент може замовити зворотний виклик.
Консультант передзвонить клієнтові й у разі необхідності
запропонує більш зручний час для телефонної консультації.
При цьому клієнт зможе обговорити конкретні питання
використання телеком-послуг в його компанії, дізнатися
про способи оптимізації витрат і нові послуги, які сприяють
підвищенню ефективності роботи конкретного бізнесу.
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Зірковий Call Center
Київстар має найбільший в Україні власний контакт-центр.
Близько 1 500 співробітників у чотирьох містах України щодня
приймають більше 60 000 звернень клієнтів, а система IVR обслуговує
до 1 500 000 запитів. Висока якість роботи контакт-центру
підтверджується щорічним дослідженням задоволеності абонентів
і безліччю міжнародних нагород. Так, у 2014 році клієнти компанії
оцінили роботу служби підтримки на 4,71 балів з 5 можливих.

The Global Association
for Contact Center & Customer
Engagement Best Practices
З 23 до 27 червня 2014 року в Лісабоні (Португалія) пройшла міжнародна конференція The Global
Association for Contact Center & Customer
Engagement Best Practices, яка зібрала представників контакт-центрів з Європи, Близького Сходу та
Африки. Учасники конференції представили найбільш ефективні проекти зі своєї практики. Кейси
учасників заходу оцінювались компетентним журі,
яке визначило переможців другого етапу конкурсу
Contact Center World Awards у регіоні EMEA.
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Контакт-центр «Київстар»
— перший український
переможець Top Ranking
Performers in Contact
Center World

Global Contact Center Awards (GCCA)

Ernst&Young

У листопаді 2014 року в глобальному конкурсі
Global Contact Center Awards (GCCA), який проходив у Лас-Вегасі, США, з 10 до 14 листопада
2014 року, Київстар взяв срібло у номінації
«Найкращий великий контакт-центр» (Best
Contact Center Mega). Також Київстар визнано одним із найкращих у світі контакт-центрів за якістю
обслуговування — оператор посів 4-те місце у
номінації Best in Customer Service Mega (Inhouse).

За даними внутрішнього корпоративного дослідження, яке в компанії проводиться щороку, 91% співробітників колл-центру «Київстар»
пишаються своїм місцем роботи,
а 75% з них вважають, що їхнє місце роботи надає їм можливості для
кар’єрного зростання.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

Стійкий розвиток
і соціальні ініціативи
в 2014 році

Київстар сьогодні
Ключові досягнення і виклики 2014 року
Інвестиції у розвиток суспільства

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК І СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ В 2014 РОЦІ

Про компанію
Київстар — провідний
телекомунікаційний оператор
України, що обслуговує
понад 26 млн абонентів
мобільного зв’язку та 810 тис.
домогосподарств — клієнтів
фіксованого Інтернету.
Компанія працює на телеком-ринку
України з 1997 року і надає послуги
голосового зв’язку та передачі даних із
використанням мобільних та фіксованих
технологій. Київстар є одним із найбільших
платників податків та інвесторів у галузі
зв’язку, а також сумлінним роботодавцем
і соціально відповідальною компанією.

ПРО КОМПАНІЮ

№1

оператор
телекомунікацій
в Україні
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Лідер
ринку

Cвітове
визнання

Національна
гордість

Оператор №1
у мобільному зв’язку
та Інтернеті
(дані E&C Соnsulting)

У ТОП-10 найбільших
телеком компаній Центральної та Східної Європи
(дані Deloitte,2014)

Найдорожчий бренд
телеком-галузі України
(дані Brand Finance,
2014)
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Київстар – частина міжнародного
телеком-холдингу
Київстар входить до складу міжнародної телекомунікаційної групи
VimpelCom Ltd. (головний офіс — в Амстердамі, Королівство Нідерланди).
Акції VimpelCom Ltd. є в лістингу фондової біржі NASDAQ (США).

9%

7-ма

за величиною
світова телекомгрупа

Представлена на
телеком-ринках у

14-ти

країнах світу

43%
Telenor

міноритарні
акціонери
NASDAQ
(Нью-Йорк)

(Норвегія)

48%

Акції компанії
належать
міжнародним
інвесторам
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Виконавчий
директор
VimpelCom Ltd.—
Жан-Ів Шарльє
(Jean-Yves Charlier)

LetterOneTelecom
(Люксебмург)

У своїй діяльності Vimpelcom Ltd. керується вимогами
законодавства Голландії, Євросоюзу і Сполучених Штатів
Америки, а також місцевими законами на ринках присутності.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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Міжнародна
телеком-група
Vimpelcom Ltd.
y

2014 році:

222 млн
абонентів

19.6 млрд $
дохід

13 країн

із населенням
740 млн людей

41.042 млрд $
сукупні активи

Італія, Україна,
Росія, Алжир,
Бангладеш, Пакистан,
Лаос, Казахстан,
Узбекистан, Грузія,
Вірменія,
Таджикистан,
Киргизія
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Ключові досягнення
і виклики 2014 року

Забезпечення зв’язку
в надзвичайних ситуаціях
У 2014 році спеціалісти Київстар
докладали всіх зусиль для забезпечення належного рівня якості та працездатності мережі в умовах надзвичайної ситуації, що виникла в Криму
та на Сході України. Завдяки високому професіоналізму співробітників,
було збережено цілісність мережі
та недоторканість персональних
даних клієнтів.
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Дотримання
конфіденційності
даних клієнтів

Сприяння встановленню
європейських стандартів
на телеком-ринку

Київстар добросовісно виконав усі
ліцензійні вимоги по захисту інформаційних систем та персональних
даних клієнтів. У 2014 році з боку
НКРЗІ здійснено перевірку GSM мережі компанії. Згідно з висновками
комісії, випадків зняття інформації,
порушення конфіденційності даних
клієнтів, незаконної обробки інформації – не виявлено.

Київстар послідовно та наполегливо відстоював цивілізований механізм впровадження послуги перенесення мобільних номерів (MNP).
Для цього компанія ініціювала конструктивний діалог з телеком-регулятором та іншими учасниками
ринку. У результаті було розроблено та зареєстровано новий порядок
надання послуги MNP, що повністю
враховує інтереси абонентів.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК І СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ В 2014 РОЦІ

Турбота про співробітників
Безпека життя, роботи та здоров’я співробітників – завжди в центрі уваги компанії.
У червні 2014 року компанія організувала
релокацію працівників та їх сімей з турбулентних районів Донецької та Луганської
областей у більш безпечні регіони України.
Переміщеним співробітникам було забезпечено проживання на новому місці і
працевлаштування в інших офісах.
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Інноваційні рішення
для розвитку суспільства

Сприяння розвитку нових
мобільних технологій

Київстар розвиває технологічні продукти,
які знаходять активне застосування у соціальній сфері. У 2014 році компанія запровадила нові мобільні додатки для піклування про здоров’я дітей та профілактики
захворювань (проект m-Health). Новою
розробкою став мобільний додаток «Перша мобільна допомога» із медичними порадами та відеоуроками з надання першої
допомоги постраждалим.

У 2014 році урядом України було затверджено умови аукціону з розподілу ліцензій 3G. Цій події передувала велика
підготовча робота та дослідження ринку,
в яких Київстар брав активну участь. У січні
2015 року компанія подала заявку на участь
у тендері, а в лютому 2015 отримала право
на використання радіочастотного діапазону
1965-1980/2155-2170 МГц, запропонувавши
за лот 2.7 млрд грн. З цього часу розпочато
новий етап технологічного розвитку компанії та збільшення її інвестицій в Україну.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК І СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ В 2014 РОЦІ

Оновлення бренду
Київстар

Оновлення цінностей
ПРОСТО
Розумний вибір, тому що Ви розумієте, за що платите і що отримуєте навзамін. Вам просто орієнтуватися в тарифах, послугах, сервісах, легко їх підключати та користуватися ними. Ви відчуваєте себе
спокійно та впевнено у своєму виборі.

ІННОВАЦІЙНО
Унікальні сервіси та послуги, які надихають на розвиток та прийняття нових рішень. Ми використовуємо найсучасніші технології, щоб
надавати можливість людям та компаніям вирішувати свої щоденні
завдання більш мобільно, зручно та ефективно.

КРАЩЕ
Ми постійно вдосконалюємося і не шкодуємо на це зусиль.
Ми хочемо, щоб Ви користувалися найякіснішим зв’язком, найзручнішими та найсучаснішими послугами по всій Україні. Щодня ми
доводимо, що ми — лідер.

Оголошення конкурсу на 3G-зв’язок у кінці
2014 року знаменує початок позитивних змін
на телеком-ринку України.
Компанія «Київстар» спрямовує активність на запровадження кращих світових технологій для найширших верств населення.
Компанія оновлює бренд та принципи своєї роботи. «Просто», «інноваційно» і «краще» – через ці цінності Київстар відтепер взаємодіє
зі своїми клієнтами, партнерами, співробітниками і суспільством.
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Розвиток інвестицій та допомога
суспільству в 2014 році

3,855

млрд грн
податків і зборів,
сплачених до
державного бюджету

1,657

млрд грн
інвестицій у мережу
3G та зв’язок найвищої
якості

30

млн грн
виділено на навчання
та підвищення кваліфікації
співробітників

7

млн грн
інвестовано в програми
благодійності та допомоги
суспільству

Дотримання принципів прозорості
та етичності ведення бізнесу

Програми допомоги суспільству,
які підтримує Київстар:

Київстар неухильно дотримується принципів прозорості та
етичності. Компанія піклується про те, щоб її діяльність та послуги
реалізовувалися в гармонії із суспільством, оточуючим середовищем, екологією, сімейними цінностями, інтересами держави
та особистості, приносили людям радість та користь. У 2014 році
в компанії було вирішено відмовитися від корпоративних подарунків. Натомість, кошти, заощаджені завдяки такій ініціативі, спрямовуються на благодійність та програми допомоги суспільству.

• розвиток освіти в школах та університетах України;
• підтримка молодих підприємців;
• захист дітей від небезпечного контенту у Всесвітній мережі;
• турбота про здоров’я громадян та профілактика захворювань;
• збереження історичної та культурної спадщини України;
• адресна допомога дитячим установам та геріатричним центрам;
• збереження природи та навколишнього середовища.
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Концепції соціальних ініціатив

«За останній рік в Україні багато чого змінилося – зокрема,
потреби людей, а також їхні очікування від бізнесу. Клієнтам
важливі не лише сервіси і вигідні пропозиції. Їх не менше турбує,
чи дотримується компанія етичних стандартів ведення бізнесу,
як вона ставиться до суспільно важливих питань: екологія,
розвиток освіти, допомога незахищеним верствам тощо.
Аналізуючи потреби суспільства, Київстар зосереджується на
тих напрямах, які є найбільш важливими для країни і для людей.
Ми прагнемо, щоб наші соціальні інвестиції були максимально
відчутним та ефективним як сьогодні, так і в майбутньому».
Тетяна Пецко, менеджер програм
із корпоративної соціальної відповідальності.
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Корпоративна благодійність

Всеукраїнська програма
«Для людей, для країни»

Соціальний проект
«Зроби свій внесок»

Підтримка волонтерства та соціальних ініціатив співробітників

Уже майже 10 років Київстар системно
допомагає тим, хто найбільше цього потребує – людям з обмеженими фізичними
можливостями, дітям, позбавленим батьківського піклування, самотнім літнім людям.

Цей проект об’єднав соціальні ініціативи Київстар, орієнтовані на підтримку
талановитої молоді – школярів, студентів-програмістів, молодих підприємців,
які прагнуть зробити свій внесок у розвиток України. Програма передбачає допомогу в професійному розвитку українців,
які демонструють найкращі результати та
досягнення в точних дисциплінах, природничих науках та технологіях.

Волонтерський рух має давні та міцні
традиції в Київстар. Співробітники компанії беруть активну участь в усіх соціально
важливих проектах компанії. У серпні
2014 за ініціативи співробітників Київстар
створено Волонтерську Раду. Це добровільне об’єднання, до якого увійшли найактивніші волонтери з різних міст України. Програми благодійності, адресної
допомоги малозабезпеченим, організація
добрих справ – усі ці питання виносяться
на розгляд Волонтерської Ради.
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Підтримка освіти в Україні
Освіта формує майбутнє України, тому Київстар підтримує навчальні проекти та талановиту молодь —
тих, хто в наступні роки впроваджуватиме інновації в українському бізнесі.

BUSINESS
HUB

Ми підтримуємо школи

Ми підтримуємо університети

• Інтернетизація шкіл, надання
швидкісного інтернету на благодійній
основі в навчальних цілях.

• Підтримка студентських олімпіад
та творчих змагань.

• Підтримка шкільних олімпіад та
конкурсів з точних наук.
• Організація навчальних екскурсій для
школярів до технологічних центрів
компанії.
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• Надання грантів на навчання у вузах
студентам із малозабезпечених родин.
• Залучення студентської молоді до участі
в соціально-корисних ініціативах Київстар.

Ми підтримуємо молодих
професіоналів
• Створення Kyivstar Business Hub –
платформи для навчання молодих
підприємців та їх спілкування з
прогресивними вченими з усього світу.
• Організація стажування для кращих
випускників.
• Залучення талановитої молоді
до розробки мобільних додатків
соціального спрямування.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК І СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ В 2014 РОЦІ

Безпека дитячого
користування
всесвітньою
мережею

280

шкіл,
де навчається понад

200

тисяч
дітей, користуються
широкосмуговим
Інтернетом від Київстар

Київстар з 2009 року системно реалізовує
соціальну програму «Безпека дітей в Інтернеті».
З цією метою компанія проводить у школах та бібліотеках уроки
для дітей, семінари для батьків і вчителів на тему «Безпека дітей
в Інтернеті». Уже 280 шкіл, де навчається понад 200 тисяч дітей,
користуються широкосмуговим Інтернетом від Київстар. Щомісяця школи отримують від компанії швидкісний доступ до ресурсів
Всесвітньої мережі на благодійних засадах. У 2014 року Київстар
спільно з педагогами та науковцями обласних бібліотек провів
соціологічне опитування щодо спілкування дітей в соціальних мережах. У ньому взяли участь учні Дніпропетровська та Чернігова та
їхні батьки. Як показало дослідження, сучасні діти проводять в Інтернеті більше часу, ніж на свіжому повітрі, а 25% батьків не знають,
з ким їхні діти спілкуються в мережі. Тому Київстар буде продовжувати в 2015 році інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо
правил безпечної поведінки дітей у Всесвітній мережі.
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Підтримка талановитих
учнів та студентів
Компанія «Київстар» переконана, що майбутнє
країни – в її освітянському сьогоденні. Відтак,
компанія підтримує соціальні ініціативи, спрямовані
на підтримку обдарованої молоді, яка в подальшому
впроваджуватиме інноваційні зміни в українському
бізнес-середовищі. В рамках цих ініціатив компанія
підтримує учнівські олімпіади в царині природничих
наук, радіотехніки, IT, економіки та фінансів.
У 2014 році за допомоги та підтримки Київстар проходили
Всеукраїнські шкільні та студентські олімпіади з точних наук та
інформаційних технологій у містах Дніпропетровську, Вінниці,
Києві, Тернополі.

72 000

школярів України взяли
участь у Всеукраїнській
учнівській олімпіаді
з інформаційних
технологій за підтримки
Київстар
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Програми стажування
для студентів

Інвестиції
в IT-майбутнє країни

У лютому 2014 року оголошено конкурс на програму
річного стажування для студентів.

Київстар – партнер Всеукраїнської студентської
олімпіади з програмування.

У конкурсі взяло участь понад 200 студентів із технічних вузів
України, що спеціалізуються в галузі інформаційних технологій.
Шестеро найкращих студентів, які пройшли стажування, отримали
роботу в технічній та маркетинговій дирекціях Київстар.

Ця олімпіада – майданчик для спілкування та командного змагання
молодого IT-майбутнього України. У жовтні 2014 року олімпіада відбулася у Вінниці, за підтримки Київстар. Понад 100 студентів провідних технічних вузів країни змагалися за звання кращої команди з програмування і право взяти участь у світовій першості з програмування.

Освітні екскурсії для
школярів

Безкоштовний доступ
до бази знань в Iнтернеті

Уже багато років у офісах Київстар проводяться
шкільні екскурсії.

Забезпечення школярів і студентів можливістю
отримувати знання з допомогою мобільного
телефону – частина турботи Київстар про
розвиток освіти в Україні.

У 2014 році понад 4300 учнів старших класів відвідали з навчальною метою офіси Київстар у різних містах України. Школярі знайомилися з роботою інформаційно-довідкового центру, технічних
ділянок, дізнавались секрети маркетингу та реклами. Співробітники Київстар проводять для школярів уроки, де розповідають про
історією розвитку засобів зв’язку.
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У 2014 році компанія розпочала партнерство з Wikimedia Foundation
з метою надання абонентам безкоштовного доступу з мобільних
телефонів до величезної бази знань в Інтернеті. Абоненти Київстар
можуть користуватися ресурсами Wikipedia без сплати за трафік.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК І СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ В 2014 РОЦІ

Платформа для розвитку
підприємництва і бізнесосвіти

У 2014 році Київстар запустив новий
проект KyivstarBusinessHub.
Це освітня платформа для активної
української молоді, що хоче
будувати нову країну.
У рамках проекту вже відбулося сім відкритих
освітніх зустрічей та бізнес-семінарів за участю:
•

Пітера Де Кейзера (Peter De Keyzer), головного економіста BNP ParibasFortis;

•

Брауна Холла (Bronwyn Hall), професора
факультету економіки університету Берклі
(Каліфорнія);

•

Ануш Ансарі (Anousheh Ansari), співзасновниці
Prodea Systems;

•

Джонатана Холслага (Jonathan Holslag), професора політології університету Брюсселя, та ін.

Бізнес-семінари
відвідало майже
5 тисяч українських
підприємців,
студентів, молодих
спеціалістів
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Допомога дітям,
позбавленим опіки,
та дітям із малозабезпечених родин
Співробітники Київстар є шефами 29 шкілінтернатів, де мешкають та навчаються діти,
позбавлені батьківської опіки.
Волонтери Київстар є частими гостями у цих закладах. Щороку до
дня Святого Миколая діти отримують святкові подарунки, які збирають співробітники компанії. Тут також проводяться театральні
вистави, в яких акторами є діти та співробітники Київстар.

До Дня
Святого Миколая
співробітники
Київстар зібрали:

Більш ніж 100
співробітників компанії –
членів благодійного
волонтерського театру
Київстар провели:

4 000

8

подарунків
більш ніж

3500
дітям

29

з
шкіл-інтернатів та благодійних
фондів дітям переселенців та малозабезпеченим сім’ям.
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новорічних
та різдвяних вистав
для

1700
дітей

в школах-інтернатах,
лікарнях Інституту раку та
Охматдиту, дітей переселенців у Києві, Дніпропетровську, Львові.
ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК І СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ В 2014 РОЦІ

Новорічні вистави для дітей
за участі волонтерів Київстар
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Піклування про самотніх
літніх людей
Щороку на початку травня волонтери Київстар відвідують
геріатричні центри та госпіталі для ветеранів.
У 2014 році 3000 мешканців геріатричних центрів у 12 містах України отримали
гуманітарну допомогу від Київстар. Співробітники компанії з власної ініціативи допомогли геріатричним центрам з ремонтом приміщень і прибудинкових
територій та організували для літніх людей концерти.

Надано допомогу протягом 2014 року:
• Бородянському будинку-інтернату
для людей похилого віку та інвалідів
• Одеському обласному госпіталю
інвалідів війни
• Хмельницькому міському територіальному центру соціального обслуговування
• Чернігівському геріатричному центру
• Чернівецькому геріатричному центру
• Львівському геріатричному пансіонату
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• Петриківському обласному геріатричному будинку-інтернату
• Рівненському геріатричному пансіонату
• Дніпропетровському геріатричному
пансіонату
• Горбаневському геріатричному пансіонату ветеранів війни та праці
• Луганському пансіонату для ветеранів війни та праці
• Харківському геріатричному центру

Матеріальна
допомога

Організація
заходів

• постільна білизна
• рушники
• реабілітаційне
обладнання

• імпровізовані концерти
• зустрічі у форматі
дружнього спілкування
• облаштування присадибних ділянок
• прибирання території
• можливість безкоштовно телефонувати
рідним та друзям

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
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Мобільний зв’язок допомагає
у складних життєвих обставинах
У серпні 2014 року Київстар запропонував
жителям Донецької та Луганської областей
користуватися мобільним зв’язком, не
сплачуючи за дзвінки та Інтернет.
Тарифний план «Київстар. Вільне спілкування» для Донецької та
Луганської областей дав можливість абонентам у цих регіонах
дзвонити на номери мобільної мережі та користуватися Інтернетом без абонентської плати і без плати за трафік. Можливість телефонувати своїм близьким отримали навіть абоненти, в яких не
було коштів на рахунках.

Протягом 2014 року безкоштовним
мобільним зв’язком скористалося
понад
у Донецькій
та Луганській областях.

450 тисяч
абонентів
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Гуманітарна допомога медичним установам
Закупівля медичного обладнання.

Організація навчання медиків

У 2014 році Київстар надав понад
2 млн грн гуманітарної допомоги
медичним установам. Частину цих
коштів склали добровільні внески
співробітників компанії.

У серпні 2014 року за підтримки Київстар організовано освітню програму
Медичної Школи Йельського Університету для українських лікарів. 23 медичних працівники пройшли навчання по роботі з пост-травматичними
стресовими розладами. Наразі вони
допомагають людям, які стали жертвами психотравмуючих ситуацій.

Співробітники Київстар відмовилися від традиційних корпоративних подарунків до Нового
року. Це дозволило заощадити 1 млн гривень,
які компанія спрямувала на закупівлю медичного
обладнання для лікарень.
Апарати штучної вентиляції легень, дефібрилятори та апарати ЕКГ отримали міська багатопрофільна лікарня №4 у м. Дніпропетровську, міська
клінічна лікарня екстреної та швидкої допомоги у м. Запоріжжі, обласна клінічна лікарня в
м. Одесі, центр екстреної медицини та медицини катастроф у м. Харкові.

За перші 30 днів роботи
обладнання вдалося врятувати
більше ніж 50 життів.
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Благодійні ярмарки
для збору коштів на
підтримку лікарень
У вересні 2014 співробітники Київстар у Дніпропетровську організували благодійний ярмарок на підтримку сільських лікарень.
Вони принесли в дарунок власні
вироби: вишиванки, випічку, поробки. Під час ярмарку було зібрано
21 тис. грн. Ці кошти передано на
потреби госпіталя в селі Черкаське
Дніпропетровської області.

Обладнання реанімобілів для госпіталів на сході України
У жовтні 2014 року співробітники Київстар за власної ініціативи зібрали понад
230 тис. гривень для обладнання реанімобілів. Ще 230 тис. грн було виділено
з бюджету компанії. Загальний внесок склав 430 тисяч гривень. На ці кошти були
закуплені медичні ноші, апарати штучного дихання, кардіодефібрилятори.

Три реанімобілі, обладнані за кошти Київстар,
уже працюють у госпіталях на сході України.
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Благодійні
спортивні
заходи за участі
Київстар
«Пробіг під каштанами» рятує серця
Співробітники Київстар уже четвертий рік поспіль виходять на бігову доріжку, аби врятувати
життя дітей. Цьогоріч вони взяли участь в традиційній акції «Пробіг під каштанами», що відбулася в Києві. До організаційного фонду благодійної акції співробітники компанії передали
14 тис. грн. Ці кошти передано у Центр дитячої
кардіології та кардіохірургії МОЗ України для
закупівлі медичного обладнання.

Благодійні футбольні турніри
Щороку в Київстар проводяться корпоративні
футбольні турніри серед співробітників. Кошти,
зібрані під час цих подій, компанія передає на
благодійні цілі. В 2014 році відбувся десятий за
рахунком футбольний турнір. Під час спортивного свята співробітники компанії організували
благодійний ярмарок і зібрали 32 тис. грн добровільних внесків. Ще 30 тис. грн додала командапереможець зі свого преміального фонду.
Усі кошти було передано на благодійні цілі.
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Футбольні змагання між
співробітниками Київстар –
це не лише спортивне
свято, але й можливість
робити добро.
Під час 10-го
корпоративного
футбольного турніру було
зібрано благодійних внесків
на 62 тис. грн, які компанія
передала на гуманітарні
потреби медичних установ.

62 тис. грн
на гуманітарні
потреби медичних
установ
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Унікальні продукти Київстар
для допомоги суспільству

mHealth – піклування
про здоров’я близьких

Vkraina – історія України
в мобільному телефоні

Ми розробляємо мобільні додатки, які допомагають українцям піклуватись про здоров’я
та запобігати захворюванням.

Ми розповсюджуємо знання
про історію державності України, допомагаємо зберегти
культурну та історичну спадщину нашої держави.
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Kobzar KS – відтворення
почерку Тараса
Шевченка
Ми вшановуємо пам’ять легендарних українців, зберігаючи
для майбутніх поколінь зразки
їхньої творчості.

Підтримка народних
традицій
Ми підтримуємо традиції
народних свят та культуру
національного вбрання за допомогою спеціальних інтерактивних проектів.
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Мобільні технології
для здоров’я українців
Розвиток мобільних додатків напряму mHealth — одна з програм соціальної відповідальності Київстар. Такими відомими додатками, як «Добре бачу», «Моя зірочка», «Моя зірочка. Перший рік», які допомагають
користувачам піклуватися про своє здоров’я та рідних, користуються
понад 200 тисяч українців.

iOS
Android

Усі додатки
безкоштовні

Для смартфонів
на базі операційних систем

Завантажуйте
в AppClub,
AppStore та Google
Play без плати
за трафік

Для всіх
мобільних
операторів
України

У 2014 році Київстар запровадив новий мобільний додаток — «Перша мобільна допомога»,
що пропонує користувачам:
•
•
•

набір корисних порад і відеоуроків з надання першої долікарської допомоги;
дистанційний курс екстреної допомоги;
можливість викликати швидку допомогу і знайти найближчі лікарні.

«Перша Мобільна Допомога» містить базу
знань, які потрібні для надання постраждалим
першої долікарської допомоги і, в разі потреби, врятування життя людини.
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У 2014 додаток «Перша мобільна допомога» отримала бронзову
нагороду на EffieAwards, а додаток «Добре бачу» визнано кращим
на міжнародному конкурсі Digital
Communication Awards 2014.
Це перший український проект, який
став переможцем цього конкурсу.
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Збереження культурної
та історичної спадщини
Київстар як частина європейського холдингу VimpelCom Ltd. прагне
популяризувати знання про Україну і серед міжнародної спільноти.
Із цією метою компанією було створено інтерактивний проект
Vkraina, у рамках якого оцифровано 46 оригінальних європейських
карт XVI-XVIII ст. із зображенням території України.
У 2014 році проект отримав мобільну версію. Vkraina дозволяє побачити, в яких кордонах
зображували Україну європейські картографи XVI-XVIII століть.
У квітні 2014 року Київстар розробив мобільний додаток Vkraina для смартфонів і планшетів, що працюють на операційних системах iOS та Android. Його можна безкоштовно
завантажити в магазинах Windows 8 та Windows Phone 8.

Сайт Vkraina.com за рік відвідали:
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Мобільний
додаток Vkraina
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світу

тисяч
абонентів
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У 2014 році додаток
Vkraina було визнано
найкращим додатком
України в номінації «Мобільна освіта» (m-Learning and
Education) на конкурсі
The World Summit
Award Mobile.

У грудні 2014 року український дизайнер Міла
Негру створила колекцію
вбрання з елементами карт.
25% коштів, отриманих від
продажу колекції Vkraina,
буде перераховано Українській Біржі Благодійності
на проект «Допоможемо з
найнеобхіднішим».
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Почерк українського поета
Тараса Шевченка – в Інтернеті

З нагоди 200-річчя з дня народження
українського генія, славетного письменника і
художника Тараса Шевченка, Київстар створив
унікальний шрифт Kobzar KS, який повністю
відтворює почерк Кобзаря.
Проект реалізовано за підтримки Міністерства культури України
та Національного музею Тараса Шевченка. Авторами шрифту
стали видатні українські шрифтові та графічні дизайнери Дмитро
Растворцев, Лук’ян Турецький і Генадій Заречнюк.
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Шрифт Kobzar KS
доступний для скачування
і встановлення на
комп’ютери з сайту
www.kobzar.kyivstar.ua
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Українці створили тисячі унікальних вишиванок
у спеціальному проекті Київстар
Напередодні Дня незалежності України, що відзначається 24 серпня, співробітники Київстар приходять
на роботу в традиційному українському вбранні. Це прояв поваги до українських традицій і культури.
У 2014 р. Київстар запросив
усіх українців взяти участь
в інтерактивному проекті
«Створи фамільну вишиванку».
Для цього була створена інтернет-платформа, за допомогою
якої будь-хто міг створити
свій власний, індивідуальний
дизайн українського вбрання.
Учасниками інтерактивного
проекту стало понад 50 тисяч
українців. Шляхом голосування
користувачі Інтернету визначили десятку переможців. Призом для переможців стануть
вишиванки, виготовлені вручну
за їхнім власним дизайном народними майстрами зі Львова.
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Турбота про навколишнє середовище

Проект «Зелений офіс»
Дбайливе ставлення до використання енергоресурсів та паперу
в офісах Київстар.

Ековолонтерство
Охорона та облаштування зелених насаджень у місцях діяльності Київстар.

Безпечні технології
Застосування найкращих технічних
рішень для піклування про навколишнє середовище.
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Екозв’язок Київстар
З 2009 року в компанії діє «Положення про
захист навколишнього середовища». У рамках
екологічного напряму соціальних ініціатив
Київстар розвиває проект «Зелений офіс»,
спрямований на популяризацію економного
використання ресурсів, введення послуг, дружніх
до довкілля, застосування енергозберігаючих
технологій на різних ділянках бізнесу, проведення
зелених акцій за участю співробітників.
Принцип дбайливого ставлення до природніх ресурсів реалізується в технічних рішеннях компанії. Так, у 2014 Київстар почав використовувати технологічну платформу Single RAN, яка підтримує
різні технології зв’язку.

Архітектура
SingleRan —
єдина радіомережа
для стандартів
зв’язку
GSM/UMTS/LTE

збільшення

на 15%

території
радіо-покриття
кожної базової
станції

зменшення

на 20%
споживання
електроенергії
обладнанням
мережі

При модернізації сайтів Київстар переходить на архітектуру
fulloutdoor. Зменшення відстані між радіомодулями базової станції
та антеною скорочує втрати потужності сигналу і збільшує радіус
дії кожної базової станції на 15%, що скорочує споживання електроенергії кожною базовою станцією і площу для розміщення
обладнання на 20%.
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Збір відпрацьованих
батарейок та
акумуляторів
в офісах Київстар
У 2014 році в усіх офісах компанії встановлено
спеціальні «екологічні контейнери» для збору
відпрацьованих батарейок та акумуляторів.
Щокварталу компанія здає зібрані батарейки на спеціалізоване
підприємство, де вони проходять утилізацію. Крім співробітників
Київстар, до цього проекту також долучились і школярі з 1200 шкіл
України. Волонтери Київстар провели у школах екологічні уроки та
запропонували дітям долучитися до збору відпрацьованих батарейок.

1200
шкіл
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160га

землі
врятовано від
забруднення
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Ековолонтерство до дня землі
День Землі співробітники компанії
«Київстар» відзначили разом
зі своїми сім’ями традиційною
квітневою акцією з благоустрою
навколишнього середовища.
З 5 до 22 квітня ініціативою компанії було впорядковано улюблені місця для прогулянок і
відпочинку в Києві, Рівному, Ужгороді, Луцьку,
Чернівцях, Черкасах, Тернополі, Полтаві, Донецьку, Житомирі та Чернігові.

Львів
150

ІваноФранківськ

ековолонтерів

157

оновлених
лавочок
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Кобзаря
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550

ековолонтерів

23

500

15

міста

висаджених
дерев та кущів

парків,
ботанічний сад,
зоопарк

Харків, Суми,
Дніпропетровськ

Запоріжжя

Чернівці

Чернігів

Вінниця

прибирання
території будинку
для літніх людей

висадження клумби
хвойних культур

прибирання
території
дитячого будинку
та висадження
фруктових дерев

облаштування
клумб у вигляді
символу компанії –
зірки «Київстар»

оновлення лавок
пішохідної алеї
бульвару
ім. Т. Г. Шевченка;
облаштування
вільної Wi-fi зони
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Київстар понад 18 років працює на благо України
і є одним із найбільш соціально відповідальних
вітчизняних суб’єктів господарювання
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Приватне акціонерне товариство «Київстар»
Консолідована фінансова звітність

Станом на 31 грудня 2014 р.
зі звітом незалежного аудитора

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Звіт незалежного аудитора
Акціонерам Приватного акціонерного товариства «Київстар»
Ми провели аудит поданої нижче консолідованої фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Київстар» та його дочірніх компаній (далі – «Група»), яка включає
консолідований звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2014 р. та консолідовані звіти про сукупний дохід, про зміни капіталу і про рух грошових коштів за 2014
фінансовий рік, а також примітки, що складаються з опису основних положень облікової політики та іншої пояснювальної інформації.

Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану
фінансову звітність
Управлінський персонал Групи несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї консолідованої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум
і розкриття інформації у консолідованій фінансовій звітності. Вибір процедур залежить
від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень консолідованої

фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та
достовірного подання суб’єктом господарювання консолідованої фінансової звітності,
з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання консолідованої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.

Висловлення думки
На нашу думку, наведена нижче консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Групи станом на 31 грудня 2014 р., її
фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 2 до консолідованої фінансової звітності, в якій
описується політична та економічна нестабільність в Україні, що може негативно вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Групи у такий спосіб і такою мірою,
що наразі не можуть бути достовірно визначені. Ми не вносимо застережень до нашої
думки стосовно цього аспекту.
ТОВ Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», вул. Жилянська, 75, Київ, 01032, Україна
Телефон: +380 44 354 04 04, факс: +380 44 354 07 90, www.pwc.com
1 квітня 2015 року
Київ, Україна
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Консолідований звіт про сукупний дохід
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень, крім чистого прибутку на акцію)

01

Примітки

2014 р.

2013 р.

02

Доходи

9

12,986,795

13,091,150

03

Вартість матеріалів, послуг користування трафіком та інші прямі витрати

9

(3,706,888)

(2,735,931)

04

Заробітна плата та виплати на персонал

9

(1,014,979)

(906,615)

05

Інші операційні витрати

9

(3,518,914)

(3,102,557)

06

Інші доходи

21,477

12,266

07

Інші витрати

9

(130,316)

(164,361)

08

Знос та амортизація

9

(1,765,668)

(1,637,194)

09

Збиток від зменшення корисності

9

(178,819)

(77,218)

2,692,688

4,479,540

11

Фінансові доходи

9

148,244

140,577

12

Фінансові витрати

9

(22,743)

(5,095)

13

Чистий прибуток від курсових різниць

(134,211)

6,530

14

Прибуток до оподаткування

2,683,978

4,621,552

(515,603)

(778,513)

2,168,375

3,843,039

10

10

15

Витрати з податку на прибуток

16

Прибуток за рік

17

Інший сукупний дохід, який не буде рекласифікований у прибутки та збитки в наступних періодах:

18

Прибуток від переоцінки пенсійних зобов’язань з визначеною виплатою, за вирахуванням
податку на прибуток

—

11,596

19

Інший сукупний дохід за період, за вирахуванням податку на прибуток

—

11,596

20

Усього сукупний дохід після оподаткування за звітний рік, за вирахуванням податку на прибуток

2,168,375

3,854,635

21

Чистий прибуток на акцію, у гривнях

165.58

293.47
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30

Підписано і затверджено до випуску
від імені Приватного акціонерного
товариства «Київстар» 1 квітня 2015 р.:
Президент
Фінансовий
директор
Головний
бухгалтер

Петро Чернишов
Ібрагім Карам
Олена Ксеніч
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КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Консолідований звіт про фінансовий стан
На 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

01

Активи

02

Необоротні активи

03

Основні засоби

11

6,885,017

04

Нематеріальні активи

12

05

Інші необоротні активи

13

06

Авансові платежі з податку на прибуток

07

Відстрочені необоротні витрати

08

Примітки

Відстрочені податкові активи

10

09
10

Оборотні активи

11

Запаси

2014 р.

2013 р.

01

Капітал і зобов’язання

Примітки

2014 р.

2013 р.

02

Капітал

7,032,518

03

Статутний капітал

18

1,009,249

1,009,249

1,236,919

1,127,311

04

Емісійний дохід

18

102,338

102,338

Додатковий капітал

18

11,173

39,946

05

155,956

132,682

1,314,086

421,326

06

Нерозподілений прибуток

7,160,446

7,824,466

36,484

24,236

07

Вилучений капітал

(370,398)

(370,398)

254,782

201,512

08

8,057,591

8,698,337

9,738,461

8,846,849

09

Довгострокові зобов’язання

10

Зобов'язання з виплат працівникам

20,173

19,165
50,035

37,257

35,356

11

Резерви

21

24,872

Кредиторська заборгованість

19

394,269

—

Необоротні довгострокові доходи

20

119,927

80,904

559,241

150,104

3,596

4,028

Торгова та інша дебіторська заборгованість

14

995,943

389,149

12

13

Авансові платежі з податку на прибуток

10

314,832

855,813

13

14

Авансові платежі з податків, крім податку на
прибуток

69,685

26,534

15

Передоплати

54,339

45,521

16

Витрати майбутніх періодів

16

78,644

74,682

17

Грошові кошти та їхні еквіваленти

17

1,827,399

640,960

75,273

29,196

3,453,372

2,097,211

487

689

3,453,859
13,192,320

12

18

Інші оборотні фінансові активи

19
20

Активи групи вибуття, класифіковані як
призначені для продажу

21
22

Усього активи

14
15

Короткострокові зобов’язання

16

Зобов'язання з виплат працівникам

17

Доходи майбутніх періодів

20

666,908

669,713

18

Резерви

21

29,823

40,543

19

Податки до сплати, крім податку на прибуток

22

285,151

199,723

20

Торгова та інша кредиторська заборгованість

23

2,213,285

839,436

21

Кредиторська заборгованість по дивідендах

18

549,966

—

2,097,900

22

Кредиторська заборгованість

19

288,722

—

10,944,749

23

Відсотки нараховані

19

106,993

—

24

Аванси отримані

24

201,126

172,601

25

Інші поточні зобов'язання

25

229,918

170,264

4,575,488

2,096,308

13,192,320

10,944,749

26
27
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Усього капітал і зобов’язання
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Консолідований звіт про рух грошових коштів
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

01

Операційна діяльність

02

Інвестиційна діяльність

03

Придбання основних засобів

04

Придбання нематеріальних активів

05

Надходження від продажу основних засобів та активів групи вибуття,
класифікованих як призначені для продажу

06

Грошові кошти, отримані в результаті придбання активів ТОВ «Голден Телеком»

07

Інші витрати

08

Чисті грошові потоки, використані в інвестиційній діяльності

09

Фінансова діяльність

10

Дивіденди, сплачені акціонерам материнської компанії

11

Інші витрати

12

Чисті грошові потоки, використані
у фінансовій діяльності

13

Чисте зменшення/збільшення грошових коштів та їх еквівалентів

14

Чиста курсова різниця

15

Грошові кошти та їхні еквіваленти
станом на 1 січня

16

Грошові кошти та їхні еквіваленти
станом на 31 грудня
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Примітки

2014 р.

2013 р.

(1,241,546)

(1,582,005)

(210,856)

(149,386)

19,135

32,199

84,252

—

(46,077)

(5,653)

(1,395,092)

(1,704,845)

(1,939,947)

(4,099,832)

(20)

(33)

(1,939,967)

(4,099,865)

1,180,051

(835,582)

6,388

(6,922)

17

640,960

1,483,464

17

1,827,399

640,960

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Консолідований звіт про рух грошових коштів
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

01

Операційна діяльність

02

Прибуток до оподаткування

03

Коригування на негрошові статті для узгодження прибутку до оподаткування і чистих грошових потоків:

04

Знос основних засобів

9

05

Зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів

9

178,819

77,218

06

Амортизація нематеріальних активів

9

235,342

197,107

07

Збиток від вибуття основних засобів, нематеріальних активів та активів групи вибуття, класифікованих як
призначених для продажу

9

115,891

158,575

08

Процентні доходи

9

(148,244)

(140,577)

09

Процентні витрати

9

11,882

—

10

Інші фінансові витрати

9

10,861

5,095

11

Зміни в резервах і зобов'язаннях із виплат працівникам

(5,061)

9,620

12

Нереалізований збиток від курсових різниць

135,691

2,780

13

Коригування оборотного капіталу:

14

Зменшення/збільшення запасів

15

Зменшення/збільшення торгової та іншої дебіторської заборгованості, передоплат та інших активів

16

Збільшення витрат майбутніх періодів

17

(Зменшення)/збільшення торгової та іншої кредиторської заборгованості і інших оборотних активів та
податків до сплати, крім податку на прибуток

18

Збільшення доходів майбутніх періодів

19

Збільшення отриманих авансів

20

Зменшення інших короткострокових зобов'язань

21

Примітки

2014 р.

2013 р.

2,683,978

4,621,552

1,530,327

1,440,087

(1,839)

33,914

(343,992)

67,127

9,025

9,630

900,155

(45,883)

6,677

53,638

26,341

20,796

(37,076)

(19,137)

5,308,777

6,491,542

22

Фінансові доходи

144,137

145,826

23

Фінансові витрати

(4,257)

(31,972)

24

Витрати з податку на прибуток

(933,547)

(1,636,268)

25

Чисті грошові потоки, використані в операційній діяльності

4,515,110

4,969,128
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Консолідований звіт про зміни у капіталі
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)
Припадає на акціонерів материнської компанії

01

02

Статутний капітал
(Примітка 18)

Емісійний дохід
(Примітка 18)

Додатковий
капітал

Нерозподілений
прибуток

Вилучений
капітал

Усього
капітал

03

Залишок станом на 1 січня 2013 р.

1,009,249

102,338

132,682

8,078,637

(370,398)

8,952,508

04

Прибуток за рік

—

—

—

3,843,039

—

3,843,039

05

Інший сукупний дохід

—

—

—

11,596

—

11,596

06

Усього сукупний дохід після оподаткування
за звітний рік

—

—

—

3,854,635

—

3,854,635

07

Оголошені дивіденди

—

—

—

(4,099,865)

—

(4,099,865)

08

Інші зміни

—

—

—

(8,941)

—

(8,941)

09

Залишок на 31 грудня 2013 р.

1,009,249

102,338

132,682

7,824,466

(370,398)

8,698,337

10

Прибуток за рік

—

—

—

2,168,375

—

2,168,375

11

Інший сукупний дохід

—

—

—

—

—

—

12

Усього сукупний дохід після оподаткування
за звітний рік

—

—

—

2,168,375

—

2,168,375

13

Оголошені дивіденди (Примітка 18)

—

—

—

(2,489,933)

—

(2,489,933)

14

Внесок акціонерів

—

—

23,274

—

—

23,274

15

Інші зміни

—

—

—

(342,462)

—

(342,462)

16

Залишок на 31 грудня 2014 р.

1,009,249

102,338

155,956

7,160,446

(370,398)

8,057,591
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

1. Інформація про Компанію
Приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі – «Київстар» або «Компанія») було
створено та зареєстровано відповідно до законодавства України 3 вересня 1997 р.
Діяльність Компанії включає проектування, будівництво та експлуатацію мережі стільникового зв’язку в Україні, а також надання широкого спектру послуг мобільного зв’язку
та послуг домашнього Інтернету в Україні.
Юридична адреса Компанії: Червонозоряний пр-т, 51, Київ, 03110, Україна. Головний офіс Компанії та її основне місце здійснення діяльності розташовані за адресою:
вул. Дегтярівська, 53 Київ, 03113, Україна.

Компанія має дві дочірні компанії, що знаходяться в її повній власності, – ДП «Старавто» та ТОВ «Голден Телеком». Компанія та її дочірні компанії далі разом іменуються як
«Група».
21 серпня 2014 р. Компанія придбала Товариство з обмеженою відповідальністю «Голден Телеком». У листопаді 2014 р. було розпочато юридичну процедуру приєднання
ТОВ «Голден Телеком».
Фактичною материнською компанією Компанії є компанія «ВимпелКомЛтд.» зі штабквартирою у м. Амстердам, Нідерланди.

Наразі Компанія має Головний офіс у Києві та Процесинговий центр у Львові.
Станом на 31 грудня 2014 р. та 2013 р. акціонери та, відповідно, їхні частки в капіталі
Компанії представлені таким чином:
01

Частка участі

Кількість акцій

73.804%

13,094,562

02

«ВимпелКомХолдингз Б.В.» (Нідерланди)

03

«ВимпелКомЛтд.» (Бермудські острови)

0.004%

700

04

Викуплені власні акції

26.192%

4,647,127

100.000%

17,742,389

05
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

2. Умови функціонування, ризики, політична та економічна ситуація в Україні
Починаючи з кінця 2013 р., політична ситуація в Україні переживає нестабільність, хвилю численних протестів та тривалу політичну невизначеність, що призвело до погіршення стану державного бюджету, ненадійності фінансових ринків і різкого знецінення
національної валюти по відношенню до основних іноземних валют. Міжнародні рейтингові агенції знизили оцінку українського державного боргу з негативним прогнозом
на майбутнє. Окрім інших заходів, Національний банк України наклав певні обмеження
на банківську обробку клієнтських платежів та купівлю іноземної валюти на міжбанківському ринку.
Політична ситуація в 2014 р. також вирізнялася нестабільністю, змінами в українському
парламентському і президентському корпусах. Події березня 2014 р. у Криму призвели
до входження Республіки Крим до складу Російської Федерації. Ця подія суттєво погіршила відносини між Україною та Російською Федерацією. Станом на звітну дату розташовані на території Криму основні засоби Групи балансовою вартістю 156 965 тис. грн
були знецінені.
У 2014 р. у результаті збройного конфлікту та військових дій погіршилася політична ситуація і в Східній Україні, зокрема, у деяких регіонах Донецької і Луганської областей.
Збройний конфлікт у регіоні призвів до подальшого погіршення відносин між Україною
та Російською Федерацією. Ескалація політичної напруженості негативно вплинула на
українські фінансові ринки і, як результат, унеможливила отримання фінансування на
міжнародних фондових і кредитних ринках українськими компаніями. Це, в свою чергу,
спричинило значну девальвацію гривні по відношенню до основних іноземних валют.
Станом на звітну дату Група володіла основними засобами в сумі 77 649 тисяч гривень,
розташованими у Донецькій та Луганській областях або в безпосередній близькості до них,
на території яких триває збройний конфлікт. Зазначені активи складають 1% від основних
засобів Групи. Станом на 31 грудня 2014 р. Група зазнала збитків на суму 4 065 тис. грн переважно в результаті фізичного пошкодження активів, розташованих у цьому регіоні. Приблизно менше 1% доходу було отримано в зоні антитерористичної операції в 2014 р.
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Пошкодження інфраструктури (базових станцій, комутаційного обладнання та електропостачання) негативно вплинуло на здатність Групи надавати послуги в Донецькій і
Луганській областях протягом 2014 р. Це призвело до тимчасового припинення надання послуг. Керівництво намагалося вжити активних заходів, аби зменшити вплив цих
подій на діяльність Групи.
Протягом 2014 р. реальний ВВП впав на 6,8%. Група має доходи і витрати в іноземній
валюті. Девальвація української гривні («грн») по відношенню до твердих валют вплинула на загальну рентабельність Групи, враховуючи той факт, що частина дебіторської
заборгованості та грошових коштів і їх еквівалентів Групи, а також частина кредиторської заборгованості і всі кредити, придбані протягом року, включаючи нову дочірню
компанію «Голден Телеком», деноміновані в іноземній валюті.
5 лютого 2015 р. Національний банк України (НБУ) прийняв рішення припинити підтримку курсу гривні: НБУ скасував аукціони на міжбанківському ринку і анулював «орієнтовний курс обміну» гривні. У результаті, курс обміну гривні по відношенню до твердих валют знецінився до 23,13 грн за 1 долар США.
Станом на дату підписання фінансової звітності встановлений НБУ офіційний курс обміну гривні на долар США склав 23,45 грн за 1 долар США порівняно з 15,77 грн за
1 долар США станом на 31 грудня 2014 р. Невизначеність обмінного курсу гривні та
непрогнозованість подальших дій Національного банку України і надалі впливатимуть
на економіку України. У 2015 р. до ухвалення цієї фінансової звітності до випуску Група
визнала збиток від курсової різниці в сумі 495 605 тис. грн у зв’язку зі своєю кредиторською заборгованістю та кредитами в іноземній валюті, що частково компенсується
прибутками від залишків дебіторської заборгованості та грошових коштів і їхніх еквівалентів в іноземній валюті.
Шляхи подальшого розгортання політичної та економічної ситуації в Україні та їхні
кінцеві наслідки є непередбачуваними і можуть суттєво вплинути на подальший стан
української економіки та на бізнес Групи.
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

3. Засади складання звітності
Цю консолідовану фінансову звітність було складено на основі принципу історичної
вартості, за винятком деяких фінансових інструментів, які оцінюють відповідно до положень МСБО(IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Цю консолідовану фінансову звітність представлено у гривнях («грн.»),і всі суми округлено до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше.

Відповідність вимогам
складання звітності
Консолідовану фінансову звітність Групи
було складено відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ) у редакції, опублікованій
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (надалі – Рада з МСБО).

Засади консолідації
Ця консолідована фінансова звітність
включає фінансову звітність Компанії
та її дочірніх компаній – «СтарАвто» та
«Голден Телеком». Дочірні компанії повністю консолідуються з дати їх заснування або придбання Компанією. Фінансову
звітність дочірніх компаній складено за
той самий звітний період, що і звітність
Компанії, на основі послідовного застосування облікової політики.
Усі внутрішньогруповізалишки, доходи і
витрати, а також нереалізовані прибутки та збитки, які виникають у результаті
внутрішньогрупових операцій, повністю виключаються.
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

4. Прийняття нових або переглянутих стандартів та тлумачень
Облікова політика, яку застосовує Компанія, відповідає тій, що застосовувалася у попередньому фінансовому році, за винятком наступних нових та переглянутих МСФЗ, що
набрали чинності з 1 січня 2014 р.:
•

КТМФЗ (IFRIC) «Податкові збори»

•

МСБО (IAS)32 «Фінансові інструменти: подання»

•

МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»

•

МСБО (IAS) 36 «Знецінення активів»

МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання – взаємозалік
фінансових активів та фінансових зобов’язань»
Ці поправки уточнюють значення «в даний час має юридично закріплене право на
взаємозалік». Поправки також роз’яснюють застосування критеріїв МСБО 32 щодо
взаємозаліку в розрахункових системах (таких як системи центральних розрахункових
палат), які застосовують несинхронізовані механізми розрахунків на валовій основі.
Ці поправки не мали впливу на фінансовий стан або результати діяльності Групи.

МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»
Сутність та вплив кожного з нових відповідних стандартів та змін стандартів наведено
нижче:

КТМФЗ 21 «Податкові збори»
У цьому тлумаченні розглядається порядок обліку зобов’язання сплатити обов’язковий
податковий збір, якщо таке зобов’язання належить до сфери застосування МСБО 37.
У тлумаченні також розглядається порядок обліку зобов’язання сплатити обов’язковий податковий збір, час сплати та сума якого чітко визначені. У цьому тлумаченні не
розглядається облік витрат, що виникають внаслідок визнання зобов’язання сплатити
обов’язковий податковий збір. Щоб вирішити, до чого призводить визнання зобов’язання сплати обов’язковий податковий збір – до виникнення активу чи витрат, суб’єктові
господарювання слід застосовувати інші стандарти. Це тлумачення не мало впливу на
фінансовий стан або результати діяльності Групи.
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Відповідно до поправок, облік хеджування може продовжуватись у разі заміни похідного інструменту хеджування, за умови дотримання певних критеріїв. Ці поправки не
мали впливу на фінансовий стан або результати діяльності Групи.

МСБО (IAS) 36 «Знецінення активів: розкриття інформації про
вартість відшкодування нефінансових активів – поправки»
Ці поправки нівелюють небажані наслідки МСФЗ 13 щодо розкриття інформації про
вартість відшкодування, які вимагаються відповідно до МСБО 36. Крім того, ці зміни
вимагають розкриття інформації про вартість відшкодування активів або одиниць, що
генерують грошові кошти, стосовно яких за період був визнаний або сторнований збиток від знецінення. Ці поправки не мали впливу на фінансовий стан або результати діяльності Групи.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

5. Основні положення облікової політики
Функціональна валюта і валюта представлення
Функціональною валютою та валютою представлення Компанії та її дочірніх компаній
є українська гривня.

Перерахунок іноземної валюти
Операції, деноміновані у валютах, відмінних від відповідної функціональної валюти (іноземні валюти), первинно відображають у функціональній валюті за обмінним курсом,
що є чинним на дату проведення операції. Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховують у функціональну валюту за обмінним курсом
«спот» на звітну дату. Результат такого перерахунку визнають у прибутку та збитках.
Немонетарні статті, які оцінюють за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховують за обмінним курсом, що був чинним на дату проведення первинної операції.
Немонетарні статті, які обліковують за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховують за обмінним курсом, що є чинним на дату визначення справедливої вартості. Результат такого перерахунку визнається у прибутку або збитках від зміни справедливої вартості статті (тобто курсові різниці за статтями, зміни справедливої вартості
яких обліковують у складі сукупного доходу або у складі прибутку та збитків, відповідно
визнають у складі сукупного доходу або у складі прибутку та збитків).

Визнання та оцінка доходів
Доходи визнають, якщо існує висока вірогідність того, що Група отримає економічні
вигоди і суму таких доходів можна достовірно визначити. Доходи оцінюють за справедливою вартістю отриманої винагороди або такої, що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусів та податків з продажу. Ці податки вважають стягненими від
імені державних органів.
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Доходи, головним чином, включають доходи від надання (продажу):
• послуг: доходи від плати за ефірний час, плати за з’єднання, регулярних платежів,
плати за підключення до мережі та разової плати за підписку на послуги, доходи від
надання послуг широкосмугового Інтернету (FTTB), плати за фіксовані лінії, доходи
від роумінгу і доступу до мережі, а також додаткових послуг;
• абонентського обладнання: телефонних апаратів, модемів тощо.

Продаж ефірного часу
Компанія одержує доходи від продажу ефірного часу шляхом забезпечення контрактних абонентів та користувачів передплачених послуг доступом до власної стільникової мережі та забезпечення проходження дзвінків у власній мережі та мережах роумінгових партнерів.

Плата за з’єднання
Доходи від плати за з’єднання – це доходи, отримані від надання послуг із завершення
дзвінків із мереж інших операторів на мережу Компанії.
Доходи від продажу ефірного часу та від плати за з’єднання визнають у періоді фактичного надання відповідних послуг.

Регулярні платежі
Регулярні платежі включають плату за підключення до нових тарифних планів і регулярну плату за передплату таких додаткових послуг, як голосова пошта, виставлення
детального рахунку тощо. Регулярні платежі також включають плату за перерахування
грошових коштів між абонентськими рахунками, використання послуги «екстрагроші»,
а також списання невикористаних передоплат з абонентських рахунків відключених
абонентів тощо. Доходи від регулярних платежів визнають у тому періоді, в якому відповідну послугу було надано.
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Плата за підключення і разова абонентська передплата
Плату за підключення сплачують абоненти за первісну реєстрацію у мережі. Доходи від
плати за підключення відносять та визнають протягом того періоду, в якому ця плата за
підключення є заробленою, згідно з очікуваним періодом відносин з клієнтами, який
складає 106 місяців для контрактних абонентів та 32 місяці для абонентів передплачених
послуг (2013 р.: 108 місяців та 36 місяців відповідно). Очікуваний період відносин із клієнтами ґрунтується на попередній історії відтоку клієнтів та планах щодо розвитку Компанії.
Разова плата за передплату на послуги переважно включає одноразову плату за підключення різних додаткових послуг, а також плату за зміну тарифного плану і за переведення підписки з одного місця в інше. Доходи від одноразової плати за послуги
відносяться на майбутні періоди та визнаються протягом того періоду, в якому ця плата
за підписку є заробленою, а саме протягом строку дії підписки, а у випадках відсутності
строку дії – згідно з очікуваним періодом відносин із клієнтами, який складає приблизно 106 місяців для контрактних абонентів та 32 місяці для абонентів передплачених
послуг (2013 р.: 108 місяців та 36 місяців відповідно).

що надаються Компанією у власній мережі абонентам роумінгових партнерів, та (III)
плата за доступ до мережі Компанії з боку іноземних операторів без термінації дзвінків.
Доходи від роумінгу визнаються у тому періоді, в якому відповідна послуга була надана.

Додаткові послуги
Додаткові послуги включають вихідні SMS та MMS, а також дані, що передають комутованим каналом та через систему передачі даних із пакетною комутацією (WAP, GPRS,
EDGE тощо) та продаж контенту абонентам. Доходи від додаткових послуг визнають
у періоді, в якому відповідні послуги було надано.

Продаж клієнтського обладнання
Доходи від продажу телефонних апаратів та модемів визнають тоді, коли відповідні істотні ризики і вигоди переходять до покупця.

Знижки роумінговим партнерам

Доходи від надання послуг широкосмугового Інтернету (FTTB) включають фіксовані щомісячні платежі за доступ до мережі Інтернет, наданий абонентам Компанії. Даний вид
доходів визнають у тому періоді, в якому відповідну послугу було надано абонентам.

Знижки найчастіше надають у вигляді грошових знижок, що розраховують на підставі умов договору з роумінговим партнером та даних білінгової системи про трафік
роумінгу за період. Знижки відображають на систематичній основі протягом періоду,
в якому відповідну знижку було надано. Знижки обліковують як зменшення доходів відповідного періоду.

Плата за фіксовані лінії

Подання

Доходи від плати за фіксовані лінії включають щомісячні платежі за доступ абонентів
Компанії до фіксованої телефонної мережі та маршрутизацію дзвінків абонентів, здійснених через дану мережу. Цей вид доходів визнають у тому періоді, в якому відповідну
послугу було надано абонентам.

Якщо в межах операції Компанія виступає принципалом, доходи визнаються на розгорнутій основі. У такому випадку доходи включають у себе повну вартість операції,
рахунок щодо якої виставлений клієнту, за вирахуванням знижок, з віднесенням будьяких пов’язаних витрат на операційні витрати. Якщо Компанія виступає в ролі агента,
доходи визнають на згорнутій основі. Ці доходи є заробленою маржою. Оцінка того, чи
є Компанія принципалом або агентом, ґрунтується на оцінці сутності операції, відповідальності за надання товарів і послуг та ціноутворення, а також властивих фінансових
ризиків та вигід.

Послуги широкосмугового інтернету (FTTB)

Роумінг і доступ до мережі
Доходи від роумінгу та доступу до мережі включають: (І) доходи від послуг, що надають
абонентам Компанії в мережах її партнерів з роумінгу, (ІІ) доходи від доступу до послуг,
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Процентні доходи

Витрати на рекламу, маркетинг і комісійні винагороди

Процентні доходи відображають із використанням ефективної процентної ставки, що
є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні грошові потоки протягом очікуваного строку фінансових інструментів чи більш короткого періоду (якщо таке має місце)
до чистої балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов’язання. Процентні доходи відображають у складі фінансових доходів у консолідованому звіті про
сукупний дохід.

Витрати на рекламу, маркетинг та комісійні винагороди відносять до витрат по мірі їх
понесення, якщо тільки вони не складають частину витрат майбутніх періодів, пов’язаних з підключенням, як описано вище. Витрати на рекламу та заходи зі стимулювання
попиту визнають у складі витрат на той момент, коли Група або має право на доступ до
товарів, або одержує послугу.

Доходи майбутніх періодів
Доходи від послуг мобільного зв’язку визнають при фактичному використанні ефірного
часу кінцевим споживачем. Невикористаний ефірний час на передплачених картках визнають як дохід майбутніх періодів до моменту надання відповідної послуги кінцевому
споживачу або закінчення строку дії передоплаченої картки.

Програми лояльності
Бонусні одиниці, отримані клієнтами у рамках програми лояльності, обліковують як окремий компонент операції з продажу, в рамках якої їх надають. Частину справедливої
вартості отриманої винагороди розподіляють на бонусні одиниці та відносять на майбутні періоди, виходячи з очікуваної кількості бонусних одиниць, які будуть фактично
отримані клієнтом. У подальшому віднесену на майбутні періоди суму визнають як дохід у періодах погашення бонусних одиниць.

Витрати майбутніх періодів на підключення
Первісні прямі витрати, понесені у зв’язку з підключенням абонента до мережі, відносять на майбутні періоди, як і доходи від плати за підключення, та обмежують сумою
доходів майбутніх періодів від плати за підключення. Понесені витрати в основному
складаються з собівартості стартових пакетів та комісійних винагород дилерів. У деяких
випадках витрати, пов’язані з платою за підключення, перевищують суму доходів, пов’язаних із підключенням. Таке перевищення списують на витрати.
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Основні засоби
Основні засоби відображають за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого
зносу та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Собівартість основних засобів включає в себе вартість професійних послуг, а у випадку кваліфікаційних
активів – витрати на позики, які підлягають капіталізації. Знос розраховують із метою
зменшення первісної вартості активів, крім землі, до їхньої оціночної ліквідаційної вартості, якщо така існує, протягом усього очікуваного строку корисного використання.
Нарахування зносу розпочинається з моменту, коли активи готові до їхнього цільового
використання.
Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів відображають по мірі їх понесення. У випадку капіталізації нових запасних частин замінені запасні частини виводять
з експлуатації та їхню залишкову балансову вартість визнають збитком від вибуття.
Якщо сума очікуваних витрат на виведення з експлуатації активу після завершення
його використання є суттєвою для фінансової звітності, теперішня вартість очікуваних витрат на демонтаж активу після завершення його використання включається до
первісної вартості відповідного активу, за умови дотримання критеріїв для визнання
резерву. Подальше збільшення зобов’язань з демонтажу в результаті зміни припущень
(наприклад, період до демонтажу, вартість демонтажу тощо) визнають як надходження основних засобів. Подальше зменшення зобов’язань з демонтажу в результаті зміни
припущень визнають як внутрішнє переміщення та рекласифікацію основних засобів.
Знос нараховують за прямолінійним методом протягом наступних очікуваних строків
корисного використання активів:
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01

Категорія активу

02

Локальні, регіональні та магістральні мережі

03

Мобільна мережа та комутатори

04

Радіоустаткування

05

Будівлі

06

Корпоративні адміністративні активи

Строк корисного
використання (роки)
20
5—15
7
10—30
5—7

Метод амортизації, розрахункові строки корисного використання та залишкова вартість оцінюються не менше одного разу на рік та коригуються перспективно у всіх належних випадках. Очікується, що залишкова вартість дорівнюватиме нулю для більшості
активів, крім транспортних засобів, включених до складу адміністративних активів, які
Група не планує використовувати протягом усього строку їх корисного використання.
Визнання об’єкту основних засобів припиняється після його вибуття або якщо не очікується одержання майбутніх економічних вигід від його подальшого використання або
вибуття. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв’язку з припиненням визнання
активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його
балансовою вартістю), включаються до звіту про прибутки та збитки за рік, в якому відбулось припинення визнання об’єкту.
Знос удосконалень орендованого майна нараховується протягом усього очікуваного
строку його корисного використання на тій самій основі, що і знос власних активів, або
протягом строку відповідної оренди, якщо він менший за перший.

Незавершене будівництво
Об’єкти, які знаходяться у процесі незавершеного будівництва, капіталізують як окремий елемент основних засобів. Після завершення будівництва вартість об’єкту переносять до відповідної категорії основних засобів. Знос на об’єкти незавершеного будівництва не нараховують.
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Невстановлене обладнання
Невстановлене обладнання є устаткуванням, придбаним Групою, але не введеним
в експлуатацію. Знос на невстановлене обладнання не нараховують.

Земля
Земля, на яку Група має відповідне юридичне право, включена до звіту про фінансовий
стан Групи за її історичною собівартістю. Знос на землю не нараховують.

Оренда
Оренду класифікують як фінансову в тому випадку, коли за умовами оренди всі значні
ризики та вигоди від власності передають орендареві. Усі інші типи оренди класифікують як операційну оренду. Оцінка оренди залежить від сутності операцій. Водночас існують наступні умови, що дозволяють Групі класифікувати оренду як фінансову:
якщо строк оренди перевищує 75% від очікуваного строку корисного використання
або якщо теперішня вартість мінімальних орендних платежів перевищує 90% від справедливої вартості орендованого активу.
Група може укласти угоду, яка не має юридичної форми оренди, але передає право на
використання активу в обмін на платіж або кілька платежів. Визначення того, чи є угода
орендою або чи містить ознаки оренди, базується на сутності угоди та вимагає оцінки
того, чи: (а) залежить її виконання від використання конкретного активу та (б) переходить право користування активом.

Група як орендар
Основні засоби, придбані у результаті фінансової оренди, капіталізують та відображають за меншою з двох величин: справедливою вартістю або теперішньою вартістю
мінімальних орендних платежів, визначеною на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу та збитку від зменшення корисності. Знос орендованих активів нараховують протягом усього строку їхнього корисного використання. Однак у випадку,
якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до Групи перейде право власності
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на актив наприкінці строку оренди, актив амортизують протягом коротшого з таких
періодів: строку корисного використання активу та строку оренди.
Платежі за операційну оренду відображають у складі прибутків та збитків рівномірно
протягом усього строку відповідної оренди. Вигоди та премії, отримані від укладання угод операційної оренди, також амортизують рівномірно протягом усього строку оренди. Суму орендних платежів, здійснених на початку операційної оренди, або
витрати на придбання орендованої власності амортизують протягом усього строку
оренди відповідно до наданих вигід і відображають у прибутку та збитках.

Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або створенням активу, який обов’язково вимагає тривалого періоду для його підготовки до
планового використання або продажу, капіталізують у складі первісної вартості такого
активу. Усі інші витрати на позики відносять на витрати у тому звітному періоді, у якому
вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат, понесених у зв’язку із залученням позикових коштів.

Нематеріальні активи
Окремо придбані нематеріальні активи спочатку визнають за первісною вартістю. Після початкового визнання нематеріальні активи відображають за первісною вартістю за
вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Нематеріальні активи, створені власними силами Компанії, за винятком капіталізованих
витрат на розробку, не капіталізують, і відповідні витрати відображають у прибутку та
збитках за період, у якому вони виникли.
Нематеріальні активи з кінцевим строком корисного використання амортизують протягом усього строку їхнього корисного використання. Строки корисного використання та методи амортизації нематеріальних активів переглядають принаймні раз на рік
та коригують на перспективній основі, якщо це необхідно. Амортизацію нараховують
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за прямолінійним методом протягом наступних очікуваних строків корисного використання активів:
Строк корисного
використання (роки)

01

Категорія активу

02

Ліцензії

5—15

03

Мережеве та білінгове програмне забезпечення

5—10

Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального активу оцінюють як різницю між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу і визнають у консолідованому звіті про сукупний дохід як інші витрати.

Запаси
Запаси відображають за найменшою з двох величин: собівартістю та чистою вартістю
реалізації для об’єктів, які будуть реалізовані як окремі товари. Запаси, які будуть реалізовані в рамках транзакції з кількома компонентами, в результаті якої Група очікує
отримати чистий дохід, оцінюють за собівартістю, навіть якщо ціна продажу запасів
нижча, ніж їхня собівартість. Собівартість використаних запасів визначають за допомогою методу середньозваженої собівартості. Собівартість запасів, що використовують
для надання інших послуг та будівництва об’єктів основних засобів, визначають за допомогою методу ФІФО.

Справедлива вартість активів та зобов’язань
Справедлива вартість є вартістю, яку буде отримано від продажу активу або сплачено
за передачу зобов’язання в рамках звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на припущенні, що угода щодо продажу
активу або передачі зобов’язання відбуватиметься:
• на основному ринку для активу або зобов’язання, або
• на найбільш вигідному ринку для даного активу або зобов’язання, за відсутності основного ринку.
Основний або найбільш вигідний ринок повинен бути доступний для Групи.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)
Справедливу вартість активу або зобов’язання визначають, виходячи із припущень, які
учасники ринку використовували б під час визначення ціни активу або зобов’язання, якщо
припустити, що такі учасники ринку діють, переслідуючи власні економічні інтереси.
Оцінка справедливої вартості нефінансового активу враховує здатність учасника ринку
генерувати економічні вигоди від найкращого та найбільш ефективного використання активу, або продаючи його іншому учаснику ринку, який використовуватиме актив
в найкращий і найбільш ефективний спосіб.
Група використовує різні методи оцінки, необхідні в даних обставинах, і для яких є достатньо даних для визначення справедливої вартості, максимально використовуючи
відповідні доступні очевидні вхідні дані та зводячи до мінімуму використання недоступних вхідних даних.
Усі активи та зобов’язання, справедлива вартість яких вимірюється або розкрита у фінансовій звітності, класифікують у рамках ієрархії справедливої вартості, яка наведена
нижче, починаючи з вхідних даних найнижчого рівня, які мають значний вплив на оцінку
справедливої вартості в цілому:
• Рівень 1 – Ціни ринкових котирувань (без коригувань) на активних ринках для стандартизованих активів та зобов’язань.
• Рівень 2 – Методи оцінки, для яких найнижчий рівень вхідних даних, що мають значний вплив на оцінку справедливої вартості, є прямо або опосередковано доступним.
• Рівень 3 – Методи оцінки, для яких найнижчий рівень вхідних даних, що мають значний вплив на оцінку справедливої вартості, є недоступним.
Для активів та зобов’язань, які визнають у фінансовій звітності на регулярній основі,
Група визначає, чи відбулося переміщення між рівнями ієрархії шляхом перегляду класифікації (на основі найнижчого рівня вхідних даних, що є суттєвими для оцінки справедливої вартості в цілому) наприкінці кожного звітного періоду.
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Зменшення корисності нефінансових активів
На кожну звітну дату Група визначає, чи існують ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності, Група здійснює оцінку суми очікуваного
відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу – це найбільша з двох
оцінок: справедливої вартості мінус витрати на вибуття активу або одиниці, яка генерує
грошові кошти, та його вартості при використанні. Суму очікуваного відшкодування
визначають для кожного активу, за винятком випадків, коли актив не генерує надходження грошових коштів, що здебільшого не залежать від надходжень грошових коштів
від інших активів та груп активів.
Якщо балансова вартість активу або одиниці, яка генерує грошові кошти, перевищує
суму його очікуваного відшкодування, вважають, що корисність активу зменшилася до
суми його очікуваного відшкодування. При оцінці теперішньої вартості майбутніх чистих грошових надходжень від активу, майбутні грошові потоки дисконтують за ставкою до оподаткування, яка відображає поточну ринкову вартість грошей у часі та специфічні для активу ризики. При визначенні справедливої вартості активу мінус витрати
на вибуття беруть до уваги останні операції на ринку, за умови їхньої наявності. У разі,
якщо ідентифікувати такі операції неможливо, використовують відповідну модель оцінки. Дані розрахунки підтверджують оціночними коефіцієнтами або іншими доступними
показниками справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності поточної діяльності визнають у прибутку та збитках.
Одиниця, яка генерує грошові кошти, – найменша група активів, яку можна ідентифікувати і яка генерує надходження грошових коштів, що здебільшого не залежать від
надходжень грошових коштів від інших активів або груп активів. Виходячи зі специфіки
діяльності Групи, керівництво визначило, що Група має одну одиницю, яка генерує грошові кошти, якою є мережа Компанії в цілому.
На кожну звітну дату проводять оцінку наявності ознак того, що раніше визнані збитки
від зменшення корисності активу більше не існують або зменшилися.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)
За наявності таких ознак проводять оцінку суми очікуваного відшкодування активу. Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнують тільки у тому випадку, якщо
мала місце зміна в оцінках, які використовували для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з моменту останнього визнання збитку від зменшення корисності.
У такому випадку балансову вартість активу збільшують до суми очікуваного відшкодування активу. Таке збільшення вартості не може перевищувати балансової вартості, яку
було б визначено за вирахуванням амортизації, якби у попередніх роках не визнавався
збиток від зменшення корисності активу. Дане сторнування визнають у складі прибутку
та збитків. Після сторнування знос підлягає коригуванню у майбутніх періодах з метою
розподілу переоціненої балансової вартості активу, за вирахуванням його ліквідаційної
вартості, на систематичній основі протягом строку його корисного використання.

активи первісно визнають за справедливою вартістю з додаванням суми прямих транзакційних витрат, якщо такі є. У випадку здійснення операцій з компаніями, що знаходяться під спільним контролем, будь-яке перевищення номінальної вартості над справедливою вартістю при первісному визнанні включають до нерозподіленого прибутку.

Подальша оцінка

Фінансові активи

Після первісного визнання кредити та дебіторську заборгованість відображають у
подальшому за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної
процентної ставки за вирахуванням зменшення корисності активу. Амортизовану собівартість розраховують з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також
комісійних або витрат, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацію відображають у складі фінансових доходів у звіті про сукупний дохід.

Первісне визнання та оцінка

Фінансові зобов’язання

Фінансові активи класифікують таким чином: фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку та збитках, позики та дебіторська
заборгованість, інвестиції, що утримують до погашення, фінансові активи, наявні для
продажу, або похідні фінансові інструменти, які були визначені як ефективний інструмент хеджування. Під час первісного визнання фінансових активів Група присвоює їм
відповідну категорію.
Угоди щодо купівлі або продажу фінансових активів, які передбачають поставку активів у строки, визначені законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку
(угоди на «стандартних умовах»), визнають на дату укладання угоди, тобто на дату, коли
Група бере на себе зобов’язання купити або продати актив.
Фінансові активи Групи включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість, усі з яких класифікують як кредити та дебіторську заборгованість згідно з МСБО (IAS) 39.
Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими
або визначеними платежами, які не котируються на активному ринку. Такі фінансові
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Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов’язання класифікують таким чином: фінансові зобов’язання, оцінені за
справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку та збитках, кредити
та позики, або похідні інструменти, визначені як інструменти ефективного хеджування. Під час первісного визнання фінансових зобов’язань Група присвоює їм відповідну
категорію.
Фінансові зобов’язання первісно визнають за справедливою вартістю за вирахуванням
суми прямих транзакційних витрат у випадку кредитів та позик.
Фінансові зобов’язання Групи здебільшого включають торгову та іншу кредиторську заборгованість.

Подальша оцінка
Після первісного визнання подальшу оцінку торгової та іншої кредиторської заборгованості з фіксованим терміном погашення здійснюють за амортизованою собівартістю
з використанням методу ефективної процентної ставки.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)
Прибуток та збитки визнають у складі прибутку та збитків при припиненні визнання
зобов’язань, а також по мірі амортизації з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизовану вартість розраховують із використанням методу ефективної
процентної ставки з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацію з використанням методу ефективної процентної ставки відображають у консолідованому звіті про сукупний дохід у складі фінансових витрат.

Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов’язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума – відображенню у консолідованому звіті про фінансовий стан тоді й тільки тоді , коли існує юридичне право на здійснення взаємозаліку визначених сум, а також намір здійснити розрахунок на згорнутій основі, або реалізувати активи та одночасно з цим погасити зобов’язання.

Зменшення корисності фінансових активів
Група визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів
або групи фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів відбувається тоді і тільки тоді,
коли існують об’єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї або кількох
подій, які настали після первісного визнання активу («подія збитку»), і така подія збитку
впливає на попередньо оцінені майбутні грошові потоки від фінансового активу або
групи фінансових активів, які можна достовірно оцінити.
Об’єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник
або група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов’язання зі сплати відсотків або основної суми боргу, існує ймовірність їхнього банкрутства
або фінансової реорганізації, а також ознаки на підставі доступної ринкової інформації,
помірного зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни в рівні
прострочених платежів або в економічних умовах, які корелюють зі збитками.
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Для активів, відображених за амортизованою вартістю, Група спочатку проводить окрему оцінку існування об’єктивних ознак зменшення корисності індивідуально значимих
фінансових активів, або сукупно фінансових активів, що не є індивідуально значимими.
У випадках, коли Група визначає, що відсутні об’єктивні ознаки зменшення корисності
суттєвого або несуттєвого фінансового активу, що розглядається відокремлено, цей
актив включають до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику; такі активи оцінюють на предмет зменшення корисності у сукупності.
Активи, які оцінюють окремо на предмет зменшення корисності, і щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток від зменшення корисності, не оцінюють на
предмет зменшення корисності у сукупності.
За наявності об’єктивних ознак збитків, понесених у результаті зменшення корисності
фінансових активів, суму збитку визначають як різницю між балансовою вартістю активів і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (не включаючи майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені).
Поточну вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтують за первісною
ефективною процентною ставкою за фінансовим активом.
Якщо інструмент має плаваючу процентну ставку, ставкою дисконтування для визначення збитків від зменшення корисності буде поточна ефективна процентна ставка.
Балансову вартість активу зменшують шляхом застосування рахунку резерву, а суму
збитку визнають у прибутку та збитках для всіх знецінених фінансових активів.
Кредити та дебіторську заборгованість разом із відповідним резервом списують, коли
немає реальної перспективи відшкодування найближчим часом і/або коли термін позовної давності вже минув. Якщо у наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності знижується або збільшується в зв’язку з подією, яка відбулася після
визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення
корисності збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо
майбутнє списання вартості фінансового інструмента згодом відшкодовується, суму
відшкодування визнають у складі фінансових витрат у звіті про сукупний дохід.
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

Припинення визнання фінансових інструментів
Фінансові активи
Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини
групи подібних фінансових активів) відбувається у випадку, якщо:
• минув термін дії прав на одержання грошових потоків від фінансового активу або
• Група передала свої права на одержання грошових потоків від активу або взяла на
себе зобов’язання за виплатами третій стороні одержуваних грошових потоків у
повному обсязі та без істотної затримки за «транзитною» угодою; або (a) Група передала практично усі ризики та вигоди від активу, або (б) Група не передала, але і не
зберігає за собою, практично всі ризики та вигоди від активу, але передала контроль
над цим активом.
Якщо Група передала свої права на одержання грошових надходжень від активу або
уклала «транзитну» угоду, і при цьому не передала, але і не зберігає за собою, практично всіх ризиків і вигід від активу, а також не передала контроль над активом, новий актив визнають тією мірою, якою Група продовжує свою участь в активі. У цьому випадку
Група також визнає відповідне зобов’язання. Переданий актив і відповідне зобов’язання
оцінюють на основі, що відображає права та зобов’язання, збережені Групою.
Подальшу участь Групи в активі, який має форму гарантії за переданим активом, оцінюють за меншим із значень: первісною балансовою вартістю активу або максимальною
сумою компенсації, яка може бути пред’явлена Групі до сплати.

Фінансові зобов’язання
Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у випадку виконання,
анулювання або закінчення терміну дії відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед
тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення істотних
змін в умови існуючого зобов’язання, таку заміну або модифікацію відображають як
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припинення визнання первісного зобов’язання та визнання нового зобов’язання в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у прибутках та збитках.

Виплати працівникам
Група здійснює певні відрахування до Державного пенсійного фонду за ставками, що
діють протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відображають як витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна
плата.
Крім зазначених вище відрахувань, працівники Групи мають право на ювілейні виплати
та виплати по закінченні трудової діяльності.
Ювілейні виплати здійснюють з приводу річниці працівника, а виплати по закінченні
трудової діяльності здійснюють одноразово при виході на пенсію. Сума таких виплат
залежить від стажу роботи працівника у Компанії та середньої заробітної плати. Окремі
фонди під такі виплати не формують.
Оціночну вартість надання винагород за програмами визначають щорічно з використанням актуарного методу прогнозованої умовної одиниці для розрахунку чистої теперішньої вартості зобов’язань з виплат працівникам на звітну дату. Залишок зобов’язань
із виплат працівникам дорівнює дисконтованим платежам, що підлягають сплаті у майбутніх періодах з урахуванням кадрової ротації, і відноситься до періоду до звітної дати.
Демографічна інформація та припущення про кадрову ротацію ґрунтуються на даних
минулих періодів.
Результати від переоцінки (пенсійного плану), які включають в себе актуарні прибутки
(збитки), відразу відображають у звіті про фінансовий стан з відображенням за дебетом
або кредитом у нерозподіленому прибутку через інший сукупний дохід у періоді їхнього виникнення. Результати від переоцінки (пенсійного плану) не підлягають віднесенню
до прибутку або збитку в наступних періодах.
Вартість послуг минулих періодів визнають у складі прибутку чи збитку на більш ранню
з наступних дат:
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• дата внесення поправок у план чи дата секвестра плану; та
• дата, на яку Група визнає відповідні витрати на реструктуризацію.
Чисту величину відсотків відносно чистого зобов’язання (активу) пенсійного плану
з встановленими виплатами визначають шляхом множення чистого зобов’язання (активу) пенсійного забезпечення з визначеною виплатою на ставку дисконтування.
Вартість послуг, що включає вартість послуг поточного періоду, вартість послуг минулих періодів, прибутки (збитки) від секвестра плану та нестандартні взаєморозрахунки,
визнають у складі прибутку або збитку.
Будь-які актуарні прибутки або збитки, пов’язані з ювілейними виплатами, визнають як
прибуток або збиток за період, у якому вони виникли. Вартість послуг минулих періодів
визнають негайно.

Податки
Поточний податок на прибуток
Поточні податкові активи та зобов’язання за поточний та попередні періоди оцінюють
за сумою, очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовують для
розрахунку цієї суми, – це ставки та законодавство, які були чинними на звітну дату.

Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток розраховують за методом зобов’язань шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов’язань
та їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов’язання визнають за всіма оподатковуваними тимчасовими
різницями, крім випадків, коли:
• відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного визнання гудвіла, активу або зобов’язання в ході угоди, що не є об’єднанням бізнесу, і на момент
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здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток;
• і стосовно оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні компанії, якщо розподіл у часі сторнування тимчасової різниці може контролюватися та існує значна ймовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Відстрочені податкові активи з податку на прибуток визнають за всіма тимчасовими
різницями, що підлягають вирахуванню, та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тій мірі, в якій існує значна ймовірність того, що Компанія матиме
оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що
підлягають вирахуванню, невикористані податкові збитки, крім випадків, коли:
• відстрочений актив з податку на прибуток, що відноситься до тимчасової різниці,
яка підлягає вирахуванню, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов’язання, що виникло не внаслідок об’єднання бізнесу і яке на момент здійснення
операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток
або збиток;
• стосовно тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, і які пов’язані з інвестиціями в дочірні компанії, відстрочені податкові активи визнають тільки в тій мірі, в якій
є значна ймовірність того, що тимчасові різниці будуть сторновані у найближчому
майбутньому та буде отриманий достатній оподатковуваний прибуток, за рахунок
якого можна буде використати тимчасові різниці.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну
дату та знижується в тій мірі, в якій отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всі або частину відстрочених податкових активів,
оцінюється як малоймовірне. Невизнані відстрочені податкові активи переглядають на
кожну звітну дату та визнають в тій мірі, в якій з’являється значна ймовірність того, що
майбутній оподатковуваний прибуток дозволить використовувати відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи і зобов’язання визначають за ставками податку, які застосовуватимуться протягом періоду реалізації активу або врегулювання
зобов’язання на підставі законодавства, яке набрало або фактично набрало чинності
на звітну дату.
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Відстрочений податок, що відноситься до статей, визнаних не у складі прибутку або
збитку, також не визнається у складі прибутку або збитку. Статті відстрочених податків
визнають відповідно до операцій, на яких вони ґрунтуються, або у складі іншого сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі.
Взаємозалік відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань
здійснюється тоді, коли існує юридично закріплене право взаємозаліку поточних податкових активів і зобов’язань, і відстрочені податки відносяться до однієї і тієї ж оподатковуваної компанії та податкового органу.

Податок на додану вартість
Доходи, витрати та активи визнають за вирахуванням суми податку на додану вартість
(ПДВ), крім випадків, коли:
• податок на додану вартість, що виник при придбанні активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартість визнається як частина витрат на придбання активу або частина видаткової статті; і
• дебіторська та кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми
податку на додану вартість.
Чиста сума ПДВ до відшкодування податковими органами або до сплати податковим
органам представлена в примітках до консолідованої фінансової звітності.

Короткострокова/довгострокова класифікація
Актив (зобов’язання) класифікується як поточний, якщо планується його реалізація (погашення) або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 місяців після
звітної дати. Інші активи (зобов’язання) класифікують як довгострокові. Фінансові інструменти класифікують, виходячи з їх очікуваного строку. Відстрочені податкові активи класифікуються як довгострокові.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі, а також короткострокові депозити з первісним строком погашення до трьох місяців.
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Для цілей консолідованого звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їхні еквіваленти складаються з грошових коштів та їх еквівалентів згідно з визначенням вище, за
винятком непогашених банківських овердрафтів.

Резерви
Резерви визнають, коли в результаті минулих подій Група має юридичні або добровільно
взяті на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовірності очікується відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов’язання можна достовірно визначити. Якщо Група планує одержати відшкодування
деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування
визнають як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображають у прибутку та
збитках за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив вартості грошей у часі є суттєвим,
резерви дисконтують за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це
доцільно, ризики, характерні для конкретного зобов’язання. Якщо застосовують дисконтування, то збільшення резерву з часом визнають як фінансові витрати.

Умовні активи і зобов’язання
Умовні активи не визнають, а розкривають у консолідованій фінансовій звітності, якщо
надходження економічних вигід є ймовірним.
Умовні зобов’язання не відображають у консолідованій фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому суму таких зобов’язань можна достовірно визначити.
Інформація про такі зобов’язання підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які представляють економічні вигоди, є малоймовірною.

Вбудовані похідні інструменти
«Київстар» має контракти, які класифікуються як вбудований похідний інструмент
з компонентами гібридного інструмента, зокрема «Вбудований похідний інструмент
в іноземній валюті». Ці контракти на послуги представлені в функціональній валюті
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)
(гривня), однак, договірною валютою визначається євро/долар США, і оплата, отримана в гривні, регулюється курсом гривні по відношенню до євро на дату платежу, якщо
коливання курсу перевищує 3%.
Такий валютний похідний інструмент є нероздільним, адже зазвичай в Україні використовується валютний розрахунок у контрактах на придбання або продаж нефінансових статей. Торгова кредиторська заборгованість за грошову суму представлена
в євро/доларах США відповідно до МСБО 21.
Щомісячні рахунки-фактури визнаються згідно із загальними правилами визнання щомісячних рахунків в іноземній валюті.

Викуплені власні акції
Викуплені власні акції визнаються за ціною придбання та вираховуються з капіталу.
Прибутки та збитки, пов’язані з придбанням, продажем, випуском або анулюванням
інструментів власного капіталу Групи, не визнаються у прибутках та збитках періоду.
Різниця між балансовою вартістю та сумою винагороди, у разі повторного випуску,
визнається у складі емісійного доходу. Права голосу, пов’язані з викупленими власними
акціями, анулюються для Групи, а також такі акції не беруть участі у розподілі дивідендів.

Події після звітної дати
Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан Групи
на звітну дату (коригуючі події), відображають у консолідованій фінансовій звітності.
Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображають
у примітках до консолідованої фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

Операції з материнським підприємством та компаніями під
спільним контролем
Операції з материнським підприємством та компаніями під спільним контролем визнають у консолідованій фінансовій звітності за справедливою вартістю. Різницю між
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справедливою вартістю та сумою операції визнають як внесок до власного капіталу чи
розподіл прибутку серед акціонерів Групи.

Рекласифікація порівняльної інформації
У 2014 р. Компанія здійснила певну рекласифікацію порівняльної інформації за 2013 р.
з метою забезпечення відповідності формату подання фінансової звітності за 2014 р.
У 2014 р. Група здійснила рекласифікацію довгострокових і короткострокових активів
та зобов’язань. Це було спричинено розподілом доходів майбутніх періодів і витрат на
довгострокові і короткострокові частини. Рекласифікація була проведена ретроспективно у фінансової звітності 2013 р. для надання порівняльної інформації.
Вплив на консолідовану фінансову звітність наведено в таблицях нижче:

01

Станом на
31 грудня 2013 р.
(до рекласифікації)

Рекласифікація

Станом на
31 грудня 2013 р.
(після рекласифікації)

98,918

(24,236)

74,682

—

24,236

24,236

98,918

—

98,918

02

Оборотні активи
Відстрочені витрати –
короткострокова частина

03

Необоротні активи
Відстрочені витрати –
довгострокова частина

04

УСЬОГО АКТИВИ

05

Поточні зобов’язання
Доходи майбутніх періодів –
короткострокова частина

750,617

(80,904)

669,713

06

Довгострокові зобов’язання
Доходи майбутніх періодів –
довгострокова частина

—

80,904

80,904

07

УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

750,617

—

750,617
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

6. Суттєві облікові судження та основні джерела невизначеності в оцінках
Ключові джерела невизначеності в оцінках – суттєві облікові оцінки
Оцінка деяких сум, включених до консолідованої фінансової звітності, або таких, що
мають вплив на неї, а також пов’язані з ними розкриття інформації, вимагає від керівництва здійснення припущень відносно сум або умов, які не можуть бути точно відомі на
дату підготовки консолідованої фінансової звітності.
«Суттєва облікова оцінка» є одночасно суттєвою для відображення як фінансового
стану Групи, так і результатів її діяльності та вимагає від керівництва найбільш складних, суб’єктивних або комплексних суджень, найчастіше внаслідок необхідності оцінки
впливу факторів, які за своєю суттю є невизначеними.
Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду
минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво
вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як
вони можуть змінитися у майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень
і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов’язання, стосовно яких здійснюють такі
припущення та оцінки, у майбутньому.

Визнання доходів
Основна частина доходів Групи надходить від надання послуг мобільного зв’язку, таких
як продаж ефірного часу, одноразова плата за підключення та регулярна передоплата
послуг. Компанія має багато абонентів передоплаченого зв’язку і контрактних абонентів та пропонує їм значну кількість різноманітних послуг з різними тарифними планами.
Компанія надає різноманітні знижки, найчастіше в рамках різних рекламних кампаній.
Доходи від одноразової плати за послуги або підключення до мережі Компанії визнають доходами майбутніх періодів та відображають у прибутку та збитках у періодах отримання таких доходів, виходячи з середнього періоду відносин з клієнтами. Керівництво регулярно переглядає свої оцінки стосовно періоду відносин з клієнтами, виходячи
з досвіду минулих періодів та планів щодо майбутнього розвитку Компанії.

109 КИЇВСТАР

РІЧНИЙ ЗВІТ 2014

Станом на 31 грудня 2014 р., за оцінкою керівництва, період відносин з контрактними
абонентами дорівнює 106 місяцям та з абонентами передплачених послуг – 32 місяцям (2013 р.: 108 місяцям та 36 місяцям відповідно). В результаті зміни у вищевказаних
облікових оцінках, починаючи з 1 січня 2014 р., прибуток до оподаткування Групи за
2014 р. зріс на 7 321 тис. грн.

Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнають для всіх тимчасових різниць, що вираховують
при визначенні об’єкта оподаткування, якщо існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, стосовно якого можуть бути зараховані збитки. Суттєві оцінки керівництва необхідні для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть
бути визнані, виходячи з ймовірних строків і розміру майбутнього оподатковуваного
прибутку і стратегії податкового планування в майбутньому. Додаткову інформацію
про податкову позицію Групи представлено у Примітці 10.

Знос і амортизація
Методи нарахування зносу та амортизації ґрунтуються на здійснених керівництвом
оцінках майбутніх строків корисного використання основних засобів та нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової кон’юнктури та інших чинників, і подібні зміни можуть призвести
до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних відрахувань.
Темпи технологічного розвитку важко передбачити, і припущення Групи щодо тенденцій і динаміки розвитку можуть змінюватися згодом. Деякі активи і технології, в які інвестувала Група кілька років тому, усе ще використовуються і забезпечують базу для
нових технологій.
Строки корисного використання основних засобів і нематеріальних активів переглядають принаймні раз на рік з урахуванням зазначених вище чинників і всіх інших суттєвих
аспектів. У випадку істотних змін очікуваних строків корисного використання амортизаційні відрахування коригують на перспективній основі.
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

Зменшення корисності нефінансових активів
Група здійснила суттєві інвестиції в основні засоби і нематеріальні активи. Ці активи
тестують, як зазначено вище, на предмет зменшення корисності раз на рік або за наявності обставин, що вказують на можливість зменшення корисності. Чинники, що вважають суттєвими для ініціювання оцінки на предмет зменшення корисності, включають
таке: істотне падіння ринкових цін, суттєве недовиконання показників операційної діяльності, з огляду на історичні або очікуванні у майбутньому результати операційної
діяльності, суттєві зміни у використанні активів або в загальній бізнес-стратегії Групи,
включаючи активи, стосовно яких ухвалено рішення про їхню ліквідацію або заміну, і
пошкоджені активи або активи, зняті з експлуатації, негативні галузеві або економічні
тенденції та суттєва перевитрата коштів у розробці активів.
Оцінка відшкодовуваних сум активів повинна частково ґрунтуватися на оцінках керівництва, включаючи визначення відповідних одиниць, що генерують грошові кошти,
оцінку очікуваних показників операційної діяльності, здатність активів генерувати дохід, припущення щодо кон’юнктури ринку в майбутньому та успіх у просуванні нових
товарів і послуг. Зміни в обставинах, а також в оцінках і припущеннях керівництва можуть призвести до збитків від зменшення корисності у відповідних періодах.
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

7. МСФЗ та тлумачення КТМФЗ, які ще не набрали чинності
У процесі складання цієї консолідованої фінансової звітності Групи деякі стандарти, поправки до стандартів та тлумачення, що не набрали чинності на 31 грудня 2014 р., не
використовувалися. Нижче наведено стандарти, які були видано, але ще не набрали
чинності на дату випуску консолідованої фінансової звітності Групи. Група планує застосувати ці стандарти, коли вони наберуть чинності.

«контроль» товарів або послуг, передбачених зобов’язанням виконання, передається
клієнту. Більш нормативне керівництво було надане в МСФЗ 15 для розгляду конкретних
сценаріїв.

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка»

Поправка роз’яснює, що угоди про спільну діяльність, а не тільки спільні підприємства, знаходяться поза сферою МСФЗ 3. Зміни до стандарту набувають чинності з 1 січня 2015 р.

МСФЗ (IFRS) 9, який був випущений у липні 2014 р., відображає перший етап роботи Ради
з МСБО щодо заміни МСБО (IAS) 39 та застосовується до класифікації та оцінки фінансових активів і фінансових зобов’язань, визначення яких міститься у МСБО (IAS) 39. У грудні 2011 р. Рада з МСБО видала Перехідні положення стосовно розкриття інформації та
обов’язкової дати набрання чинності (поправки до МСФЗ (IFRS) 9 та МСФЗ (IFRS) 7), згідно
з якими компанії повинні застосовувати поправки до МСФЗ (IFRS) 9 для річних звітних
періодів з 1 січня 2018 року. На наступних етапах Рада з МСБО розгляне питання обліку
хеджування та зменшення корисності фінансових активів. Застосування першого етапу
МСФЗ (IFRS) 9 вплине на класифікацію та оцінку фінансових активів Групи, але не вплине
на класифікацію та оцінку фінансових зобов’язань. Група кількісно оцінить вплив цього
стандарту на відповідні показники фінансової звітності в ув’язці з іншими етапами проекту, коли такі будуть прийняті, щоб надати повну картину.

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»
У травні 2014 р. був виданий МСФЗ 15, який встановлює єдину комплексну модель обліку виручки, яка виникає за договорами з клієнтами. МСФЗ 15 замінить поточне керівництво щодо визнання виручки, включаючи МСФЗ 18 «Дохід», МСФЗ 11 «Будівельні
контракти» і пов’язані з ними тлумачення, після набуття чинності (версія, видана Радою з МСБО, набуває чинності для звітних річних періодів з 1 січня 2017 р.). Основним
принципом нового стандарту для підприємств є визнання виручки як факту передачі
товару або послуг споживачеві, а саме в сумі, яка визначена як очікувана оплата компанії за факт поставки товару або надання послуги. Відповідно до МСФЗ 15, підприємство визнає виручку, якщо (або як) врегульоване зобов’язання виконання, тобто коли
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МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу»

Поправки до існуючих стандартів, які набувають чинності
з 1 лютого 2015 р.:
МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій»
Стандарт змінює визначення «умова надання права на опціон» та «ринкова умова» і
розширює визначення «умова ефективності праці» і «умова стажу».

МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу»
Стандарт уточнює, що умовна винагорода, яка класифікується як актив або як зобов’язання, має оцінюватися за справедливою вартістю на кожну звітну дату.

МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
Стандарт вимагає, щоб підприємство розкривало судження, зроблені керівництвом
при застосуванні критеріїв об’єднання в операційні сегменти.

МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості»
Стандарт роз’яснює можливість визначення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості з невизначеною процентною ставкою за сумами, вказаними у
відповідних рахунках-фактурах, без дисконтування.

МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»
Стандарт роз’яснює, що організація, яка надає послуги ключового управлінського персоналу організації, яка звітує, або материнській компанії організації, яка звітує, є пов’язаною стороною організації, що звітує.
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

8. Придбання ТОВ «Голден Телеком» і припинення його діяльності
22 серпня 2014 р. Компанія уклала ряд угод з власниками ТОВ «Голден Телеком» на
придбання організації. Всі сторони цих угод знаходяться під загальним контролем фактичної материнської компанії. Право власності на ТОВ «Голден Телеком» було передано Компанії 22 серпня 2014 року.
На дату придбання ТОВ «Голден Телеком» являло собою бізнес у значенні цього терміну, передбаченому МСФЗ, оскільки ця компанія являла собою комплекс видів діяльності, які можуть здійснюватися, та активів, які можуть управлятися з метою отримання
доходів у вигляді дивідендів, скорочення витрат або інших економічних вигод безпосередньо для інвесторів. Таким чином, придбання було відображено в консолідованій
фінансовій звітності як придбання бізнесу.
Для обліку операцій з придбання бізнесу під спільним контролем керівництво вирішило
використовувати облік за методом балансової вартості у фінансовій звітності компанії-попередника. Далі наведені основні принципи обліку за цим методом:
• активи та зобов’язання не коригуються до справедливої вартості; та
• при обліку за методом балансової вартості у фінансовій звітності компанії-попередника нового гудвілу не виникає.
Звіт про фінансовий стан на дату придбання ТОВ «Голден Телеком» включав наступне:
Станом на
22 серпня 2014 р.

01
02

АКТИВИ

03

Довгострокові активи

04

Основні засоби

05

Нематеріальні активи

06

Інші довгострокові активи

277,331
66,248
109
343,688

07

Короткострокові активи
09

Товарно-матеріальні запаси

10

Торгова та інша дебіторська заборгованість

11

Передоплата з податку на прибуток
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12

Передоплати

13

Відстрочені витрати

14

Грошові кошти та їх еквіваленти

15
16

УСЬОГО АКТИВИ

17

КАПІТАЛ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

18

Капітал

19

Акціонерний капітал

20

Додатковий капітал

21

Нерозподілений прибуток

22
23

Довгострокові зобов'язання

24

Зобов'язання за виплатами працівникам

25

Заборгованість за кредитами

26
27

Короткострокові зобов'язання

28

Доходи майбутніх періодів

29

Резерви

30

Податки до сплати, крім податку на прибуток

31

Торгова та інша кредиторська заборгованість

32

Податок на прибуток до сплати

33

Заборгованість за кредитами

34

Аванси отримані

35

Інші короткострокові зобов'язання

36
37

62
40,388
1,643

Станом на
22 серпня 2014 р.

01

УСЬОГО КАПІТАЛ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1,805
24,664
84,252
152,814
496,502

89,257
421,793
(768,857)
(257,807)
179
357,832
358,011
29,541
7,548
8,990
12,450
487
334,461
2,191
630
396,298
496,502

Станом на 1 листопада 2014 року ТОВ «Голден Телеком» розпочало юридичну процедуру ліквідації відповідно до вимог українського законодавства.
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

9. Доходи і витрати
2014 р.

2013 р.

01

Заробітна плата та витрати на персонал

2014 р.

2013 р.

Плата за з'єднання

3,506,680

2,586,783

02

Заробітна плата, відпускні та інші виплати персоналу

765,714

677,548

Регулярні платежі

3,383,392

4,041,536

03

Внески до соціальних фондів

214,576

198,650

Продаж ефірного часу

3,313,541

3,384,391

04

Медичне страхування

34,244

29,244

05

Додаткові послуги

1,363,931

1,438,073

05

Навчання персоналу

445

1,173

06

Послуги широкосмугового Інтернету (FTTB)

442,961

407,184

06

1,014,979

906,615

07

Роумінг (абоненти)

295,177

228,457

08

Роумінг та доступ до мережі

252,947

411,512

09

Плата за фіксовані лінії

227,607

127,950

10

Плата за підключення і разова абонентська плата

89,890

165,337

11

Продаж клієнтського обладнання

7,334

177,816

12

Інші доходи

103,335

122,111

12,986,795

13,091,150

2014 р.

2013 р.

01

Доходи

02
03
04

13

01

Вартість матеріалів, послуг за користування
трафіком та інші прямі витрати

02

Плата за з'єднання

3,084,600

1,836,236

03

Вартість матеріалів та послуг

324,571

517,062

04

Доступ до мережі

144,081

245,014

05

Роумінг

88,786

93,051

06

Оренда каналів

64,850

44,568

3,706,888

2,735,931

07
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Середня кількість працівників Групи (включаючи працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) у 2014 році складала 3 968 осіб (2013 р.: 4 149 осіб).
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

01

Інші операційні витрати

2014 р.

2013 р.

02

Ремонт і технічне обслуговування

931,958

814,299

03
04

Місцеві податки і невідшкодовуваний ПДВ
Маркетинг і комісійні винагороди

778,327

462,009

467,911

495,542

05

Операційна оренда землі та будинків

422,717

410,130

06

Витрати на електроенергію

303,642

254,718

07

Реклама

283,388

228,694

08

Вартість консультаційних послуг і послуг зовнішніх фахівців

145,993

187,062

09

Сумнівна заборгованість (І)

44,002

32,378

10

Матеріали і поставки

29,281

35,778

11

Вартість аудиту базових станцій та витрати на ліцензії

24,958

25,638

12

Витрати на відрядження

21,457

18,246

13

Страхування

20,896

100,932

14

Поштові, витрати на вантажні перевезення, збут та послуги зв’язку

7,178

6,929

15

Банківські комісії

2,010

2,965

16

Інші операційні витрати

35,196

27,237

3,518,914

3,102,557

17

01

Інші витрати

2014 р.

2013 р.

02

Збиток від вибуття основних засобів, нематеріальних активів
та активів групи вибуття, класифікованих як призначені для
продажу

115,891

158,575

03

Судові нарахування

11,325

04

Внески і пожертвування на благодійність

3,100

05

Інші витрати

06
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01

Знос, амортизація
і зменшення корисності

02
03

Знос і амортизація

04

Збиток від зменшення
корисності

05

Основні засоби

Нематеріальні активи

2014 р.

2013 р.

2014 р.

2013 р.

1,530,327

1,440,087

235,341

197,107

178,819

77,218

—

—

1,709,146

1,517,305

235,341

197,107

У 2014 році Група визнала збитки від зменшення корисності основних засобів у сумі
185 370 тис. грн (2013 р.: 82 518 тис. грн) у зв’язку з наявністю внутрішніх ознак зменшення корисності різних окремих компонентів мережевого обладнання, оскільки Група не планувала використовувати це обладнання у майбутньому. Активи, визнані як
такі, що більше не використовуються, було списано до їх вартості відшкодування, яку
було визначено на основі корисної вартості кожного окремого активу, що у більшості
випадків дорівнює нулю.
Крім цього, у 2014 році Група визнала сторнування збитків від зменшення корисності
мережевого обладнання в сумі 6 551 тис. грн (2013 р.: 5 300 тис. грн) у результаті змін у
планах щодо майбутнього використання раніше знеціненого мережевого обладнання
відповідно до скоригованих бюджетів капіталовкладень на майбутні роки.
01

Фінансові доходи

2014 р.

2013 р.

02

Процентні доходи

148,244

140,577

148,244

140,577

03

01

Фінансові витрати

2014 р.

2013 р.

2,712

02

Процентні витрати

11,882

—

—

3,074

03

Інші фінансові витрати

10,861

5,095

130,316

164,361

04

22,743

5,095
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

10. Податок на прибуток
Прибуток Групи підлягає оподаткуванню тільки на території України. 27 березня 2014 р.
український парламент затвердив поправки до Податкового кодексу України, відповідно до яких період зниження ставки податку на прибуток до 16% було скасовано, і була
встановлена ставка податку 18%.
Компанія розрахувала відстрочені податкові активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2014 р. згідно зі ставками податку на прибуток підприємств, передбаченими діючим
на звітну дату Податковим Кодексом.
Основні складові витрат із податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня 2014 р.,
були такими:
01

2014 р.

2013 р.

568,873

802,695

Узгодження між сумою витрат із податку на прибуток і сумою бухгалтерського прибутку, помноженого на податкову ставку за роки, що закінчилися 31 грудня 2014 і 2013 рр.,
є таким:

01

4,621,552

Податок на прибуток за фактичною ставкою (2014: 18%; 2013: 19%)

483,116

878,095

04

Відстрочений податок, пов'язаний з різницями при приєднанні
ТОВ «Голден Телеком»

10,593

—

05

Доходи, що не включаються до складу доходів при визначенні
оподатковуваного прибутку

(1,555)

(5,395)

06

Витрати, що не включаються до складу валових витрат при
визначенні оподатковуваного прибутку

75,631

51,633

07

Зміна в оцінках у відстрочених податкових активах на податкові
збитки

(58,916)

(175,338)

Інші зміни (переоцінка тимчасових різниць, вплив змін у правилах
оподаткування, вплив змін у ставках оподаткування)

6,734

29,518

515,603

778,513

03

Витрати з поточного податку на прибуток

04

Відстрочений податок на прибуток:

05

Пов'язаний із виникненням і сторнуванням тимчасових різниць

(63,863)

(24,182)

08

06

Відстрочений податок, пов'язаний з різницями при приєднанні
ТОВ «Голден Телеком»

10,593

—

09

515,603

778,513
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2,683,978

Прибуток до оподаткування

03

Поточний податок на прибуток:
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02

02

07

2014 р.
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)
Відстрочені податкові активи та зобов’язання відносяться до таких статей у 2014 році:

31 грудня
2014 р.

01

Визнані
у складі
прибутку
або збитку

Визнані у складі
прибутку або збитку у
зв’язку з приєднанням
ТОВ «Голден Телеком»

31 грудня
2013 р.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання відносяться до таких статей у 2013 році:

01

02

Відстрочені податкові зобов'язання:

02

Відстрочені податкові зобов’язання:

03

Основні засоби (І)

—

(8,300)

—

8,300

03

Основні засоби (I)

04

Нематеріальні активи (І)

—

(689)

—

689

04

Нематеріальні активи (I)

05

Відстрочені витрати (III)

14,193

(2,315)

4,381

12,127

05

Витрати майбутніх періодів (III)

06

Витрати майбутніх періодів (ІІІ)

17

17

—

—

06

Торгова та інша дебіторська заборгованість (IV)

07

Торгова та інша дебіторська
заборгованість (ІV)

07

08
09

Відстрочені податкові активи:

10

Основні засоби (I)

11

Нематеріальні активи (I)

12

Інші поточні зобов'язання (IV)

13

Виплати працівникам (III)

14

Передоплати (III)

15

Аванси отримані та доходи
майбутніх періодів (III)

16

Запаси (II)

17

Торгова та інша кредиторська
заборгованість (III)

18

Резерви (III)

—

(1,462)

—

1,462

14,210

(12,749)

4,381

22,578

3,058

6,426

(3,368)

—

425

8,735

(8,310)

—

27,716

(5,370)

—

33,086

—

(3,792)

—

3,792

—

(191)

—

191

48,564

6,047

5,906

216

(3,030)

—

—

689

689

—

12,127

(1,474)

13,601

1,462

(1,637)

3,099

22,578

5,878

16,700

08

Відстрочені податкові активи:

09

Основні засоби (I)

—

(31,198)

31,198

10

Нематеріальні активи (I)

—

(18,356)

18,356

11

Інші поточні зобов'язання (IV)

33,086

(1,773)

34,859

12

Виплати працівникам (III)

3,792

(4,717)

8,509

191

(61)

252

36,611

(1,597)

38,208

15

Запаси (II)

36,611

3,246

2,414

832

16

Торгова та інша кредиторська заборгованість (III)

39,300

(10,824)

50,124

3,246

17

Резерви (III)

8,006

(1,309)

9,315

18

Податки до сплати, крім податку на прибуток (III)

—

(2,377)

2,377

19

Накопичені податкові збитки (V)

99,858

91,766

8,092

224,090

21,968

202,122

—

8,092

(8,092)

201,512

24,182

177,330

76,028

37,168

(440)

39,300

4,477

(3,529)

—

8,006

20

—

—

20

Процентні кредити та позики (IV)

528

528

—

—

21

Накопичені податкові збитки (V)

107,419

7,561

—

99,858

268,992

51,114

(6,212)

224,090

254,782

63,863

(10,593)

201,512
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8,300

Передоплати (III)

561
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8,300

Аванси отримані та доходи майбутніх періодів (III)

561

23

31 грудня
2012 р.

13

Податки до сплати, крім податку на прибуток (III)

Чистий відстрочений податковий актив

Визнані у складі
прибутку
або збитку

14

19

22

31 грудня
2013 р.

21

Невизнана частина відстрочених податкових
активів

22

Чистий відстрочений податковий актив

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)
Тимчасові різниці зумовлені наступним:
(I) Основні засоби та нематеріальні активи – різниці в методах нарахування зносу й амортизації та методах оцінки строку корисного використання, що залишився, різниці в принципах
капіталізації.
(II) Запаси – різниці в методах оцінки запасів і періодах визнання.
(III) Отримані аванси та доходи майбутніх періодів, передоплати і витрати майбутніх періодів, виплати працівникам, торгова та інша кредиторська заборгованість, резерви, податки до
сплати, крім податку на прибуток – різниці в періодах визнання.
(IV) Торгова та інша дебіторська заборгованість, інші оборотні фінансові активи, інші поточні зобов’язання та інші зобов’язання – різниці у принципах оцінки та визнання.
(V) У 2013 р. компанія визнала відкладені податкові активи у сумі 175 338 грн на накопичені податкові збитки, успадковані від ВАТ «Українські радіосистеми» («УРС»), 75 480 з яких були використані в 2013 р. та 51 356 - у 2014 р..
У 2014 р. Компанія визнала відстрочені податкові активи у сумі 56 063 грн на накопичені податкові збитки, отримані при приєднанні ТОВ «Голден Телеком».

Станом на 31 грудня 2014 р. Компанія не визнає відстрочені податкові активи щодо тимчасових різниць 49 158 грн (2013 р.: 30 612 грн), пов’язаних з інвестиціями в дочірню компанію
«Старавто», оскільки сторнування цієї тимчасової різниці у найближчому майбутньому не є
вірогідним.
Станом на 31 грудня 2014 р. поточна і довгострокова передоплата з податку на прибуток у
загальному обсязі 1 628 918 грн була пов’язана з виплатою компанією в 2012-2014 рр. дивідендів, що оподатковувалися за ставками, встановленими для сплачуваного наперед податку
на прибуток, у розмірі 21%, 19% і 18% відповідно, а також передоплатою податку на прибуток,
що здійснювалася щомісяця відповідно до вимог українського законодавства. Передплачений податок на прибуток у розмірі 1 314 086 грн не передбачається використовувати протягом наступних дванадцяти місяців, отже, він класифікований як необоротний актив станом на
31 грудня 2014 р. (2013 р.: 421 326 грн).
Усі різниці, що збільшують та зменшують суму оподаткування, будуть реалізовані в наступному звітному періоді, крім тих, що стосуються устаткування та обладнання, нематеріальних
активів та довгострокової частини відстрочених доходів і витрат.

11. Основні засоби
Рух за статтями основних засобів був наступним:
01
02

Первісна вартість:

03

Станом на 1 січня 2013 р.

04

Надходження

05

Вибуття

06

Внутрішні переміщення, рекласифікації та інші зміни (I)

07

Станом на 31 грудня 2013 р.

08

Придбання ТОВ «Голден Телеком»

09

Надходження

10

Вибуття

11

Внутрішні переміщення, рекласифікації та інші зміни (I)

12

Станом на 31 грудня 2014 р.
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Локальні, регіональні
та магістральні
мережі

Мобільна
мережа і
комутатори

Радіоустаткування

Земля

Корпоративні
адміністративні
активи

Незавершене будівництво,
невстановлене і демонтоване устаткування (II)

Будівлі

Усього

1,014,614

7,070,017

2,949,567

1,739,498

106,531

949,888

1,577,552

15,407,667

1,616
(4)

48,600
(597,572)

2,662
(109,444)

1,108
(41,980)

—
—

10,618
(22,866)

1,443,095
(40,486)

1,507,699
(812,352)

74,965

1,089,598

299,323

87,840

1,091,191
293,327
611
(2)
32,965
1,418,092

7,610,643
399,456
133,516
(259,078)
630,423
8,514,960

3,142,108
3,966
(14,440)
(72,980)
163,636
3,222,290

1,786,466
13,837
3,196
(160,339)
211,449
1,854,609

1

77,724

(1,644,646)

(15,195)

106,532
—
—
—
(2)
106,530

1,015,364
7,811
5,194
(93,375)
129,834
1,064,828

1,335,515
15,407
1,266,342
(15,946)
(1,168,478)
1,432,840

16,087,819
733,804
1,394,419
(601,720)
(173)
17,614,149
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)
Локальні,
регіональні та
магістральні
мережі

01

17

Вибуття

18

Внутрішні переміщення, рекласифікації та інші зміни (I)

19

Станом на 31 грудня 2013 р.

20

Придбання ТОВ «Голден Телеком»

21

Знос за рік

22

Зменшення корисності

23

Вибуття

24

Внутрішні переміщення, рекласифікації та інші зміни (I)

Станом на 31 грудня 2013 р.

29

Станом на 31 грудня 2014 р.

(I) Внутрішні переміщення, рекласифікації та інші зміни включають об’єкти,
переведені до категорії нематеріальних
активів, та переведені до категорії активів у складі групи вибуття, класифікованих як призначені для продажу, або
з цієї категорії.
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8,193,872

371,146
—

77,566
—

—
—

76,347
—

33,844
77,218

1,440,087
77,218

828,474
—

Зменшення корисності

Станом на 1 січня 2013 р.

632,909

52,710
—

Знос за рік

28

617,780

1,991,893

16

Залишкова вартість:

—

4,328,715

Станом на 1 січня 2013 р.

15

27

368,923

253,652

Накопичена амортизація та збитки від зменшення корисності:

Станом на 31 грудня 2014 р.

Усього

Будівлі

14

25

Незавершене будівництво, невстановлене і демонтоване
устаткування (II)

Радіоустаткування

13

26

Земля

Корпоративні
адміністративні
активи

Мобільна
мережа і
комутатори

—

(478,412)

(91,872)

(32,619)

—

(19,283)

(34,120)

(656,306)

(603)
305,759
109,172
63,242

191,602
4,870,379
325,097
924,059

25,410
2,296,577
3,540
249,477

26,030
439,900
10,231
79,948

—
—
—

(43,980)
630,864
6,505
141,349

(1)
(358)
477,814

(221,761)
6,372
5,904,146

(65,713)
(1,478)
2,482,403

(112,150)
(4,051)
413,878

—
—
—

(83,728)
(489)
694,501

(198,029)
511,822
1,928
72,252
178,819
(8,088)
(343)
756,390

430
9,055,301
456,473
1,530,327
178,819
(491,441)
(347)
10,729,132

760,962
785,432
940,278

2,741,302
2,740,264
2,610,814

957,674
845,531
739,887

1,370,575
1,346,566
1,440,731

106,531
106,532
106,530

332,108
384,500
370,327

944,643
823,693
676,450

7,213,795
7,032,518
6,885,017

(II) Нарахування зносу на тимчасово
демонтоване обладнання триває протягом очікуваного строку корисного
використання, що залишився.

Станом на 31 грудня 2014 р. первісна
вартість повністю амортизованих одиниць складає 6 169 841 грн (2013 р.:
4 455 982 грн).
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

12. Нематеріальні активи
Рух за статтями нематеріальних активів був таким:
01
02

Первісна вартість:

03

Станом на 1 січня 2013 р.

04

Надходження

05

Вибуття

06

Внутрішні переміщення та рекласифікації

07

Станом на 31 грудня 2013 р.

08

Надходження ТОВ «Голден Телеком»

09

Надходження

10

Вибуття

11

Внутрішні переміщення та рекласифікації

12

Станом на 31 грудня 2014 р.

13

Накопичена амортизація та збитки від зменшення корисності:

14

Станом на 1 січня 2013 р.

15

Амортизаційні нарахування за рік

16

Вибуття

17

Внутрішні переміщення та рекласифікації

18

Станом на 31 грудня 2013 р.

19

Придбання ТОВ «Голден Телеком»

20

Амортизаційні нарахування за рік

21

Вибуття

22

Внутрішні переміщення та рекласифікації

23

Станом на 31 грудня 2014 р.

24

Залишкова вартість:

25

Станом на 1 січня 2013 р.

26

Станом на 31 грудня 2013 р.

27

Станом на 31 грудня 2014 р.
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Ліцензії

Мережеве і білінгове
програмне забезпечення

Клієнтська база

Усього

486,405

3,356,490

—

3,842,895

—
(605)

155,866
(85,111)

—
—

155,866
(85,716)

16

18,712

—

18,728

485,816
8,478
27,008
(7,806)
(27)
513,469

3,445,957
20,072
269,027
(54,000)
48
3,681,104

—
180,425
—
—
—
180,425

3,931,773
208,975
296,035
(61,806)
21
4,374,998

200,019
48,457
(603)
(116)
247,757
2,595
50,631
(6,799)
(27)
294,157

2,476,618
148,650
(68,524)
(39)
2,556,705
10,103
178,204
(37,646)
21
2,707,387

—
—
—
—
—
130,029
6,506
—
—
136,535

2,676,637
197,107
(69,127)
(155)
2,804,462
142,727
235,341
(44,445)
(6)
3,138,079

286,386
238,059
219,312

879,872
889,252
973,717

—
—
43,890

1,166,258
1,127,311
1,236,919
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)
Станом на 31 грудня 2014 р. первісна вартість повністю амортизованих одиниць складає 1 540 153 тис. грн (2013: 1 510 224 тис. грн).
Станом на 31 грудня основні ліцензії Групи були такими:
Залишкова варЗалишкова варДата
Дата
тість станом на
тість станом на
01
№ ліцензії
Покриття
Ліцензія
придбання
закінчення
31 грудня 2014 р.
31 грудня 2013 р.
02

АВ № 593093

Внутрішнє

Здійснення діяльності на
частоті 1800 МГц (GSM)

Жовтень
2011 р.

Жовтень
2026 р.

7,392

8,016

Жовтень
2011 р.

Жовтень
2026 р.

7,392

8,016

03

АВ № 593094

Внутрішнє

Здійснення діяльності на
частоті 900 МГц (GSM)

04

АГ № 506983

Міжнародне

Міжнародний зв'язок (І)

Серпень
2004 р.

Серпень
2019 р.

2,792

3,391

05

АГ № 506984

Міжміське

Міжміський зв'язок (І)

Серпень
2004 р.

Серпень
2019 р.

2,850

3,461

06

АГ № 506986

Міське

Фіксований місцевий
телефонний зв'язок (І)

Серпень
2010 р.

Серпень
2015 р.

184

459

20,610

23,343

07

(І) У квітні 2011 р. Національна Комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації здійснила переоформлення наданих ліцензій у зв’язку зі
зміною Компанією організаційно-правової
форми із «закритого» на «приватне» акціонерне товариство відповідно до змін,
внесених до законодавства України, яке
регулює діяльність акціонерних товариств.

13. Інші необоротні активи
Станом на 31 грудня інші необоротні активи були такими:
01
02

Авансові платежі за основні засоби

03

Авансові платежі за нематеріальні активи

04

Інші необоротні активи

05
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2014 р.

2013 р.

8,157

36,788

584

218

2,432

2, 940

11,173

39,946
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

14. Торгова та інша дебіторська
заборгованість

15. Узгодження резервів
Станом на 31 грудня інші необоротні активи були такими:

Станом на 31 грудня торгова дебіторська заборгованість включала:
01

2014 р.

2013 р.

02

Торгова дебіторська заборгованість за надання послуг з'єднання
та доступу до мереж

736,767

147,711

03

Торгова дебіторська заборгованість за роумінг

155,283

04

Торгова дебіторська заборгованість від абонентів

147,164

05

Торгова дебіторська заборгованість від дилерів за картки
поповнення рахунків та стартові пакети

06

Інша дебіторська заборгованість

07
08

Нараховані відсотки
Дебіторська заборгованість від продажу довгострокових активів

09
10

Резерв під зменшення корисності (Примітка 15)

11

Усього

Станом на 1 січня 2013 р.

51,519

112

51,631

120,401

03

Нараховано за рік

35,572

1,377

36,949

79,380

04

Використано

(25,366)

—

(25,366)

22,456

76,180

05

Сторновані невикористані суми

(4,522)

(49)

(4,571)

11,210

20,030

06

Станом на 31 грудня 2013 р.

57,203

1,440

58,643

7,161

2,650

07

Нараховано за рік

47,280

1,238

48,518

270

—

08

Переказано

13,298

62

13,360

1,080,311

446,352

09

Використано

(29,074)

(1,136)

(30,210)

(84,368)

(57,203)

10

Сторновані невикористані суми

(4,339)

(177)

(4,516)

995,943

389,149

11

Станом на 31 грудня 2014 р.

84,368

1,427

85,795

2014 р.

2013 р.

02

Гривня

143,312

205,469

03

Євро

248,003

121,100

04

Долар США

604,628

62,580

995,943

389,149

05

Передоплати

02

Торгова та інша дебіторська заборгованість, за вирахуванням резерву збитків від знецінення
станом на 31 грудня, деномінована в наступних валютах:
01

01

Торгова та інша
дебіторська
заборгованість

У 2014 р. витрати на формування резерву сумнівної заборгованості склали 44 002 тис. грн
(2013 р.: 32 378 тис. грн) і були включені до складу інших операційних витрат. Більш детальну
інформацію представлено у Примітці 9.

Станом на 31 грудня 2014 і 2013 рр. торгова та інша дебіторська заборгованість є безпроцент.ною та погашається в ході звичайної господарської діяльності Групи
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

16. Витрати майбутніх періодів

17. Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31 грудня витрати майбутніх періодів включали наступне:

Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включали:

01

2014 р.

2013 р.

01

59,845

68,459

02

Короткострокові депозити

30,459

03

Грошові кошти в банку

04

Грошові кошти в касі

05

Грошові кошти в дорозі

02

Витрати майбутніх періодів на підключення (І)

03

Витрати майбутніх періодів на стартові пакети і картки
поповнення рахунків (ІІ)

30,670

Витрати майбутніх періодів на лінії фіксованого зв’язку (ІІІ)

24,613

—

115,128

98,918

04
05

(І) Станом на 31 грудня 2014 і 2013 рр. витрати майбутніх періодів на підключення переважно
включали собівартість стартових пакетів і комісійну винагороду дилерам за підключення до
мережі нових абонентів та витрати на Wi-Fi роутери, максимальна сума яких обмежена сумою відстрочених доходів за підключення.
(ІІ) Витрати майбутніх періодів на стартові пакети та картки поповнення рахунків включають
витрати на стартові пакети та картки поповнення рахунків, реалізовані дилерам, але ще не
активовані абонентами.
(ІІІ) Витрати майбутніх періодів на лінії фіксованого зв’язку складаються з витрат, які були передані у зв’язку з придбанням ТОВ «Голден Телеком».
Рух відстрочених витрат на підключення виглядає наступним чином:
Витрати майбутніх
періодів на підключення

01
02

Станом на 1 січня 2013 р.

03

Визнано як витрати майбутніх періодів протягом року

04

Визнано у прибутках та збитках

05

Станом на 31 грудня 2013 р.

06

Визнано як витрати майбутніх періодів протягом року

07

Визнано у прибутках та збитках

08

Станом на 31 грудня 2014 р.

76,080

06

01

274,804

97,403

7

28

62,251

—

1,827,399

640,960

2014 р.

2013 р.

252,085

89,153

03

Долар США

5,135

5,452

04

Євро

17,591

2,826

274,811
97,431
У 2014 та 2013 рр. на грошові кошти в банках нараховувалися процентні доходи за фіксованою
ставкою у діапазоні від 3,5% до 27% річних.
Станом на 31 грудня класифікація короткострокових депозитів за строками погашення, валютами і процентними ставками була такою:
Строковість
Процентна ставка
05

01
02

(84,209)

04

68,459

05

56,187

06

Валюта
Гривня

Долар
США

станом на
31 грудня 2014 р.

станом на 31 грудня 2014 р.,
у % річних

0-30 днів

10-22%

31-60 днів

10-22%

0-30 днів

7-8%

31-60 днів

7-8%

07
08
09

11
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543,529

Гривня

10
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1,490,337

02

03

59,845

2013 р.

Станом на 31 грудня грошові кошти в банку та грошові кошти в касі були деноміновані в таких валютах:

76,588

(64,801)

2014 р.

Євро

0-30 днів

5-7%

31-60 днів

6-7%

2014 р.

2013 р.

597,000
424,000

359,200
116,000

1,021,000

475,200

142,800
60,488
203,288
208,293
57,756
266,049
1,490,337

3,197
28,695
31,892
—
36,437
36,437
543,529
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

18. Статутний капітал

19. Процентні кредити та позики

Статутний капітал та емісійний дохід

Процентні кредити та позики включають наступне:

Станом на 31 грудня 2014 р. затверджений і повністю сплачений статутний капітал
складав 17 742 389 простих акцій (2013 р.: 17 742 389 простих акцій) номінальною вартістю 50 грн кожна. Балансова вартість статутного капіталу відрізняється від номінальної на суму 122 130 тис. грн, що являє собою курсову різницю, яка виникла до 1 травня
2004 р., коли Компанія змінила свою функціональну валюту з долара США на гривню.

Оголошені дивіденди
У 2014 р. Компанія оголосила дивіденди у загальній сумі 2 489 933 тис. грн (190,14 грн
на акцію) (2013 р.: 4 099 865 тис. грн (313,08 грн на акцію)). Станом на 31 грудня 2013 р.
оголошені дивіденди були повністю виплачені акціонерам у грошовій формі, за вирахуванням утриманого податку на доходи нерезидентів. 2014 р.: відповідно до рішення
№758 від 1 грудня 2014 р. НБУ запровадив обмеження на виплату дивідендів; станом
на 31 грудня 2014 р. загальна сума невиплачених дивідендів складає 549 966 тис. грн.

Внесок акціонерів – Перевидання ліцензій на радіочастоти
Національною комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
У 2014 р. Компанія та ТОВ «Голден Телеком» спільно звернулися до національного регулятора – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації – з метою юридичної перереєстрації права на використання радіочастот, що належать ТОВ «Голден Телеком», на «Київстар» (з нульовими додатковими
витратами). Беручи до уваги, що Компанія та ТОВ «Голден Телеком» були сторонами,
що перебувають під спільним контролем, на дату угоди «Київстар» визнав ліцензії за
справедливою вартістю 23 274 тис. грн як внесок від акціонерів та облікував їх у додатковому капіталі. Справедлива вартість ліцензій визначалася з використанням фіксованих тарифів, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на видачу ліцензій з аналогічними умовами.
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01
02

Довгострокові

03

Процентні кредити та позики від GTS Finance, Inc.
(у доларах США, процентна ставка 5% річних, строк погашення
31 січня 2016 року)

04

Відсотки нараховані (поточна частина)

05
06

Короткострокові

07

Процентні кредити та позики від Vimpel—Communications (у
доларах США, процентна ставка 4,8% річних, строк погашення
31 березня 2015 року)

08

Відсотки нараховані

09

31 грудня
2014 р.

31 грудня
2013 р.

394,269

—

5,184

—

399,453

—

288,722

—

101,809

—

390,531

—

20. Доходи майбутніх періодів
Станом на 31 грудня доходи майбутніх періодів включали в себе наступне:
2014

2013

Доходи майбутніх періодів – дилери та абоненти (І)

543,604

565,292

03

Доходи майбутніх періодів від плати за підключення та разової
плати за підписку на послуги (ІІ)

165,656

135,483

04

Програми лояльності клієнтів (ІІІ)

42,124

43,738

05

Доходи майбутніх періодів за послуги фіксованого зв’язку (IV)

35,451

6,104

786,835

750,617

01
02

06
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)
(І) Доходи майбутніх періодів – дилери – є доходами майбутніх періодів від невикористаного часу на картках поповнення рахунку, які були реалізовані дилерам, але ще не
були активовані абонентами. Стаття «Доходи майбутніх періодів – дилери» визнається
у звіті про фінансовий стан, поки картки поповнення не будуть активовані абонентами або до закінчення терміну дії даних карток. Доходи майбутніх періодів – абоненти
– в основному є доходами майбутніх періодів від невикористаного часу за картками
поповнення рахунку, які вже були активовані абонентами. Стаття «Доходи майбутніх
періодів – абоненти» визнається у складі доходів у звіті про сукупний дохід на підставі
фактичного використання абонентами ефірного часу.
(ІІ) Доходи майбутніх періодів від плати за підключення та разової плати за передплату
послуг – в основному включають в себе плату за первісну реєстрацію абонента в мережі та одноразову плату за підписку на будь-які додаткові послуги. Доходи майбутніх
періодів від плати за підключення та разової плати за підписку на послуги визнають
у звіті про сукупний дохід протягом періодів, у яких ці доходи стають заробленими.

Доходи майбутніх періодів від
плати за підключення та разової
абонентської плати

01
02

Станом на 1 січня 2013 р.

142,005

03

Визнано як доходи майбутніх періодів протягом року

158,252

04

Перенесено з доходів майбутніх періодів на прибуток
та збиток (Примітка 9)

(165,337)

05

Інші зміни

06

Станом на 31 грудня 2013 р.

135,483

07

Визнано як доходи майбутніх періодів протягом року

119,807

08

Перенесено з доходів майбутніх періодів на прибуток
та збиток (Примітка 9)

(89,890)

09

Інші зміни

10

Станом на 31 грудня 2014 р.

563

256
165,656

(ІІІ) Програми лояльності клієнтів – це різні програми лояльності, розроблені Компанією, завдяки яким зареєстровані в програмі абоненти мобільного зв’язку та послуг
широкосмугового Інтернету (FTTB) мають право на одержання бонусних одиниць, які
надалі можуть використовуватися у якості знижки на здійснення дзвінків, додаткових
послуг широкосмугового Інтернету (FTTB) або придбання мобільних телефонів.
(IV) Доходи майбутніх періодів за послуги фіксованого зв’язку складаються з плати за
підключення до мережі фіксованого зв’язку, які в основному були передані у зв’язку
з придбанням ТОВ «Голден Телеком». Плата за підключення визначається в консолідованому звіті про сукупний дохід за той період, в якому було отримано право на отримання плати за підключення.
Рух за статтями відстрочених доходів від плати за підключення і плати за підписку на
послуги був наступним:
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

21. Резерви
Рух за статтями резервів був наступним:
01

Виведення з експлуатації

Судові справи
та штрафні санкції

Реструктуризація

Інше

Усього

58,216

287

—

—

58,503

02

Станом на 1 січня 2013 р.

03

Нараховано протягом року

2,221

2,384

25,129

23,217

52,951

04

Використано

(861)

(36)

(10,188)

—

(11,085)

05

Сторновані невикористані суми

06

Зміни в облікових оцінках

07

Коригування ставки дисконтну

08

—

(250)

—

—

(250)

(13,549)

—

—

—

(13,549)

4,008

—

—

—

4,008

Станом на 31 грудня 2013 р.

50,035

2,385

14,941

23,217

90,578

09

Нараховано протягом року

2,531

11,325

18,140

358

32,354

10

Використано

(977)

—

(14,941)

—

(15,918)

11

Сторновані невикористані суми

—

(2,385)

—

(23,217)

(25,602)

12

Зміни в облікових оцінках

(30,438)

—

—

—

(30,438)

13

Коригування ставки дисконтну

3,721

—

—

—

3,721

14

Станом на 31 грудня 2014 р.

24,872

11,325

18,140

358

54,695

15

Станом на 31 грудня 2013 р.

50,035

2,385

14,941

23,217

90,578

16

Поточні резерви

—

2,385

14,941

23,217

40,543

17

Довгострокові резерви

50,035

—

—

—

50,035

18

Станом на 31 грудня 2014 р.

24,872

11,325

18,140

358

54,695

19

Поточні резерви

—

11,325

18,140

358

29,823

20

Довгострокові резерви

24,872

—

—

—

24,872
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

Резерв під судові справи
Станом на 31 грудня 2014 р. Група визнала резерв у сумі 11 325 тис. грн (2013 р.: 2 385 тис.
грн) щодо судових справ, ініційованих її контрагентами стосовно послуг, наданих цими
контрагентами, але не прийнятих Групою. Керівництво оцінює ризик програшу цієї судової справи як вірогідний.

Резерв на реструктуризацію

Резерв під виведення активів з експлуатації
Станом на 31 грудня 2014 р. Група визнала резерв у сумі 24 872 тис. грн (2013 р.: 50 035 тис.
грн) під зобов’язання з обліку майбутніх витрат на демонтаж, пов’язаних із її мережевим
обладнанням, встановленим на орендованих ділянках. Сума резерву під виведення активів з експлуатації зменшилася в 2014 р. внаслідок змін у припущеннях, як показано далі:
Припущення
станом на
31 грудня 2014 р.

Припущення
станом на
31 грудня 2013 р.

02

Вартість демонтажу на 1 ділянку, грн

40,982

39,800

03

Ставка дисконтування

14.90%

11.39%

04

Темп інфляції

4.30%

3.70%
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Станом на 31 грудня податки до сплати, крім податку на прибуток, складалися з наступного:
2014 р.

2013 р.

209,586

162,865

Плата за користування частотами

46,400

4,533

04

Відрахування до Пенсійного фонду за послуги мобільного
зв'язку

29,019

32,161

05

Інші податки

146

132

06

Податок з доходів громадян і зобов’язання з єдиного
соціального внеску

—

32

285,151

199,723

01

Група визнала резерв у сумі 18 140 тис. грн (2013 р.: 14 941 тис. грн) для вихідних допомог, пов’язаних з майбутнім звільненням працівників у результаті реструктуризації філій.

01

22. Податки до сплати, крім податку
на прибуток

02

ПДВ до сплати

03

07

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

23. Торгова та інша кредиторська заборгованість
Станом на 31 грудня торгова та інша кредиторська заборгованість включала наступне:
2014 р.

2013 р.

Плата за з'єднання

731,829

30,496

Роумінг

549,393

206,115

04

Обладнання та будівельні роботи

253,810

196,864

05

Технічне обслуговування

222,046

128,300

06

Професійні послуги

143,385

88,354

01
02
03

07

Програмне забезпечення

110,945

Кредиторська заборгованість по платі за з’єднання – це в основному заборгованість перед
пов’язаними сторонами (Примітка 26). Вона здебільшого деномінована в іноземній валюті
(див. таблицю нижче) і збільшена у зв’язку зі значною девальвацією гривні по відношенню до
вільноконвертованих валют і повторним переглядом умов оплати з пов’язаними сторонами.
Станом на 31 грудня торгова та інша кредиторська заборгованість була деномінована в таких
валютах:
2014 р.

01

46,829

Долар США

1,270,107

139,654

Гривня

672,698

533,058

263,919

163,054
3,670

08

Реклама та просування

64,694

26,520

03

09

Оренда

33,616

20,423

04

Євро

31,401

05

Російський рубль

3,741

Фунт стерлінгів

2,821

10

31,661

Дилери

11

Інша кредиторська заборгованість

26,037

8,876

06

12

Запаси

22,903

15,562

07

13

Послуги з надання контенту

21,722

38,751

14

Заборгованість перед працівниками

1,244

945

2,213,285

839,436

15
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2013 р.

02

2,213,285

839,436

Станом на 31 грудня 2014 і 2013 рр. торгова та інша дебіторська заборгованість є безпроцент.ною та погашається в ході звичайної господарської діяльності Групи

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

24. Аванси отримані

26. Операції з пов’язаними сторонами

Станом на 31 грудня аванси отримані включали наступне:

Операції групи з пов’язаними сторонами на 31 грудня включали:

01

Доходи

Вартість матеріалів,
трафіку та інші прямі
витрати

02

Материнська компанія
(ВимпелКом Лтд.)

—

—

25,096

44

03

Компанії під спільним
контролем

1,997,733

1,807,528

58,463

172,601

04

Інші пов’язані сторони

7,086

3,317

—

2,004,819

1,810,845

83,559

2014 р.

2013 р.

02

Аванси, отримані від абонентів

157,962

141,185

03

Аванси, отримані від агентів за поповнення рахунків абонентів

42,337

31,120

04

Аванси, отримані від дилерів

703

252

05

Інші аванси отримані

124
201,126

06

01

2014

05

25. Інші поточні зобов’язання

06

2013

07

Материнська компанія
(ВимпелКом Лтд.)

—

—

116,794

08

Компанії під спільним
контролем

1,079,583

486,387

2,940

09

Інші пов’язані сторони

22,358

3,233

1,871

1,101,941

489,620

121,605

Станом на 31 грудня інші поточні зобов’язання включали наступне:
01

2014 р.

2013 р.

02

Бонуси, нараховані працівникам

101,792

125,517

03

Нарахування за невикористаними відпустками

32,026

44,747

04

Витрати майбутніх періодів для інвестицій в дочірнє
підприємство

96,100

—

229,918

170,264

05

Станом на 31 грудня 2014 і 2013 рр. інші поточні зобов’язання є безпроцентними та деноміновані в українську гривню.
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Інші
операційні
витрати

10

У 2014 р. Компанія нарахувала процентні витрати в розмірі 11 882 тис. грн за кредитами компаніям під спільним контролем. Кредити були передані Компанії у зв’язку з придбанням ТОВ
«Голден Телеком».
У 2013 р. Група продала компаніям під спільним контролем основні засоби у сумі 3 769 тис.
грн і придбала у компаній під спільним контролем основні засоби у сумі 1 193 тис. грн.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)
Залишки, що підлягають сплаті пов’язаними сторонами на 31 грудня, становили:
Торгова та інша
дебіторська
01 2014 р.
заборгованість
Усього
02

Компанії під спільним контролем

03

Інші пов’язані сторони

04

2013

628,638

628,638

02

20,178

20,178

03

648,816

648,816

Компанії під спільним контролем
Інші пов’язані сторони

Торгова та інша
дебіторська
заборгованість

Усього

60,382

60,382

7,044

35,359

67,426

95,741

Залишки, що підлягають сплаті пов’язаними сторонами на 31 грудня, становили:
Торгова та інша
дебіторська заборгованість

Заборгованість за
кредитами (поточна)

Заборгованість за кредитами (довгострокова)

Нараховані
відсотки (поточні)

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Усього

02

Материнська компанія
(ВимпелКом Лтд.)

19,908

—

—

—

—

19,908

03

Компанії під спільним
контролем

808,510

288,722

394,269

106,993

96,100

1,694,594

04

Інші пов’язані сторони

26,339
854,757

—
288,722

—
394,269

—
106,993

—
96,100

26,339
1,740,841

01

2014

05

Торгова та інша
дебіторська заборгованість

Усього

Материнська компанія
(ВимпелКом Лтд.)

56,263

56,263

03

Компанії під спільним
контролем

30,692

30,692

04

Інші пов’язані сторони

15,582

15,582

102,537

102,537

01

2013

02

05
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Умови операцій з пов’язаними сторонами
Залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами на кінець року є незабезпеченими та погашаються грошовими коштами. Виключенням є довгострокові фінансові зобов’язання, для
яких непогашені залишки у розрахунках з пов’язаними сторонами є безвідсотковими. Група
не надавала і не одержувала від пов’язаних сторін жодних фінансових гарантій. За роки, що
закінчилися 31 грудня 2014 і 2013 рр., Група не відображала зменшення корисності дебіторської заборгованості стосовно сум заборгованості від пов’язаних сторін.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

Доходи і торгова дебіторська заборгованість

Нараховані відсотки (поточні)

У 2014 р. Група надала українським і закордонним операторам, що є її пов’язаними сторонами, послуги роумінгу, доступу до мережі та з’єднання на загальну суму 2 004 819 тис. грн
(2013 р.: 1 101 941 тис. грн).

Нараховані відсотки (поточні) включають відсотки, нараховані за кредитами компаніям під
спільним контролем, які були передані через припинення діяльності ТОВ «Голден Телеком».

Торгова дебіторська заборгованість пов’язаних сторін станом на 31 грудня 2014 і 2013 рр.
є безпроцентною, незабезпеченою та погашається в ході звичайної господарської діяльності.

Вартість матеріалів і трафіку, інші прямі витрати та торгова кредиторська заборгованість
Вартість матеріалів, трафіку та інші прямі витрати включають послуги оренди ліній зв’язку,
доступу до мережі, роумінгу і з’єднання, надані компаніями, що перебувають під спільним
контролем, та іншими пов’язаними сторонами.
Торгова кредиторська заборгованість перед компаніями, що перебувають під спільним
контролем, та іншими пов’язаними сторонами, включає заборгованість за послуги оренди
ліній зв’язку, доступу до мережі, роумінгу і з’єднання. Торгова кредиторська заборгованість
перед пов’язаними сторонами є безпроцентною та погашається в ході звичайної господарської діяльності.

Заборгованість за кредитами (поточна)
Заборгованість за кредитами (поточна) включає кредит компанії під спільним контролем, який
був переданий через припинення діяльності ТОВ «Голден Телеком».

Заборгованість за кредитами (довгострокова)
Заборгованість за кредитами (довгострокова) включає теперішню вартість кредиту компанії
під спільним контролем, який був переданий через припинення діяльності ТОВ «Голден Телеком».
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Інші поточні зобов’язання
Інші поточні зобов’язання перед компаніями, які перебувають під спільним контролем, включають відстрочену оплату за інвестицію у ТОВ «Голден Телеком».

Інші операційні витрати
Інші операційні витрати включають консультаційні послуги, послуги з операційної оренди,
маркетингові послуги, комісійні за продажі, а також послуги з ремонту та технічного обслуговування, надані фактичною материнською компанією, компаніями, що перебувають під спільним контролем, та іншими пов’язаними сторонами.

Фактичні зобов’язання щодо придбання у пов’язаних сторін
Станом на 31 грудня 2014 р. Група мала зобов’язання з послуг оренди ліній зв’язку перед компаніями під спільним контролем в сумі 2 529 тис. грн (2013 р.: 5 151 тис. грн, включаючи послуги оренди).

Винагорода управлінському персоналу
Станом на 31 грудня 2014 р. ключовий управлінський персонал Групи складався з 22 керівників вищої ланки (2013 р.: 31 керівник). Станом на 31 грудня загальна сума винагороди ключовому управлінському персоналу, включена до заробітної плати і витрат на персонал, складала:
2014 р.

2013 р.

Короткострокові виплати працівникам

99,685

69,952

Загальна сума винагороди ключовому управлінському
персоналу

99,685

69,952

01
02

03

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

27. Фактичні та потенційні зобов’язання
(I) Податкові ризики
Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності компаній, включаючи валютний контроль і митне законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів та нормативних актів не завжди є чіткими та трактуються
по-різному місцевими, регіональними та державними органами, а також іншими урядовими
установами. Випадки розбіжностей у трактуванні законодавства є непоодинокими.
Керівництво вважає, що діяльність Групи здійснюється у повній відповідності до законодавства, що регулює її діяльність, та що Група нарахувала і сплатила усі необхідні податки. У випадку ймовірності відтоку ресурсів Група нарахувала резерв, виходячи з найкращих оцінок
керівництва. Група визначила окремі потенційні зобов’язання, пов’язані з оподаткуванням, нарахування яких у фінансовій звітності не вимагається. Такі потенційні податкові зобов’язання
можуть виникнути та Група повинна буде сплатити додаткові суми податків. Податкові органи
можуть проводити інспекції за фінансовий період трьох календарних років, що передують
року інспекції. За певних обставин перевірка може охоплювати більш тривалі періоди.

(II) Юридичні питання
У ході звичайної діяльності Група є об’єктом судових позовів та претензій. Група нарахувала
резерв, де ризик відтоку ресурсів ймовірний, виходячи з найкращих оцінок керівництва.
На думку керівництва, ймовірні зобов’язання (за їхньої наявності), що можуть виникнути у результаті таких позовів або претензій, не матимуть істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Групи в майбутньому. Відповідно, резерв під такі зобов’язання в цій консолідованій фінансовій звітності не створювався.

(III) Зобов’язання інвестиційного характеру

Станом на 31 грудня 2014 р. Група мала зобов’язання з придбання нематеріальних активів
у сумі 117 126 тис. грн (2013 р.: 97 225 тис. грн).

(IV) Орендні зобов’язання
Операційна оренда – Група як орендар
Група уклала угоди щодо оренди землі та будівель. Строк дії цих угод складає в середньому
від одного до п’яти років із можливістю поновлення, передбаченою угодами. Станом на 31
грудня майбутні мінімальні орендні платежі за договорами операційної оренди без права дострокового припинення були наступними:
01

2014 р.

2013 р.

02

До одного року

196,574

332,407

03

Більше одного року, але менше п’яти років

145,316

203,989

04

Більше п’яти років

209,526

288,834

551,416

825,230

05

28. Справедлива вартість фінансових
інструментів
Станом на 31 грудня 2014 і 2013 рр. керівництво оцінило, що справедлива вартість грошових
коштів та короткострокових депозитів, торгової та іншої дебіторської заборгованості, інших
поточних фінансових активів, інших довгострокових фінансових зобов’язань, торгової та іншої
кредиторської заборгованості приблизно дорівнювала їхній справедливій вартості у зв’язку
з короткими термінами погашення цих інструментів.

Станом на 31 грудня 2014 р. Група мала зобов’язання з придбання та будівництва основних
засобів у сумі 305 821 тис. грн (2013 р.: 431 139 тис. грн).
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Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

29. Фінансові інструменти та управління ризиками
Основні фінансові інструменти Групи включають: грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Група має різні інші фінансові інструменти, такі як торгова кредиторська та дебіторська заборгованість, які виникають безпосередньо в процесі здійснення операційної діяльності.
Політика Групи не передбачає торгівлі фінансовими інструментами. Групі властиві кредитний
ризик, ризик ліквідності і ринковий ризик.
Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Групи. Вище керівництво Групи контролює процес управління цими ризиками, а діяльність Групи, пов’язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно
з відповідною політикою та процедурами, при цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються відповідно до політики Групи.
Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик складається з трьох типів ризиків: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові
ризики. Групі непритаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона зазвичай
залучає позики за фіксованими ставками. Так само Групі непритаманні інші цінові ризики.
Валютний ризик – це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик Групи, пов’язаний зі змінами валютних курсів, стосується
насамперед операційної діяльності Групи (коли торгова кредиторська та дебіторська заборгованість Групи деноміновані в іноземних валютах) і фінансової діяльності (коли процентні позики Групи деноміновані в іноземних валютах).
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Офіційні курси іноземних валют, в яких деноміновані фінансові активи та зобов’язання Групи,
до гривні, встановлені Національним банком України на зазначені дати, були наступними:
Долар США

Євро

02

1 січня 2013 р.

7.9930

10.5372

03

Середній курс за 2013 р.

7.9930

10.6116

04

31 грудня 2013 р.

7.9930

11.0415

05

Середній курс за 2014 р.

11.9095

15.7410

06

31 грудня 2014 р.

15.7686

19.2329

01

У поданих нижче таблицях представлена чутливість прибутку Групи до оподаткування до
ймовірної зміни обмінних курсів (у результаті змін у справедливій вартості монетарних активів
і зобов’язань) при постійному значенні всіх інших змінних.
Аналіз чутливості був підготовлений на основі припущення, що частка фінансових інструментів в іноземній валюті є постійною величиною на 31 грудня 2014 і 2013 рр.
Збільшення/
(зменшення)
у базисних пунктах

Збільшення/
(зменшення) прибутку
до оподаткування

01

2014 р.

02

Зміна обмінного курсу долара США

+63%

(771,486)

03

Зміна обмінного курсу євро

+63%

201,940

04

Зміна обмінного курсу долара США

—1%

12,246

05

Зміна обмінного курсу євро

—1%

(3,205)

06

2013 р.

07

Зміна обмінного курсу долара США

+30%

(9,675)

08

Зміна обмінного курсу євро

+30%

4,358

09

Зміна обмінного курсу долара США

—5%

1,613

10

Зміна обмінного курсу євро

—5%

(726)

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)

Ризик ліквідності
Група здійснює аналіз строків погашення активів та зобов’язань і планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреби Групи в короткота довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечуються за рахунок грошових коштів від операційної діяльності. У наступній таблиці представлена інформація станом на 31 грудня про недисконтовані платежі за фінансовими зобов’язаннями Групи у розрізі строків погашення цих зобов’язань за угодами.
01

2014

02

Кредиторська заборгованість

03

Відсотки за позиками

04

Інші фінансові зобов'язання

05

Торгова та інша кредиторська заборгованість

06

07

2013

08

Торгова та інша кредиторська заборгованість

09

До 3 місяці

Від 3 до 6 місяців

288,722

—

115,642
96,100
2,031,617

5,184
—
179,911

2,532,081

Від 6 до 12 місяців

1—5 років

Усього

414,713

703,435

10,368
—
513

—
—
—

131,194
96,100
2,212,041

185,095

10,881

414,713

3,142,770

646,681

100,741

91,069

—

838,491

646,681

100,741

91,069

—

838,491

Кредитний ризик
01

Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків.
Групі властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговельною дебіторською заборгованістю) і від фінансової діяльності, включаючи депозити
в банках і фінансових установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти.
Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до істотної концентрації кредитного ризику Групи, складаються в основному з коштів у банку, короткострокових депозитів,
а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.
Максимальний кредитний ризик для групи станом на 31 грудня складався з наступного:
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02

Грошові кошти та їх еквіваленти (крім грошових коштів в касі)

03

Торгова та інша дебіторська заборгованість

04

Інші оборотні фінансові активи

05

2014 р.

2013 р.

1,827,392

640,932

995,943

389,149

75,273

29,196

2,898,608

1,059,277

Кошти Групи розміщуються у великих банках, які розташовані в Україні та мають надійну
репутацію.
Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів. Компанія не вимагає застави для торгової дебіторської заборгованості. Станом на 31 грудня 2014 р. торгова дебіторська заборгованість представлена переважно заборгованістю компаній під
спільним контролем (55%).

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)
Керівництво має розроблену кредитну
політику, і потенційні кредитні ризики
постійно відслідковують. Оцінку ризику здійснюють за всіма замовниками,
які кредитуються на суму, що перевищує певний ліміт. Кредитний ризик, що

виникає за фінансовими операціями,
знижується шляхом диверсифікації,
вибору контрагентів виключно з високим кредитним рейтингом та шляхом
встановлення лімітів сукупного кредитного ризику за кожним контрагентом.

Кредитний ризик Групи відслідковують
та аналізують у кожному конкретному
випадку і керівництво Групи вважає, що
кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від
зменшення корисності активів.

Станом на 31 грудня 2014 і 2013 рр. аналіз за строками погашення торгової та
іншої дебіторської заборгованості Групи був наступним:

Прострочена, але не знецінена
01
02

2014

03

2013

Усього
1,071,216
418,345

Не прострочена і не знецінена
1,004,692
373,429

До 30 днів
43,128
28,136

30-60 днів
9,064
4,768

Управління капіталом
Група розглядає статутний капітал як основне джерело формування капіталу. Також
Група може погашати заборгованість за допомогою кредитів, наданих акціонерами, чи
шляхом зовнішнього фінансування. Цілями Групи при управлінні капіталом є забезпечення здатності Групи продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою
одержання прибутку для акціонерів і вигід для інших зацікавлених осіб, а також для забезпечення фінансування Групи.
Керівництво постійно контролює структуру капіталу Групи та може коригувати свою
політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі,
тенденціях ринку або стратегії розвитку.

01

134 КИЇВСТАР

РІЧНИЙ ЗВІТ 2014

90-120 днів
1,569
436

Валова сума,

Понад 120 днів
9,881
8,023

Визнана
валова
сума

взаємозалік якої проведений в консолідованому звіті
про фін. стан

представлена в консолідованому звіті про фін. стан

Чиста сума,

02

Торгова та інша
дебіторська
заборгованість

1,340,121

(344,178)

995,943

03

Торгова та інша
кредиторська
заборгованість

(2,556,219)

344,178

(2,212,041)

04

Станом на
31 грудня 2013 р.

05

Торгова та інша
дебіторська
заборгованість

659,964

(270,815)

389,149

06

Торгова та інша
кредиторська
заборгованість

(1,109,306)

270,815

(838,491)

Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов’язань
У таблиці нижче наведено визнані валові суми та фінансові активи і зобов’язання, що
підлягають взаємозаліку:

Станом на
31 грудня 2014 р.

60-90 днів
2,882
3,553

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Примітки до консолідованої фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (у тисячах гривень)
Взаємозалік відповідних фінансових активів та зобов’язань проводиться між Групою та
контрагентом на підставі кожної окремої угоди, якщо обидва обирають такий метод
взаєморозрахунків для фінансових активів та зобов’язань, що підлягають зарахуванню.
За відсутності згоди обох сторін, розрахунок за фінансовими активами та зобов’язаннями здійснюється на валовій основі. Основними угодами із взаєморозрахунків є угоди
з національними та міжнародними операторами зв’язку і угоди з роумінговими партнерами щодо взаємозаліку роумінгових знижок.
Жодних юридично обов’язкових основних угод про взаємну компенсацію або подібних
угод не було підписано на період станом на 31 грудня 2014 і 2013 рр. і за роки, що закінчилися цими датами.

31. Події після звітної дати
Ліцензія на надання послуг зв’язку в стандарті 3G
На дату складання фінансової звітності Компанія за результатами аукціону отримала
дозвіл на використання радіочастотного діапазону 1965-1980/2155-2170 МГц для надання послуг у стандарті 3G («цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS)»).
Сума, що підлягає сплаті за ліцензію, становить 2 705 000 тисяч гривень. 1 квітня 2015 р.
Компанія виплатила повну суму за отримання ліцензії на 3G.

Кредитний договір

30. Чистий прибуток на акцію
Суму базового прибутку на акцію розраховують шляхом ділення чистого прибутку за
рік, що припадає на власників звичайних акцій материнської компанії, на середньозважене число звичайних акцій, які знаходяться в обігу протягом року.

ВимпелКом Кіпр Фінанс Лімітед (VimpelCom Cyprus Finance Limited) (компанія під спільним контролем) надав кредит на фінансування покупки ліцензії і телекомунікаційного
обладнання та послуг для розвитку 3G стільникової мобільної мережі. Максимальна основна сума незабезпеченого кредиту, який може використовувати Компанія, становить
200 млн доларів США.

Базовий прибуток на акцію за роки, що закінчилися 31 грудня, є наступним:

Розстрочка для дочірньої компанії

2014 р.

2013 р.

02

Чистий прибуток, що припадає на власників звичайних
акцій материнської компанії, для розрахунку суми базового
прибутку на акцію, у гривнях

2,168,375

3,843,039

03

Середньозважена кількість звичайних акцій для розрахунку
суми базового прибутку на акцію

13,095,262

13,095,262

04

Сума базового прибутку на акцію, у гривнях

165.58

293.47

01

135 КИЇВСТАР

РІЧНИЙ ЗВІТ 2014

10 лютого 2015 р. Компанія підписала угоду з пов’язаною стороною про відтермінування дати оплати за інвестицію у ТОВ «Голден Телеком» у розмірі 96 100 тисяч гривень до
лютого 2016 р.

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ

Дякуємо за увагу

Просто. Іноваційно. Краще.

