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ПРО ЦЕЙ ЗВІТ
2013 рік був для «Київстар» насиченим
подіями та проектами. Це обумовлено як
змінами в компанії, так і особливостями
телеком-ринку України. Так, проникнення
послуг мобільного зв’язку в Україні у 2013
році перевищило 130%. При цьому змінилася структура споживання: зріс попит на
послуги мобільного Інтернету і передачу даних. На жаль, в Україні розвиток цих послуг
штучно стримують через відсутність масового доступу до технологій 3G.
Запорукою бізнес-успіху на насиченому
ринку є швидкість реагування на потреби
клієнта та зміни конкурентного середовища. Тому у 2013 році «Київстар» розпочав
трансформацію усіх операційних процесів з
метою створення клієнт-центрованої моделі
і докорінного покращення досвіду клієнтів.
Для того щоб співробітники змогли подивитися на усі процеси обслуговування очима
клієнтів, у компанії було ініційовано програму для менеджерів «Відчуй себе клієнтом».
Топ-менеджери і співробітники дирекції з
маркетингу перейшли зі службових на комерційні тарифні плани. Детальніше про цю
програму розповідається в розділі «Якість
обслуговування». Важливою складовою
позитивного досвіду клієнтів є якість зв’язку. Тому у 2013 році «Київстар» приділив
багато уваги вдосконаленню і модернізації
інфраструктури мережі. В окремому розділі
Звіту надано результати технічного аудиту
мережі «Київстар», який було проведено
українськими та зарубіжними експертами.
У 2013 році «Київстар» повністю оновив
лінійку тарифів для абонентів як передплатної, так і контрактної форм підключення.
Тарифна лінійка «Вільний «Київстар» вра-

ховує інтереси та потреби усіх сегментів
абонентської бази і надає безліч можливостей для заощадження витрат. Також у 2013
році «Київстар» повністю скасував плату за
використання мегабайтів мобільного Інтернету, оновив пропозиції для міжнародних
дзвінків та роумінгу, запропонував інноваційні послуги мультимедіа та цифрового
контенту. Про нові тарифи та продукти компанії розповідають у розділі «Послуги».
Завдяки запровадженню нових тарифних
пропозицій та послуг, які більш повно враховують профіль споживання, абоненти змогли збільшити обсяги використання послуг.
При цьому середній щомісячний рахунок
клієнта знизився. Особливо зросло використання послуг мобільного та фіксованого
Інтернету. Також у 2013 році розширилася
абонентська база. У 2013 році рентабельність бізнесу «Київстар» (маржа EBITDA)
залишається на високому рівні – 48,5%.
Детальніше про фінансові результати –
у відповідному розділі. Компанія продовжує
надавати клієнтам послуги найвищої якості.
2013 рік також знаменує зміну підходів до
проектів корпоративної соціальної відповідальності. Компанія починає максимально
використовувати можливості телекомунікацій у благодійній діяльності та допомозі
суспільству. Так з’явилися інноваційні проекти mHealth, e-reading, Vkraina тощо. Детальніше про них можна дізнатися у розділі
«Синергія телекоммунікацій і суспільства».
Традиційно завершує Річний звіт детальний
аналіз операційної та фінансової діяльності
«Київстар», зроблений незалежною аудиторською компанією.

«КИЇВСТАР» СЬОГОДНІ

«Київстар» – найбільший оператор телекомунікацій, компанія номер один мобільного зв’язку, лідер
ринку розвитку мобільного та фіксованого Інтернету.* Компанія надає послуги понад 25 млн приватних абонентів, 762 тисячі домогосподарств,
сотням тисяч бізнес-клієнтів. Мережа найвищої
якості GSM «Київстар» охоплює усі великі та малі
міста України, понад 28 тисяч сільських населених пунктів, усі основні національні та регіональні
траси, більшість морських та річкових узбереж.
Створена українськими громадянами та європейськими інвесторами компанія «Київстар» була та

залишається переконаним прихильником запровадження в Україні сучасних технологій зв’язку
за найвищими стандартами якості.
За час роботи в Україні компанія інвестувала
понад 32 млрд грн у розвиток телекомунікаційної інфраструктури та сплатила державі більше
35 млрд грн податків та зборів. «Київстар»
також активно займається розвитком місцевих
громад по всій Україні, реалізовуючи велику
кількість благодійних ініціатив і соціальних програм. Зокрема, у 2013 році компанія розробила
низку мобільних медичних додатків, забезпечила

швидкісним Інтернетом 254 школи, створила
унікальний портал Vkraina для розповсюдження знань про історію формування державності
України.
«Київстар» 17 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету України
серед компаній галузі транспорту та зв’язку, а
також одним з найкращих роботодавців та найбільш соціально відповідальним вітчизняним
суб’єктом господарювання.
* Джерела: E&C; AC&M

АКЦІОНЕРИ «КИЇВСТАР»
100% акцій «Київстар» нале-

жить міжнародній телеком-групі
VimpelCom Ltd. (Королівство Нідерланди). VimpelCom Ltd. обслуговує 221 млн абонентів у 17
країнах на 4 континентах.
Акції компанії з 1996 року розміщують на Нью-Йоркській фондовій біржі. Більшість голосуючих
акцій належить міжнародним
інвесторам, 9% розміщені на
NASDAQ, 43% – Telenor (найбільша телекомунікаційна компанія Норвегії), 48% – інвестиційній компанії LetterOne Telecom
(зареєстрована у Лондоні), що
афілійована з Альфа Груп Консорціум. Керівник компанії – Джо
Лундер, громадянин Норвегії.
VimpelCom Ltd. повністю дотримується вимог законодавства
та державного управління на
всіх ринках присутності, а також
всіх законів Голландії, Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки. Корпоративне бачення
VimpelCom Ltd. базується на
принципах: зосереджуватися
на локальних ринках, надихати
людей, діяти як глобальний провайдер (Focus locally. Empowering
People. Connecting globally).
VimpelCom Ltd. інвестує
у зростання і кращий досвід
з метою створення цінності
для клієнтів у всіх країнах присутності.

«КИЇВСТАР» У ГРУПІ VIMPELCOM LTD
«КИЇВСТАР» СЕРЕД НАЙБІЛЬШИХ ТЕЛЕКОМ-КОМПАНІЙ ЄВРОПИ

«КИЇВСТАР» ВХОДИТЬ ДО П’ЯТИ НАЙБІЛЬШ
ЕФЕКТИВНИХ КОМПАНІЙ VIMPELCOM LTD
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№2

ТОП-10 компаній Центральної та Східної Європи у галузі високих
технологій, телекомунікації та медіа*
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за обсягами
використання
трафіку (MoU)
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Компанія

Країна

Доходи у 2013 (млн євро)

FOXCONN Cz

Чехія

3,723

2

Orange Polska

Польща

3,068

3

Magyar Telekom

Угорщина

2,139

4

O2 Czech Republic

Чехія

1,872

5

Flextronics International

Угорщина

1,630

6

Polkomtel

Польща

1,586

7

T-Mobile

Польща

1,578

8

Asseco

Польща

1,400

9

Ericsson Eesti

Естонія

1,353

10

Kyivstar

Україна

1,209

* результати дослідження міжнародної аудиторсько-консалтингової
компанії Deloitte 2014 р.
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КЛЮЧОВІ ПОДІЇ 2013 РОКУ
СІЧЕНЬ

Завдяки співпраці із VimpelCom International «Київстар» досягнув домовленостей щодо значних знижок
на міжоператорський трафік і зменшив собівартість послуг роумінгу у країнах СНД, Європи, Азії та
Близького Сходу.

ЛЮТИЙ

До соціальної програми «Безпечний Інтернет – школам» підключено 254 середні навчальні заклади
у 50 містах України. «Київстар» забезпечує школи
безлімітним широкосмуговим Інтернетом і захистом
від онлайн-загроз.
Розпочато нову соціальну програму mHealth
(«Мобільне здоров’я»). Першою розробкою у рамках
проекту став мобільний додаток для майбутніх батьків «Моя зірочка».

БЕРЕЗЕНЬ

Започатковано інноваційний проект smart.kyivstar.ua.
Це електронна бібліотека книг для читання з мобільних телефонів, смартфонів та планшетів.

КВІТЕНЬ

Реалізовано проект Vkraina – електронне зібрання
географічних карт території Європи періоду XVI-XVIII
століть, де позначено Україну. Колекція доступна
користувачам мобільних телефонів, планшетів та
персональних комп’ютерів.

ТРАВЕНЬ

ТОВ «Голден Телеком», українська компанія, що
входить до складу міжнародної телеком-групи
VimpelCom Ltd., оголосила про намір припинити
надання послуг мобільного зв’язку з вересня 2013
року. Для забезпечення абонентів «Голден Телеком»
безперервним зв’язком «Київстар» запропонував їм
отримувати відповідні послуги у власній мережі на
вигідних умовах.

ЧЕРВЕНЬ

Розпочато новий комерційний напрямок: мобільно-фінансові послуги. Абонентам запропоновано
послугу «Мобільні гроші», що дозволяє здійснювати
розрахунки за допомогою мобільного телефону.

ЛИПЕНЬ

Розпочато впровадження нової операційної моделі
з метою покращення усіх процесів обслуговування
абонентів, і створення найкращого клієнтського досвіду.

СЕРПЕНЬ

Уперше в Україні запроваджено інноваційну технологію широкосмугової телефонії HD Voice, яка дозволяє передавати мову емоційно та з інтонацією, а
звуки об’ємно та дзвінко.
Розширено ємності оптичної DWDM мережі. Запроваджено канали передачі даних ємністю 100 Гбіт/с.

ВЕРЕСЕНЬ

Безпрецедентне зниження цін на послуги мобільного
Інтернету. У переважній більшості тарифних планів
скасовано плату за мегабайти.
Завершено усі необхідні юридичні формальності для
реорганізації ПрАТ «Українські радіосистеми», шляхом приєднання до ПрАТ «Київстар».

ЖОВТЕНЬ

Запроваджено нову тарифну лінійку «Вільний «Київстар». Абоненти отримали пакети голосових послуг,
sms та мобільного Інтернету, не сплачуючи щоденної
абонентної плати.
У співпраці з лікарями інституту очних хвороб імені
В. П. Філатова розроблено перший у світі мобільний
додаток для профілактики захворювань і втоми очей.

ЛИСТОПАД

У «Київстар» розпочато програму для менеджерів
компанії «Відчуй себе клієнтом». Проект має на меті
підвищення якості обслуговування, вдосконалення
процесів управління клієнтським досвідом.

ГРУДЕНЬ

Відбулося дослідження якості мобільного зв’язку
«Київстар». Мережа «Київстар» досягає майже
100% за усіма галузевими показниками, а за більшістю з них є лідером серед інших операторів мобільного зв’язку України.

ФІНАНСОВО-ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ ПІДКЛЮЧЕНЬ.
2. ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ.
3. РІСТ СПОЖИВАННЯ І ДОХОДІВ ВІД ІНТЕРНЕТУ.
4. ЗАПУСК МОБІЛЬНО-ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.
5. ІНВЕСТИЦІЇ У ПІДГОТОВКУ МЕРЕЖІ ДО 3G/LTE.
АБОНЕНТИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

ЗНИЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО РАХУНКУ
(ARPU) МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ
МОБІЛЬНОГО ІНТЕРНЕТУ
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АБОНЕНТИ ФІКСОВАНОГО ІНТЕРНЕТУ
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ЧИСТА ОПЕРАЦІЙНА ВИРУЧКА
13,0 млрд грн

9,4 коп

762 тис.
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МЕРЕЖА ЗА НАЙВИЩИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ
У 2013 РОЦІ «КИЇВСТАР» ДОСЯГ МАЙЖЕ
100% ЯКОСТІ ЗА УСІМА ГАЛУЗЕВИМИ
ПОКАЗНИКАМИ І ЗА БІЛЬШІСТЮ З НИХ Є
ЛІДЕРОМ

177
млрд хв.

9 800 ТБ
даних

1 840
млн
SMS

40
млн
MMS

НАЦІОНАЛЬНА МУЛЬТИСЕРВІСНА
МЕРЕЖА «КИЇВСТАР»:
• 50 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній зв’язку;
• 620 Гбіт/с – ємність зовнішніх каналів;
• 70 комутаторів (MSS) і 105 медіа-шлюзів (MgW);
• 15 тисяч базових станцій;
• 170 тисяч прийомо-передавачів.

ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ЯКОСТІ ЗВ’ЯЗКУ В 2013 РОЦІ:
• SMS AntiSPAM – захист мережі від спаму та підозрілого
трафіку;
• HD Voice – голосовий зв’язок з ефектом присутності;
• 9 каналів Х 100 Гбіт/с – розширено ємність мережі;
• 30% радіомережі переведено на технологію All-IP.

У 2013 РОЦІ В ЯКІСТЬ МЕРЕЖІ І ПОСЛУГ
ІНВЕСТОВАНО 1,7 МЛРД ГРН

ЯКІСТЬ МЕРЕЖІ «КИЇВСТАР» ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
За даними НТЦ «ОМНІС», якість послуг компанії «Київстар» перевищує галузеві параметри, а за низкою показників є найкращою на телеком-ринку.

СТАБІЛЬНІСТЬ З’ЄДНАНЬ

НОРМОВАНИЙ ЧАС ДОСТАВКИ SMS

(ГРАНИЧНА ГАЛУЗЕВА НОРМА НЕУСПІШНИХ З’ЄДНАНЬ – НЕ БІЛЬШЕ 10%)

(ГРАНИЧНИЙ РІВЕНЬ – НЕ БІЛЬШЕ 30 С)

Київ

Міста, населення Міста, населення
до 350 тис.
до 20 тис.

Села

Дороги

Київ

Міста, населення Міста, населення
до 350 тис.
до 20 тис.

Села,
населення
до 5 тис.

Дороги

Kyivstar

0,43

0,79

0,69

1,18

1,33

Kyivstar

1,49

1,98

2,19

2,14

1,73

MTS

1,27

2,01

1,21

2,87

2,40

MTS

4,27

5,02

5,12

4,82

5,54

Life

0,68

0,97

1,13

5,53

2,99

Life

1,68

2,34

1,77

2,01

2,58

МОЖЛИВІСТЬ ДОЗВОНУ

http://nkrzi.gov.ua/images/upload/96/4446/34f5f93a82c0dd259e5accf04ce12482.pdf

(ГРАНИЧНА ГАЛУЗЕВА НОРМА ДЛЯ ВТРАЧЕНИХ З’ЄДНАНЬ – НЕ БІЛЬШЕ 5%)

Київ

Міста, населення
до 350 тис.

Міста, населення
до 20 тис.

Села,
населення
до 5 тис.

Дороги

Kyivstar

0,21

0,24

0,19

0,47

0,80

MTS

0,32

0,95

0,58

1,37

1,75

Life

0,40

0,20

0,37

1,25

1,28

ВСТАНОВЛЕННЯ IP-З’ЄДНАННЯ ДЛЯ ПОСЛУГИ HTTP
(ГРАНИЧНИЙ НОРМОВАНИЙ РІВЕНЬ – НЕ БІЛЬШЕ 10 С)
Київ

Міста, населення
до 350 тис.

Міста, населення
до 20 тис.

Села,
населення
до 5 тис.

Дороги

Kyivstar

1,72

1,82

1,52

1,80

1,79

MTS

2,71

2,61

2,34

2,46

2,74

Life

2,26

2,35

2,48

2,43

2,51

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МЕРЕЖІ КИЇВСТАР ЗА
СТАНДАРТАМИ ERICSSON NETWORK QUALITY
BENCHMARKING GSM RADIO NETWORK
Середній показник 2013 р.

Показники продуктивності та якості мережі
«Київстар»

«Київстар»

Світ

Процент викликів з високою якістю голосу (SQI Good)

95,57%

89,69%

Вірогідність обриву з’єднання (TCH Drop Rate)

0,67%

1,12%

Середня швидкість передачі даних за технологією EDGE

121,1 Кбіт/с

97,24 Кбіт/с

На окремих контролерах мережі, зокрема у Києві, швидкість передачі даних досягла 163 Кбіт/с, що є надзвичайно високим показником серед мереж світу, які
використовують обладнання 2G.

* Дослідження НТЦ «Омніс» від 8 липня 2013 р.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА НАЙКРАЩИМИ ЗРАЗКАМИ
У 2013 р. розпочато трансформацію
операційної моделі, скорочено надмірні
ієрархічні ланки, створено єдині
функціональні команди.
Компанія стала ближчою до клієнтів і визначила для себе три ключові принципи управління:
Розуміння – створювати продукти та процеси, ґрунтуючись на потребах та цінностях
клієнта.
Простота – інтуїтивно зрозуміле користування послугами, зручний формат та інтерфейс.
Надійність – впевненість клієнтів у прозорості та стабільності тарифів, можливості
спілкуватися у будь-який момент.

СТАРТ ПРОГРАМИ «ВІДЧУЙ СЕБЕ
КЛІЄНТОМ»

У 2013 р. в програмі взяли участь 85 співробітників, серед них 21 начальник департаменту та директори.

МЕТА: на власному досвіді переконатися,
що означає бути клієнтом «Київстар».
Завдання: перейти зі службових на комерційні тарифні плани; регулярно відвідувати
Call center та Центри обслуговування клієнтів;
запропонувати рішення щодо поліпшення
обслуговування.
Результати:
• спрощено процедуру підключення корпоративних клієнтів;
• запроваджено безкоштовну заміну роутерів
для клієнтів «Домашнього Інтернету»;
• скорочено термін повернення клієнтам помилково перерахованих коштів;
• новий порядок інформування про акції та
нові послуги;
• спрощено процедуру вибору акційних тарифів міжнародного роумінгу.

ЗІРКОВИЙ CALL CENTER
CALL ЦЕНТР «КИЇВСТАР» – ЦЕ:

Call Center «Київстар» – багаторазовий переможець міжнародних конкурсів «Кришталева гарнітура», найкращий в практиці онлайн-обслуговування клієнтів.
4,65 бала із 5 можливих – оцінка, яку поставили
клієнти роботі наших спеціалістів.

ЦІКАВІ ФАКТИ

1 500
співробітників

33 мільйони
телефонних консультацій за рік

понад 9 000
телефонних
дзвінків щодня

НАРОДНА ОЦІНКА РОБОТИ – 4,65 БАЛА З 5 МОЖЛИВИХ.

Сall Сеnter «Київстар» – найбільший в Україні. Тут
працює понад 1 500 співробітників.
У 2013 році надано 33 млн консультацій.
9 000 дзвінків щодня.
123 тис. консультацій надано за допомогою інтернет-чатів та електронних каналів.

98% звернень в онлайн-чаті «Київстар» прийма-

ють у перші 20 секунд.
Корпоративні блогери «Київстар» у соціальних
мережах допомагали консультаціями та порадами
11 тис. абонентів.
Понад 1,5 млн абонентів користується системою
управління рахунком «Мій «Київстар».

НАЙКРАЩЕ МІСЦЕ ДЛЯ СТАРТУ
У 2013 році навчання у Сall Center пройшли
студентів та випускників вузів.

500

ПОСЛУГИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
• абонентська база 25,7 млн клієнтів;
• понад 75% – в пакетних тарифах;
• зменшення середнього рахунку до 36,5 грн;
• нові пропозиції для усіх сегментів: «Вільний
«Київстар», «Максимальний 3000», «Улюблена
країна».
У 2013 р повністю оновлено тарифи для усіх сегментів.
Нова тарифна лінійка «Вільний Київстар» – можливість
користуватися дзвінками, sms, мобільним Інтернетом у
великих обсягах, за доступною ціною, без абонплати:
• 0 грн абонплата;
• 0 грн плата за мегабайти;
• 200 хв. у мережі щодня;
• 100 sms щодня.
Вартість пакету послуг: від 0 до 95 коп. залежно від регіону.
На кінець 2013 року понад 10% абонентів обрало «Вільний «Київстар».
Послуга «Улюблена країна» – радикальне зниження цін на
міжнародний зв’язок.
Дзвінки до США, Канади, Китаю, Росії – усього 0,12 грн/хв.
Дзвінки до країн Західної Європи – 0,59 грн/хв.
100 тис. абонентів скористалися послугою
«Улюблена країна».
«Максимальний 3000» – для бізнес-абонентів:
• необмежені дзвінки на будь які номери;
• необмежений Інтернет та sms;
• послуги в кредит.

25, 7 МЛН АБОНЕНТІВ
БЛИЗЬКО 504 ХВИЛИНИ НА МІСЯЦЬ
НА КОЖНОГО АБОНЕНТА
36,5 ГРН – СЕРЕДНІЙ РАХУНОК
АБОНЕНТА ЩОМІСЯЦЯ

ПОСЛУГИ МОБІЛЬНОГО
ІНТЕРНЕТУ
• 45% абонентів користується мобільним Інтернетом;
• на 50% зросли обсяги трафіку;
• на 50% зросла кількість смартфонів;
• скасовано плату за мегабайти.
Мобільний Інтернет – найбільш популярна послуга після голосового зв’язку. Ним користується 11,3 млн клієнтів, майже 45% від усієї абонентської бази.
У 2013 р. «Київстар» першим серед операторів мобільного зв’язку України скасував
плату за мегабайти. Плата за користування Інтернетом – до 2 грн/день, кількість мегабайтів – необмежена.
Популярні послуги для клієнтів мобільного Інтернету:
«Вільний «Київстар для планшетів» – Інтернет із необмеженою швидкістю усього за

2 грн/день.

«Інтернет без меж» – місяць Інтернету за 0,9 грн/день
«День онлайн» – необмежений Інтернет за 1,9 грн.

ЗА ДАНИМИ АНАЛІТИКІВ E&C, «КИЇВСТАР» –
ОПЕРАТОР №1 В МОБІЛЬНОМУ ІНТЕРНЕТІ.
46,5% УСІХ КОРИСТУВАЧІВ МОБІЛЬНОГО
ІНТЕРНЕТУ УКРАЇНИ – КЛІЄНТИ «КИЇВСТАР»
ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ
СМАРТФОНІВ У МЕРЕЖІ
Тип

Кількість

% до 2012 р.

Android

2, 474 689

146%

Bada

179 471

0%

iOS

454 391

60%

Symbian

1 303 143

-17%

Windows
Mobile

172 383

30%

Усього

4 584 077

50%

До 2013 р.
1 МБ = 10 грн

З 2013 р.
1 МБ = 0 грн

МОБІЛЬНО-ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА ЦИФРОВИЙ КОНТЕНТ
У 2013 р. «Київстар» першим серед мобільних операторів став надавати послуги
мобільної комерції.

«МОБІЛЬНІ ГРОШІ» – інноваційна

послуга, яка дозволяє сплачувати за
товари та послуги та отримувати готівку,
користуючись мобільним телефоном.
75 тис. абонентів – користувачі послуги
300 тис. транзакцій за рік
У 2013 році послуги цифрового контенту
та мультимедіа мали стабільний попит
серед клієнтів:

МУЗИЧНИЙ КЛУБ – доступ

з мобільного до каталогу музичних
треків. Їх можна прослуховувати, або
завантажувати на телефон у необмеженій
кількості.
3 млн клієнтів
13,2 млн музичних треків прослухано

APPCLUB – мобільні ігри та корисні
додатки, які можна завантажувати без
обмежень і без плати за інтернет-трафік.
3 млн клієнтів
8 млн додатків завантажено
ВІДЕО КЛУБ – онлайн-портал,

де
можна дивитися або завантажувати відео
на будь-який смак.
288 тис. активних користувачів
717 тис. відео завантажено

SMART KYIVSTAR – бібліотека
у мобільному телефоні.
463 тис. клієнтів
272 тис. книжок прочитано

МІЖНАРОДНИЙ ЗВ’ЯЗОК ТА РОУМІНГ
• запуск унікальних послуг для усіх сегментів;
• зниження тарифів;
• 45% – зростання мобільного Інтернету в роумінгу;
• 40% – зростання голосового трафіку в країнах Європи.
У 2013 році «Київстар» отримав від компаній-партнерів з
міжнародного роумінгу більш вигідні умови і знизив вартість
послуг для абонентів усіх сегментів.
З послугою EuroVisa дзвінки у 15 країнах Європи стали
на 70% дешевшими. Вартість 1 хв. у роумінгу знизилася до

3,6 грн.
Послуга SuperVisaSmart – зменшення тарифів на мобільний Інтернет у 8 країнах Європи та Азії на 150%.
Вартість 1 Мб у роумінгу знизилася до 0,8 грн.

У 2013 році найбільш популярними для роумінгу стали
країни: Вірменія, Грузія, Італія та Казахстан.
Завдяки зниженню тарифів, використання трафіку
зросло у 5 разів.

ДОМАШНІЙ ІНТЕРНЕТ
• підключено 47 тис. будинків;
• послугу обрало 762 тис. клієнтів;
• знижено абонплату на 33%;
• доходи зросли на 24%.
КІЛЬКІСТЬ ПІДКЛЮЧЕНЬ
З 2010 ПО 2013 РІК

ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ

762 тис.
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397 тис.
200 тис.

2010

2011

2012

2013

408 млн грн.
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275 млн грн.
158 млн грн.
89 млн грн.

2010

2011

2012

2013

У 2013 році попит на послуги з широкосмугового Інтернету продовжує зростати. Кількість домогосподарств, які підключили
«Домашній Інтернет», збільшилася на 24%.
У 2013 РОЦІ «КИЇВСТАР» ЗРОБИВ ПОСЛУГУ «ДОМАШНІЙ
ІНТЕРНЕТ» БІЛЬШ ДОСТУПНОЮ. ДЛЯ АБОНЕНТІВ
У 26 МІСТАХ ЩОМІСЯЧНУ ПЛАТУ ЗНИЖЕНО НА 33%.
НОВІ МОЖЛИВОСТІ «ДОМАШНЬОГО ІНТЕРНЕТУ»:
• постійна IP-адреса;
• відеопортал;
• «Тиждень Довіри» – послуги в кредит;
• роутер за 1 грн;
• збільшення швидкості до 100 Мб/сек. з послугою «Турбо
Тиждень».
АБОНЕНТИ «ДОМАШНЬОГО ІНТЕРНЕТУ» ЩОМІСЯЦЯ ОТРИМУЮТЬ БОНУСИ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИТРАЧАТИ НА ПОСЛУГИ
МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ.

ПАРТНЕРСТВО У БІЗНЕСІ
«Київстар Бізнес» зосередився на створенні унікальних пропозицій
для корпоративних клієнтів, щоб за допомогою можливостей телекомунікацій допомагати їм краще вирішувати виробничі задачі.
НОВІ ПОСЛУГИ «КИЇВСТАР БІЗНЕСУ»
«Віртуальна мобільна АТС» – забезпечує взаємодію між співробітниками територіально віддалених офісів.
«Моя реклама» – дозволяє створювати і розміщувати оголошення в
Інтернеті та пресі.
«Бізнес Інтернет 3G» – швидкісна мобільна передача даних в партнерській мережі, без плати за мегабайти.
M2M рішення – запуск першої в Україні онлайн-платформи для моніторингу роботи М2М SIM-карт в режимі реального часу.
Нові оптимальні тарифні плани: необмежені дзвінки між співробітниками компанії, включені хвилини для дзвінків на інші мережі, доступний і безпечний мобільний Інтернет.
У 2013 році в «Київстар» започатковано практику індивідуальних бізнес-консультацій для існуючих та потенційних клієнтів, представників
великих компаній та малого і середнього бізнесу.
Клієнти можуть отримувати поради та рекомендації щодо використання засобів телекомунікацій для вирішення бізнес-задач за допомогою
різноманітних каналів:
«Київстар Бізнес Дайджест» – представляє новинки бізнес-літератури, а також діловий досвід представників міжнародного та українського бізнесу.
Business Hub – зустрічі українських підприємців із західними експертами з економіки та суспільних наук.
Індивідуальні консультації для підприємців.
Експерти компанії підкажуть рішення щодо застосування послуг
зв’язку для конкретних бізнес-завдань, підберуть оптимальний тариф
з урахуванням структури компанії.
Достатньо зателефонувати за номером: (067) 466 7466.
Відеопортал «Рішення для бізнесу» – понад 50 готових телеком-рішень, які можна масштабувати на різноманітні компанії та сфери
бізнесу.

КОРПОРАТИВНА
СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
СИНЕРГІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ТА СУСПІЛЬСТВА

2013

ІНВЕСТИЦІЇ У РОЗВИТОК КРАЇНИ
ТА ДОПОМОГА СУСПІЛЬСТВУ
Основними напрямками інвестицій «Київстар»
є створення в Україні телекомунікаційної структури за найкращими світовими зразками, розвиток
інноваційних послуг та запровадження стандартів
обслуговування європейського рівня.
Відповідальність за власні послуги, захист довкілля, турбота про співробітників, прозоре та етичне
ведення бізнесу, активна участь у соціальному та
економічному розвитку України – головні принципи роботи компанії.
У 2013 році 1,690 млрд грн «Київстар» інвестував у розвиток зв’язку найвищої якості, понад
4,351 млрд грн – сума податків і зборів, сплачених до державного бюджету, 30 млн грн виділено на соціальний захист співробітників та понад
1,5 млн грн – на благодійні проекти.

ПОНАД 1,5 МЛН ГРН
НА БЛАГОДІЙНІ ПРОЕКТИ
ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД
НЕБЕЗПЕЧНОГО
КОНТЕНТУ У ВСЕСВІТНІЙ
МЕРЕЖІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКІЛ
ШВИДКІСНИМ ІНТЕРНЕТОМ

ТУРБОТА ПРО
ЗДОРОВ’Я
ГРОМАДЯН ТА
ПРОФІЛАКТИКА
ЗАХВОРЮВАНЬ

СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ТА КУЛЬТУРНІ
ПРОГРАМИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ
30 МЛН ГРН ВИДІЛЕНО
НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
СПІВРОБІТНИКІВ

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДИ
ТА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

АДРЕСНА ДОПОМОГА
ДИТЯЧИМ УСТАНОВАМ ТА
ГЕРІАТРИЧНИМ ЦЕНТРАМ

«МОБІЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я» – ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

У 2013 році «Київстар» започаткував
нову благодійну програму допомоги
суспільству – мобільні додатки медичного спрямування, для профілактики
захворювань і поширення знань про
здоровий спосіб життя.
В рамках соціальної ініціативи
mHealth фахівцями «Київстар» для
смартфонів та мобільних телефонів
розроблені додатки:
• «Моя зірочка»;
• «Моя зірочка. Перший рік»;
• «Добре бачу».
Мобільні додатки «Київстар» медичного спрямування доступні для абонентів будь-яких телеком-операторів
України. Абоненти «Київстар» користуються ними без плати за інтернет-трафік.
Особливе значення мають мобільні
медичні додатки для сімей, які мешкають віддалено від медичних центрів, або не можуть часто відвідувати
лікаря. Відтепер вони можуть отримувати поради та консультації кращих
лікарів України, з свої допомогою
мобільних телефонів.
Додатки mHealth від «Київстар» вже
стали популярними у 35 країнах світу.
В Україні ними скористалося понад
70 тисяч абонентів.

«МОЯ ЗІРОЧКА»
У 2013 році з’явився перший в Україні мобільний додаток для сімей, які чекають дитину «Моя зірочка». У його розробці брали участь досвідчені українські фахівці у галузі акушерства та гінекології.
Встановивши додаток «Моя зірочка» на смартфон, майбутня мама зможе вести власну карту вагітності, отримуватиме інформацію про особливості розвитку плоду у кожному періоді вагітності. Мобільний телефон своєчасно нагадуватиме вагітній жінці про графік відвідування лікарів, оптимальний режим дня, особливості дієти у кожному місяці
вагітності тощо.

«МОЯ ЗІРОЧКА. ПЕРШИЙ РІК»
Це другий безкоштовний мобільний сервіс для українських сімей, який розробив «Київстар» у рамках соціальної ініціативи «Мобільне здоров’я».
Мобільний додаток «Моя зірочка. Перший рік» допоможе батькам у догляді за немовлятами від народження до 1 року. Додаток підкаже, як спланувати
день мами та немовляти, а також нагадуватиме про час годування крихітки. Батьки мають змогу дізнатися про розвиток дитини, отримати поради щодо
грудного вигодування, графіка щеплень – усе те, що допоможе родині виховувати здорове та активне маля.
«Моя зірочка. Першій рік» має можливості для синхронізації між телефонами членів однієї родини. Отже отримувати інформацію про розвиток немовляти
на свої мобільні телефони зможуть також бабусі й дідусі. Додатки «Моя зірочка» та «Моя зірочка. Першій рік» можна встановлювати на смартфони з операційними системами IOS та Android, а також знайти в App Store i Google Play.
Нові мобільні додатки вже допомагають понад 17 тисячам жінок в Україні.

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЗОРУ
Вагомим внеском в скарбничку корисних сервісів став безкоштовний мобільний додаток для профілактики захворювань органів зору. Його розробили спеціалісти «Київстар» у співпраці з лікарями Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної академії медичних наук
України. «Добре бачу» – перший український мобільний сервіс, створений для профілактики і покращення зору дітей та дорослих. Додаток містить
легкі вправи – «зарядку для очей», які можна виконувати у будь-який зручний час.

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
На XIII з’їзді офтальмологів України, лікарі Інституту ім. В. П. Філатова продемонстрували результати клінічних досліджень ефективності гімнастики для
очей, представленої у вигляді додатку для мобільних пристроїв «Добре бачу».
ГОСТРОТА ЗОРУ КОРИСТУВАЧІВ ДОДАТКУ, ЩО РЕГУЛЯРНО ВИКОНУВАЛИ ВПРАВИ, ЗБІЛЬШИЛАСЯ У СЕРЕДНЬОМУ НА 10%.
ВІРА СЕРДЮЧЕНКО, доктор медичних
наук, завідувач лабораторією розладів
бінокулярного зору Інституту очних
хвороб і тканинної терапії імені
В. П. Філатова: «Розроблений для мобільних пристроїв додаток – це комплекс гімнастичних вправ для очей. Анімовані персонажі і музичний супровід викликають
у дітей інтерес та активність виконання
вправ. Безпосередньо після гімнастики ми
виявили достовірне підвищення гостроти
зору у середньому на 10% у дітей
з різними видами рефракції».

ПРОЕКТ «МОБІЛЬНЕ
ЗДОРОВ’Я» ВИЗНАНИЙ
КРАЩОЮ ІННОВАЦІЄЮ
2013 РОКУ У РАМКАХ
НАЦІОНАЛЬНОГО
КОНКУРСУ БІЗНЕСКЕЙСІВ
З КОРПОРАТИВНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

НАТАЛІЯ ПАСЄЧНІКОВА, заслужений лікар, член-кореспондент
НАМН України: «Актуальність створеного мобільного сервісу – у можливості сучасними методами донести
інформацію, якою володіють наші
фахівці, до усіх верств населення по
всій Україні.
Додаток «Добре бачу» включає можливість самодіагностики, а також комплекси вправ для дітей та дорослих.
За допомогою додатку «Добре бачу»
можна перевірити зір на наявність
симптомів найбільш поширених захворювань, аби своєчасно звернутися до
лікаря. Добірка вправ допомагає дорослим і дітям знімати напругу з очей і
запобігати їхній перевтомі. При цьому
вправи для дітей представлено в ігровому форматі, що робить їх не тільки
корисними, але й цікавими».

БЕЗПЕЧНИЙ ІНТЕРНЕТ – ДЛЯ ШКІЛ УКРАЇНИ
Вже багато років поспіль «Київстар»
реалізовує соціальну програму
«Безпека дітей в Інтернеті». Важливою частиною цієї програми є підключення шкіл України до широкосмугового Інтернету та розповсюдження
серед дітей, батьків і вчителів шкіл
знань про правила безпечного користування Всесвітньою мережею.
Співробітники-волонтери «Київстар» проводять у школах уроки з правил онлайн-безпеки. Так, у 2013 році було проведено
50 таких навчальних занять для 900 школярів.
Під час літніх шкільних канікул волонтери «Київстар» відвідують оздоровчі дитячі табори, де у цікавій ігровій формі знайомлять школярів з правилами безпечного Інтернету. Тренінги
розроблено з урахуванням особливостей дитячої аудиторії.

Волонтери компанії у 2013 році відвідали
7 оздоровчих дитячих таборів, де провели ігрові
семінари з безпечного Інтернету для понад 1 500
дітей віком від 10 до 15 років.

ПІДТРИМКА І РОЗВИТОК ЧИТАННЯ В УКРАЇНІ
У березні 2013 року «Київстар» започаткував інноваційний проект – мобільну цифрову бібліотеку smart.kyivstar. Цей проект покликаний підтримати інтерес українців до читання і отримання нових знань. Читати книжки
можна зі смартфонів, планшетів, звичайних мобільних телефонів.
Увесь книжковий контент в мобільній бібліотеці ліцензійний. «Мобільну
бібліотеку» створено з урахуванням освітніх потреб школярів та студентів. Вони отримують безкоштовний і необмежений доступ до збірок творів
українських письменників-класиків та сучасників, які вивчають у програмі
шкільної літератури.
Найбільш популярні книги української літератури в мобільній бібліотеці:
«Кобзар», Тарас Шевченко;
«Захар Беркут», Іван Франко;
«Лісова пісня», Леся Українка;
«Fata Morgana», Михайло Коцюбинський;
«Кайдашева сім’я», Іван Нечуй-Левицький.

Переваги читання книг на smart.kyivstar:
«Мобільна бібліотека» – це 2000 ліцензійних книг;
20% книжкового фонду доступні безкоштовно, без плати за доступ;
кількість читачів бібліотеки перевищила 70 тисяч.

«ЧИТАННЯ КНИЖОК В УКРАЇНІ».
РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У 2013 р. «Київстар» ініціював перше ґрунтовне
соціологічне дослідження
щодо читання книжок в
Україні. Понад 1 000 респондентів з усіх куточків
країни стали учасниками
дослідження. Зріз показав,
що 51% дорослих прочитали щонайменше одну
книгу протягом останніх
трьох місяців. Серед книжок, які купують українці,
стало більше художньої та
дитячої літератури і менше наукової, навчальної та
довідкової (52% порівняно
з 5% наукової).
Результати дослідження
показали потребу у зручних
та доступних електронних
носіях. Так, 13% українців
віком від 15 до 59 років
читали протягом 3-х місяців книжки в електронному
вигляді.
Результати дослідження
було презентовано учасникам Форуму видавців
у Львові, який відбувся
12 – 15 вересня 2013 року.
Дослідження стало одним з
наймасштабніших зрізів читацьких вподобань України.

ПЕРЕВАГИ ЧИТАННЯ
КНИГ НА

SMART.KYIVSTAR:
LICENSE
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ КОНТЕНТ

БЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
В ІНТЕРНЕТІ

ВІЛЬНИЙ
БЕЗКОШТОВНИЙ
ДОСТУП ДО ШКІЛЬНОЇ
ЛІТЕРАТУРНОЇ КЛАСИКИ

ПЛАТУ ЗА КОРИСТУВАННЯ
МОБІЛЬНИМ ІНТЕРНЕТОМ
ПРИ ЧИТАННІ КНИГ
НЕ СТЯГУЮТЬ

ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ
VKRAINA – ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ НА СМАРТФОНАХ
Виховання патріотизму, культ пошани до історичного
минулого України – важливий напрямок становлення українського народу. Тому «Київстар» підтримує
соціальні ініціативи, які покликані заохотити українців
більше дізнаватися про свою країну за допомогою
сучасних засобів телекомунікації. У 2013 році оператор розробив зручний інтерфейс для вивчення історії
України – додаток Vkraina для мобільних телефонів та
планшетів, а також сайт в Інтернеті.
Мультимедійний інтернет-ресурс Vkraina – це колекція з понад 200 географічних карт території Європи
періоду XVI–XVII століть, де позначено Україну. Карти
викладено у широкому доступі у зручному форматі.
Кожна карта відображує уявлення європейців про
територію України з усім розмаїттям її поділу, кордонів і назв: від найдавнішого уявлення Птолемея про
стародавню Сарматію до детального опису України
на мапах французького військового інженера Ґійома
Левассера де Боплана.
Колекція доступна користувачам мобільних телефонів
та персональних комп’ютерів. Для користувачів планшетів і смартфонів «Київстар» у партнерстві з «Майкрософт Україна» розробили спеціальний мобільний
додаток, що дозволяє переглядати старовинні карти,
знаходити на них місця історичних подій тощо.
Vkraina.com вдало поєднує сучасні засоби телекомунікації, історичну спадщину України та має на меті популяризацію знань серед широкого загалу користувачів.
Проект висвітлює маловивчену, погано знану тему
картографування українських земель.

У 2013 році понад 300 тисяч українців удосконалювало свої знання про історичне минуле України з допомогою мультимедійного проекту Vkraina.

ТУРБОТА ПРО ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Соціальна політика компанії «Київстар» спрямована
на допомогу як широким верствам населення України, так і тим, хто найбільш потребує уваги та опіки.
«Київстар» системно допомагає 25 інтернатам і
спеціалізованим закладам для дітей-сиріт та дітей з
особливими потребами, де навчається понад 3 000
вихованців. Також компанія дбає про 8 геріатричних
пансіонатів, у яких проживає 2 000 ветеранів і самотніх літніх людей.
Метою благодійних проектів «Київстар» є надання
можливостей для навчання, отримання професійних навичок дітям-сиротам та молоді з особливими
потребами, з метою сприяння їхній кращій адаптації
у суспільстві.
Волонтери «Київстар» є бажаними гостями у своїх
підшефних: вони допомагають вирішувати побутові
потреби, роблять ремонт та прибирають прибудинко-

ву територію, організовують концерти для ветеранів і
святкові вистави для дітей.
У 2013 році заклади для сиріт та дітей с особливими
потребами, а також геріатричні центри отримали
230 тис. грн допомоги від компанії «Київстар».
Так, у Вінниці за кошти «Київстар» було обладнано
кімнату медичної реабілітації у школі-гімназії №6,
де навчаються діти з проблемами опорно-рухового
апарату.
А от Харківський центр реабілітації дітей-інвалідів
«Право вибору» отримав в подарунок унікальний
навчально-ігровий комплекс, де діти з особливими
потребами можуть розвивати різноманітні фізичні
навички, покращувати емоційний стан.
У Черкасах, Донецьку та
Харкові діє служба для
інвалідів-візочників «ІН-

ВА-таксі». «Київстар» надав благодійну допомогу на
облаштування служби автомобілями зі спеціальним
підйомником, а також забезпечив диспетчерів і водіїв
безкоштовним мобільним зв’язком та смартфонами.
Із впровадженням «ІНВА-таксі» люди з особливими
потребами отримали нові можливості для соціалізації, освіти та розвитку. За рік служба «ІНВА-таксі»
здійснила 8 621 виїзд.
Доброю традицією для «Київстар» стало дарувати
новорічну казку та святковий настрій дітям з підшефних інтернатів. Компанія прагне охопити турботою
все більше закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. Допомога здійснюється
«Київстар» з 2004 року у рамках Всеукраїнської благодійної ініціативи «Для людей, для країни!» Ми
впевнені, що така увага зігріває дитячі серця
та дає їм віру у людей.

ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
«Київстар» відповідально ставиться до довкілля і зменшує споживання природних ресурсів за
рахунок модернізації обладнання
та удосконалення бізнес-процесів.
Компанія запроваджує новітні технології на багатьох
ділянках бізнесу для підвищення його енергоефективності.
Модернізація мережі, встановлення нового компактного енергозберігаючого обладнання, заміна устаткування комутаційної мережі – це головні здобутки
компанії у 2013 році.
Так, за рахунок модернізації базових станцій, встановлення обладнання із зниженим споживанням
електроенергії, компанія протягом року заощадила
понад 250 тисяч кіловат-годин електроенергії.
«Київстар» запроваджує сучасні рішення для надання допомоги та консультацій з обслуговування
клієнтів. Це онлайн-чати, соціальні мережі, електронні канали, а також спеціальний мобільний додаток
«Мій Київстар». Завдяки цьому все більше клієнтів
вирішують питання з обслуговування без відвідування сервісних центрів. Це зменшує пасажиропотік в
містах, а клієнти заощаджують свій час.
В 2013 році 140 тисяч клієнтів отримували допомогу та консультації від «Київстар» через соціальні
мережі та електронні канали. Майже 2 млн клієнтів
скористалося системою самообслуговування «Мій
Київстар».
В офісах компанії в усіх обласних центрах України
встановлено обладнання для відеоконференцій
Cisco Telepresence. Завдяки їхньому впровадженню
компанія зменшила кількість виїздів співробітників
до інших регіонів, замінивши їх відеоспілкуванням.

ВОЛОНТЕРИ «КИЇВСТАР» ОЗЕЛЕНЮЮТЬ КРАЇНУ
Щороку турбота про навколишнє середовище
становить один з важливих напрямків роботи
ековолонтерів компанії «Київстар».
Співробітники компанії висаджують дерева,
прибирають парки, вулиці, території геріатричних центрів та дитячих будинків.
До Дня землі було висаджено понад 10 300
дерев у 18 містах України. В акції брали участь
500 волонтерів.
Стратегія економного використання ресурсів
дає можливість співпрацювати з користувачами послуг. Вже багато років триває акція «Відмовся від паперових рахунків, врятуй дерево».
Щороку в рамках акції волонтери «Київстар»
висаджують дерева по всій країні.
Відмова 110 абонентів від отримання друкованих рахунків поштою протягом року – така ціна
порятунку 1 дерева! У 2013 понад 60 тисяч
корпоративних клієнтів обрало електронні
рахунки замість паперових. На підтримку цього
рішення волонтери «Київстар» висадили 545
дерев у різних містах України.

ДОПОМОГА МІСЦЕВИМ ГРОМАДАМ
Краса рідного краю, турбота про збереження пам’яток
архітектури – невід’ємна частина щоденної роботи
«Київстар». Компанія взяла за правило у містах, де
працює, встановлювати оригінальні архітектурні об’єкти, які втілюють найкращі риси місцевої громади.
Цікаві арт-об’єкти, створені «Київстар» стали окрасою багатьох міст України: «Закохане серце» в Одесі, «Сімейна лавка» у Дніпропетровську, «Квітковий
годинник» у Львові, арт-алея «Запоріжжя – місто, що
надихає», інсталяція «Відкрите серце» у Кіровограді,
«Мистецька алея» у Житомирі та арт-об’єкт «Цінності,
що перевірені часом» в Маріуполі.
У 2013 році «Київстар» подарував Дніпропетровську
«Міст закоханих» – арт-інсталяцію, яка допомогла
городянам зберегти весільну традицію «замків кохання». На «Мосту закоханих» можна розмістити понад
2000 замочків.
Святковим подарунком від компанії «Київстар» стала
для Житомира «Мистецька алея». Арт-алея довжиною
30 метрів, виконана у техніці сучасної обробки металу
та ковальства, прикрасила центральну вулицю Житомира.
Спільно з Львівською міською радою в 2013 році було
започатковано проект «Туристичне ознакування
Львова». На львівських кам’яницях встановлено 35
туристично-інформаційних таблиць єдиного зразка з
короткою інформацією про пам’ятку українською та
англійською мовами.
Так, одними з перших отримали туристичне ознакування ансамбль собору св. Юра, храм Івана Хрестителя, Театр опери та балету ім. С. Крушельницької та
Театр ім. Марії Заньковецької, міська Ратуша, Національний музей ім. А. Шептицького, Музей Пінзеля
та Музей народної архітектури та побуту, Львівська
галерея мистецтв, палац Потоцьких тощо.
А символ Івано-Франківська – Ратуша – засвітилася кольоровими вогнями завдяки ілюмінації, яку до
350-річного ювілею місту подарував «Київстар».

РОБОТА, ЯКА
НАДИХАЄ

4500

РОБОТА, ЯКА НАДИХАЄ
Успіхи компанії – це перш за все результат праці багатотисячного колективу.
«Київстар» сьогодні – це 4500 співробітників, 17% з яких працюють в компанії
більше 10 років. 60,1% колективу складають чоловіки, 39,9% – жінки. Маркетингова дирекція становить 36% колективу, технічна дирекція – 37%, інші
служби – 27%.

СПІВРОБІТНИКІВ

36%
МАРКЕТИНГОВА
ДИРЕКЦІЯ

37%
ТЕХНІЧНА
ДИРЕКЦІЯ

60,1%
ЧОЛОВІКИ

27%
ІНШІ
СЛУЖБИ

39,9%
ЖІНКИ

4163
ДІТЕЙ
2114 – ДІВЧАТА

2049 – ХЛОПЧИКИ

269 З НИХ НАРОДИЛИСЯ В 2013 РОЦІ

ЗА 2013 РІК МИ ЗІГРАЛИ 118 ВЕСІЛЬ, З НИХ 8 МІЖ ПРАЦІВНИКАМИ
КОМПАНІЇ. У РОДИНАХ НАШИХ СПІВРОБІТНИКІВ 4163 ДІТЕЙ.
269 З НИХ НАРОДИЛИСЯ В 2013 РОЦІ.

Піклування про якість робочих місць, інтелектуальний розвиток
та удосконалення працівників, підтримка оптимального балансу
роботи та особистого життя – це головні принципи роботи
компанії з персоналом.
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ТУРБОТА ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИКІВ
У 2013 понад 70% співробітників навчалося на курсах підвищення кваліфікації і тренінгах особистого розвитку. Для цього
«Київстар» організував 260 навчальних подій і виділив близько 5 тисяч годин аудиторного навчання. Навчання та тренінги
повністю оплачує компанія.
КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ РІЗНИХ
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– функціональне навчання – 23%
– тренінги персонального розвитку – 11%
– програми для менеджерів – 7%
– майстер-класи та лекції – 16%
– навчальні програми в межах компанії – 43%
Навчальні програми будуються на засадах індивідуального
підходу, виявленні потреб співробітників, з урахуванням їхніх
побажань до змісту та формату навчальних подій.

ОПТИМАЛЬНИЙ БАЛАНС РОБОТИ ТА ЖИТТЯ
«Київстар» створює усі умови, для того щоб співробітники гармонійно поєднували робочий
час та особисте життя. Персоналу компанії надається можливість самостійно планувати свій
робочий графік або працювати дистанційно.
Віддалена робота поза офісом, або «віртуальні офіси», отримала широке розповсюдження
серед співробітників та стали трендом роботи з персоналом.
У 2013 році щокварталу 10 – 20% співробітників «Київстар» працюють віддалено, а близько
40% – обирають гнучкий робочий графік. «Віртуальні офіси» особливо стають у нагоді у разі
складних погодних умов, або труднощів із транспортним забезпеченням. Так, у грудні 2013
року близько 30% персоналу Центрального офісу в Києві працювало у «віртуальних офісах».

ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
СПІВРОБІТНИКІВ

2,9

млн грн

«Київстар» забезпечує кожного штатного співробітника 3 видами страхування:
1) медичне;
2) страхування життя та від нещасного випадку;
3) 10-річне накопичувальне страхування (застраховане життя з правом отримання накопичувальної суми по закінченні 10 років).
Медичне страхування є невід’ємною частиною соціального пакету співробітників «Київстар».
Кожен співробітник може у будь-який час пройти медичний огляд, за необхідності – планове стаціонарне лікування та діагностику з використанням сучасних
медичних технологій.
Працівники «Київстар» можуть отримувати медичні послуги у більш ніж 1000
клінік, оздоровчих закладів та аптек у 99 містах країни.

Усі співробітники «Київстар» мають однакові страхові пакети незалежно від
своєї посади.
У 2013 році страховими полісами скористалося понад 70% співробітників.
Витрати компанії на усі види страхування персоналу у 2013 році склали 30 млн грн.
Компанія розуміє важливість підтримки своїх працівників та завжди приходить
їм на допомогу у будь-яких, самих складних ситуаціях.
У 2013 році 4500 працівників отримало матеріальну допомогу на оздоровлення.
590 співробітників звернулося до компанії по допомогу у зв’язку із особливими
подіями у житті: весіллям, народженням дитини, потребою у лікуванні членів
родини тощо. Їм було надано допомоги на суму 2,9 млн грн.
10 співробітників , які вийшли на пенсію, отримали допомогу від компанії у
зв’язку з подією – усього 750 тис. грн.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
МОЛОДІ
Щороку «Київстар» відчиняє двері молодим спеціалістам та
випускникам вузів, запрошуючи їх до роботи в різних підрозділах компанії. У 2013 році компанія працевлаштувала до центрів телефонного обслуговування 500 молодих спеціалістів,
без попереднього досвіду роботи. Для них «Київстар» став
початком їхньої професійної кар’єри.
У 2013 році компанія започаткувала програми стажування для
молоді. Набір на стажування здійснюють шляхом конкурсів
серед студентів старших курсів. Студенти мають можливість
протягом року працювати в різних підрозділах компанії і отримувати практичні знання. «Київстар» оплачує роботу студентів-стажерів, а по закінченні працевлаштовує тих, які показали найкращі результати.
У 2013 році у конкурсах на стажування в компанії взяло
участь більше 200 студентів з різних вузів України.
Учасники програми стажування отримали в компанії практичні знання з таких напрямків:
• управління проектами та ІТ-процесами;
• підтримка та розвиток систем бізнес-аналізу, аналітичних
систем та сховищ даних;
• підтримка та експлуатація серверних платформ та корпоративної мережі;
• супровід фінансових систем;
• розвиток та підтримка систем білінгу та CRM (управління
стосунками з клієнтами) тощо.
Потрапляючи до «Київстар», студенти занурюються в атмосферу компанії світового рівня, яка входить до міжнародної
Vimpelcom, знайомляться з її бізнес-процесами та сучасними
технологіями телекомунікації.

«КИЇВСТАР» ЗАВЖДИ
ПРАГНЕ БУТИ НАЙКРАЩИМ,
ТРИМАТИ СЛОВО, РОЗУМІТИ,
НАДИХАТИ, ДАРУВАТИ
РАДІСТЬ. МИ ПРАЦЮЄМО
З ДУМКОЮ ПРО УКРАЇНУ,
ПРО ЛЮДЕЙ!

КОНСОЛІДОВАНА
ФІНАНСОВА
ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
АКЦІОНЕРАМ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР»
Ми провели аудит консолідованої фінансової
звітності Приватного акціонерного товариства
«Київстар» та його дочірньої компанії
(далі – Група), що додається, яка включає
консолідований звіт про фінансовий стан на 31
грудня 2013 р. і консолідований звіт про сукупний
дохід, консолідований звіт про зміни у капіталі
та консолідований звіт про рух грошових коштів
за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий
виклад суттєвих облікових політик та інші
пояснювальні примітки.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
ЗА КОНСОЛІДОВАНУ ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал несе відповідальність
за складання та достовірне подання цієї
консолідованої фінансової звітності відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності та
за такий внутрішній контроль, який управлінський
персонал визначає потрібним, для того щоб
забезпечити складання консолідованої фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень
унаслідок шахрайства або помилки.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРІВ

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо
цієї консолідованої фінансової звітності на підставі
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 аудиторських
процедур для отримання аудиторських доказів
щодо сум і розкриттів 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, прийнятність
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, консолідована фінансова звітність
достовірно та в усіх суттєвих аспектах відображає
фінансовий стан Групи станом на 31 грудня
2013 р., її фінансові результати і рух грошових
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності.
ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ

Звертаємо увагу на Примітку 2 до консолідованої
фінансової звітності, в якій йдеться про політичну
нестабільність в Україні, що почалася у листопаді
2013 року та загострилася у 2014 році. Події,
про які йдеться у Примітці 2, можуть негативно
вплинути на результати діяльності та фінансовий
стан Групи у такий спосіб і такою мірою, що
наразі не можуть бути визначені. Висловлюючи
думку, ми не брали до уваги це питання.
23 квітня 2014 р.

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.
(у тисячах гривень, крім чистого прибутку на акцію)
Примітки

2013 р.

2012 р.
(перераховано)

Доходи

9

13 091 150

13 132 296

Вартість матеріалів, послуг користування трафіком та
інші прямі витрати

9

(2 735 931)

(2 663 526)

Заробітна плата та витрати на персонал

9

(906 615)

(973 538)

Інші операційні витрати

9

(3 102 557)

(2 797 266)

12 266

23 702

Інші доходи
Інші витрати

9

(164 361)

(203 773)

Знос та амортизація

9

(1 637 194)

(1 530 541)

Збиток від зменшення корисності

9

(77 218)

(28 556)

4 479 540

4 958 798

Фінансові доходи

9

140 577

604 147

Фінансові витрати

9

(5 095)

(4 485)

6 530

371

4 621 552

5 558 831

(778 513)

(1 242 476)

3 843 039

4 316 355

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

11 596

-

Підписано і затверджено до випуску від імені Приватного
акціонерного товариства «Київстар» 23 квітня 2014 р.:

Інший сукупний дохід за період, за вирахуванням
податку на прибуток

11 596

-

Президент 					

Ігор Литовченко

Фінансовий директор			

Ібрагім Карам

Заступник фінансового директора/
Головний бухгалтер

Леся Самойлович

Чистий прибуток від курсових різниць
Прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток

10

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

Усього сукупний дохід після оподаткування за звітний
рік, за вирахуванням податку на прибуток
Чистий прибуток на акцію, у гривнях

3 854 635
30

293,47

4 316 355
329.71

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
На 31 грудня 2013 р.
(у тисячах гривень)
Примітки

2013 р.

2012 р.
(перераховано)

АКТИВИ
Необоротні активи
Основні засоби

11

7 032 518

7 213 795

Нематеріальні активи

12

1 127 311

1 166 258

Інші необоротні активи

13

39 946

65 849

Авансові платежі з податку на прибуток

10

421 326

-

Відстрочені податкові активи

10

201 512

177 330

8 822 613

8 623 232

35 356

69 270

Оборотні активи
Запаси
Торгова та інша дебіторська заборгованість

14

389 149

415 832

Авансові платежі з податку на прибуток

10

855 813

432 624

Авансові платежі з податків, крім податку на прибуток

26 534

16 374

Передоплати

45 521

88 132

Витрати майбутніх періодів

16

98 918

108 548

Грошові кошти та їхні еквіваленти

17

640 960

1 483 464

29 196

23 543

-

18 711

2 121 447

2 656 498

689

24 378

2 122 136

2 680 876

10 944 749

11 304 108

Інші оборотні фінансові активи
Інші оборотні активи
Активи групи вибуття, класифіковані як призначені
для продажу
УСЬОГО АКТИВИ

29

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (продовження)
На 31 грудня 2013 р.
(у тисячах гривень)
Примітки

2013 р.

2012 р.
(перераховано)

КАПІТАЛ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Капітал
Статутний капітал

18

1 009 249

1 009 249

Емісійний дохід

18

102 338

102 338

Додатковий капітал

18

132 682

132 682

7 824 466

8 078 637

(370 398)

(370 398)

8 698 337

8 952 508

19 165

42 729

50 035

58 216

-

26 356

69 200

127 301

4 028

8 804

750 617

696 979

Нерозподілений прибуток
Вилучений капітал

18

Довгострокові зобов'язання
Зобов'язання з виплат працівникам
Резерви

20

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Короткострокові зобов'язання
Зобов'язання з виплат працівникам
Доходи майбутніх періодів

19

Резерви

20

40 543

287

Податки до сплати, крім податку на прибуток

21

199 723

174 303

Торгова та інша кредиторська заборгованість

22

839 436

1 002 720

Аванси отримані

23

172 601

151 805

Інші поточні зобов'язання

24

УСЬОГО КАПІТАЛ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

170 264

189 401

2 177 212

2 224 299

10 944 749

11 304 108

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.
(у тисячах гривень)
Примітки

2013 р.

(перераховано)
Операційна діяльність
Прибуток до оподаткування

4 621 552

Примітки

2013 р.

2012 р.

Збільшення/(зменшення) доходів
майбутніх періодів

53 638

(45 092)

Збільшення авансів отриманих

20 796

2 995

(Зменшення)/збільшення інших
поточних зобов’язань

(19 137)

11 440

6 491 542

6 920 658

Проценти отримані

145 826

160 113

Проценти сплачені

(31 972)

(1 984)

(1 636 268)

(836 786)

4 969 128

6 242 001

2012 р.

5 558 831

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

9

1 440 087

1 370 511

Зменшення корисності основних
засобів і нематеріальних активів

9

77 218

28 556

Сплачений податок на прибуток

Амортизація нематеріальних активів

9

197 107

160 030

Чисті грошові потоки від операційної
діяльності

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

9

158 575

198 799

Процентні доходи

9

(140 577)

(162 956)

Амортизація дисконту за іншими
поточними фінансовими активами

9

-

(441 191)

Процентні витрати

9

-

1 787

Інші фінансові витрати

9

5 095

2 698

-

(1 167)

Зміни в резервах і зобов'язаннях із
виплат працівникам

9 620

(56)

Нереалізований збиток від курсових
різниць

2 780

(3 343)

Зменшення запасів

33 914

53 681

Зменшення торгової та іншої
дебіторської заборгованості,
передоплат та інших активів

67 127

95 023

Зменшення/(збільшення) витрат
майбутніх періодів

9 630

(2 337)

(45 883)

92 449

Витрати, що виникли в результаті
операцій, платіж за якими
здійснюється на основі акцій

Коригування оборотного капіталу:

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

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (продовження)
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.
(у тисячах гривень)
Примітки

2013 р.

2012 р.

(перераховано)
Інвестиційна діяльність
Придбання основних засобів

(1 582 005)

(1 763 353)

(149 386)

(290 008)

Поворотна безпроцентна фінансова допомога,
повернена пов’язаною стороною

-

222 000

Грошові кошти, отримані в результаті придбання
активів ПрАТ «Українські радіосистеми»

-

89 245

Надходження від продажу основних засобів

32 199

10 806

Відтік грошових коштів з обмеженим правом
використання

(5 653)

-

(1 704 845)

(1 731 130)

Дивіденди, сплачені акціонерам материнської
компанії

(4 099 832)

(3 977 392)

Податок на репатріацію, сплачений у зв’язку з
виплатою дивідендів

(33)

(32)

Погашення кредитів

-

(51 223)

Надходження від випуску акцій

-

105 088

(4 099 865)

(3 923 559)

(835 582)

587 312

(6 922)

3 346

Придбання нематеріальних активів

Чисті грошові потоки, використані в інвестиційній
діяльності
Фінансова діяльність

Чисті грошові потоки, використані у фінансовій
діяльності
Чисте (зменшення)/збільшення грошових коштів та
їхні еквівалентів
Чиста курсова різниця
Грошові кошти та їхні еквіваленти станом
на 1 січня

17

1 483 464

892 806

Грошові кошти та їхні еквіваленти станом на
31 грудня

17

640 960

1 483 464

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У КАПІТАЛІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.
(у тисячах гривень)
Припадає на акціонерів материнської компанії
Статутний
капітал
(Примітка 18)

Емісійний дохід
(Примітка 18)

Додатковий
капітал

Нерозподілений
прибуток

Вилучений
капітал
(Примітка 18)

Усього капітал

1 006 499

-

-

10 613 770

(370 398)

11 249 871

Прибуток за рік (перераховано)

-

-

-

4 316 355

Усього сукупний дохід після оподаткування за звітний
рік (перераховано)

-

-

-

4 316 355

-

4 316 355

2 750

102 338

-

-

-

105 088

Оголошені дивіденди (Примітка 18)

-

-

-

(3 977 424)

-

(3 977 424)

Операції, платіж за якими здійснюють на основі акцій

-

-

-

(1 167)

-

(1 167)

Внески акціонерів
(Примітка 18)

-

-

132 682

-

-

132 682

Розподіл прибутку серед акціонерів (Примітка 18)

-

-

-

(2 872 897)

-

(2 872 897)

1 009 249

102 338

132 682

8 078 637

(370 398)

8 952 508

Прибуток за рік

-

-

-

3 843 039

-

3 843 039

Інший сукупний дохід

-

-

-

11 596

-

11 596

Усього сукупний дохід після оподаткування
за звітний рік

-

-

-

3 854 635

-

3 854 635

Оголошені дивіденди (Примітка 18)

-

-

-

(4 099 865)

-

(4 099 865)

Інші зміни

-

-

-

(8 941)

-

(8 941)

1 009 249

102 338

132 682

7 824 466

(370 398)

8 698 337

Залишок станом на 1 січня 2012 р.

Додатковий випуск акцій (Примітка 18)

Залишок на 31 грудня 2012 р.
(перераховано)

Залишок на 31 грудня 2013 р.

4 316 355

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

2. УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ, РИЗИКИ,
Приватне акціонерне товариство «Київстар»
ПОЛІТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ
(далі – «Київстар», або «Компанія») було створено В УКРАЇНІ

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 мобільному 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 по вул. Дегтярівській, 53, Київ, 03113,
Україна.
Наразі «Компанія» має 3 філії, які розташовані
у Києві, Одесі та Львові. Впродовж 2013 року
«Компанія» ліквідувала 3 філії у Дніпропетровську,
Харкові та Сімферополі та об’єднала їх
адміністративні функції в інших філіях.
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 р. акціонери
та відповідно їхні частки в капіталі «Компанії»
представлені таким чином:
Частка
участі

Кількість
акцій

«ВимпелКом Холдингз Б.В.»
(Нідерланди)

73,804%

13 094 562

«ВимпелКом Лтд.» (Бермудські
острови)

0,004%

700

Вилучений капітал

26,192%

4 647 127

100,000%

17 742 389

«Компанія» має одну дочірню компанію – ДП
«Старавто», засновану з метою надання
«Компанії» транспортних послуг. Компанія та
її дочірня компанія далі спільно іменуються як
«Група».
У серпні 2013 р. «Компанія» завершила юридичну
процедуру приєднання Приватного акціонерного
товариства «Українські радіосистеми» (надалі –
«УРС»), у якій «Компанія» володіла 100% часткою
(див. Примітка 8).
Материнською компанією «Компаніяї» є компанія
«ВимпелКом Лтд.» зі штаб-квартирою у м.
Амстердам, Нідерланди.

Незважаючи на те, що економіку України вважають
ринковою, їй притаманні певні характеристики,
що свідчать про перехідний статус. Такими
характеристиками є, зокрема, але не виключно:
низький рівень ліквідності на ринку капіталу та
наявність валютного контролю, внаслідок чого
національна валюта є неліквідною за межами
України. Стабільність економіки України значною
мірою залежатиме від політики та дій уряду
щодо адміністративних, фіскальних, правових та
економічних реформ. Як результат, здійснення
діяльності в Україні пов’язане з ризиками, які не є
характерними для розвинених ринків.
У листопаді 2013 р. уряд України відмовився від
підписання угоди про асоціацію з Європейським
союзом, що призвело до протестів та ознак
політичної нестабільності. У січні-лютому 2014 р.
політична криза отримала масштабний розмір та
призвела до відсторонення від виконання обов’язків
Президента та більшої частини керівництва
уряду Верховною Радою України. Верховна Рада
ініціювала певні політичні реформи, призначила
перехідний уряд та наразі розробляє низку
антикризових заходів. 21 березня 2014 р. Україна
підписала політичну частину угоди про асоціацію з
Європейським союзом.
У березні 2014 р. населення Автономної
Республіки Крим проголосувало на референдумі
на користь відокремлення від України та
приєднання до Російської Федерації. Кримський
парламент проголосив незалежність. У той час
як референдум та проголошення незалежності
було визнано неконституційними Конституційним
судом України, Президент Російської Федерації,
а також представники Криму підписали угоду
про приєднання Криму до Російської Федерації,
яку було ратифіковано конституційним судом та
парламентом Російської Федерації.
«Група» обслуговує абонентів передплаченого
та контрактного зв’язку, які знаходяться в Криму.
Доходи від надання послуг мобільного зв’язку
цим абонентам за 2013 рік склали майже 2%
від загальних доходів Групи від надання послуг

мобільного зв’язку. Станом на 31 грудня 2013 р.
балансова вартість основних засобів, розташованих
в Криму, становила 200 240 тис. грн.
Крім цього, з 1 січня по 23 квітня 2014 р.
девальвація української гривні по відношенню
до основних іноземних валют склала приблизно
44%. Національний банк України застосував певні
обмеження щодо придбання іноземних валют на
міжбанківському валютному ринку. Міжнародні
рейтингові агентства знизили суверенний кредитний
рейтинг України. Комбінація вищевказаних факторів
призвела до погіршення ліквідності та застосування
більш жорстких умов надання кредитних ресурсів у
випадку їхньої наявності.
Менеджмент здійснює постійний моніторинг
даних змін в існуючому середовищі та, у випадку
необхідності, вдається до відповідних дій.
Подальший негативний розвиток подій у політичній,
макроекономічній сферах, а також у сфері
міжнародної торгівлі може негативно вплинути на
результати «Групи» та її фінансову позицію у мірі,
яку неможливо наразі оцінити.

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») та 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
фінансової звітності (надалі – Рада з МСФЗ).
ЗАСАДИ КОНСОЛІДАЦІЇ

Ця консолідована фінансова звітність включає
фінансову звітність Компанії та її дочірньої
компанії – ДП «СтарАвто», в якій Компанія
володіє 100% часткою. Дочірня компанія повністю
консолідується з дати її створення Компанією.

Фінансову звітність дочірньої компанії складено
за той самий звітний період, що і звітність
Компанії, на основі послідовного застосування
облікової політики.
Усі внутрішньогрупові баланси на звітну
дату, доходи і витрати, а також нереалізовані
прибутки та збитки, які виникають у результаті
внутрішньогрупових операцій, повністю
виключаються.

та чистий прибуток чи збиток від фінансових
активів, доступних для продажу) повинні
бути розкриті окремо від статей, які ніколи не
будуть рекласифіковані (наприклад, актуарні
прибутки чи збитки за пенсійними програмами
з визначеною виплатою та переоцінка основних
засобів). Доповнення змінює тільки форму
подання та не впливає на фінансовий стан або
результати діяльності Групи.

4. ЗМІНИ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ

МСБО (IAS) 19 ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ
(У РЕДАКЦІЇ ВІД 2011 РОКУ)

Облікова політика, яку застосовує Компанія,
відповідає тій, що застосовувалася у
попередньому фінансовому році, за винятком
наступних нових та доповнених Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (надалі –
МСБО (IAS)), МСФЗ (IFRS) та Інтерпретацій
КТМФЗ (IFRIC), що набирають чинності з 1 січня
2013 р.:
– МСБО (IAS) 1 Подання фінансової звітності –
Подання статей іншого сукупного доходу;
– МСБО (IAS) 19 Виплати працівникам (у редакції
від 2011 року);
– МСФЗ (IFRS) 7 Фінансові інструменти:
Розкриття – Взаємозалік фінансових активів та
зобов’язань;
– МСФЗ (IFRS) 10 Консолідована фінансова
звітність та МСБО (IAS) 27 Окрема фінансова
звітність;
– МСФЗ (IFRS) 12 Розкриття інформації про
частки участі в інших суб’єктах господарювання;
– МСФЗ (IFRS) 13 Оцінка справедливої вартості.
Сутність та вплив кожного з нових відповідних
стандартів та доповнень наведено нижче:
МСБО (IAS) 1 ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ –
ПОДАННЯ СТАТЕЙ ІНШОГО СУКУПНОГО ДОХОДУ

Доповнення до МСБО (IAS) 1 змінюють
групування статей, що відображаються у
складі іншого сукупного доходу. Статті, що
можуть бути рекласифіковані до прибутків та
збитків у певний момент часу у майбутньому
(наприклад, чистий прибуток від хеджування
чистих інвестицій, курсові різниці, які виникають
в результаті перерахунку операцій в іноземній
валюті, чистий рух грошових коштів за хеджами

Рада з МСФЗ опублікувала ряд доповнень до
МСБО (IAS) 19. По-перше, метод «коридору»
було скасовано, а тому усі зміни у теперішній
вартості зобов’язання за визначеною
виплатою та справедливій вартості активів
програми визнаватимуться негайно. По-друге,
доповнення скасує можливість для Групи
визнавати усі зміни у теперішній вартості
зобов’язання за програмами з визначеною
виплатою, а також справедливій вартості
активів програми у складі прибутку та збитків.
По-третє, очікуваний прибуток від активів
програми, визнаний у складі прибутку та
збитків, розраховуватиметься на основі ставки
дисконтування, яка використовувалася для
розрахунку зобов’язань за програмами з
визначеною виплатою.
Група внесла зміни до облікової політики
відповідно до МСБО (IAS) 19 (у редакції від
2011 року), але не застосовувала положення
МСБО (IAS) 19 (у редакції від 2011 року)
ретроспективно у поточному періоді відповідно
до перехідних положень, викладених у
новій редакції стандарту, так як їхній вплив
на консолідовану фінансову звітність є
нематеріальним.
МСБО (IAS) 19 (у редакції від 2011 року)
також вимагає підготовки більш детальнього
розкриття, однак його не було включено до цієї
консолідованої фінансової звітності, оскільки
сума зобов’язань за визначеними винагородами
працівникам станом на 31 грудня 2013 р. є
нематеріальною для консолідованої фінансової
звітності Групи.

МСФЗ (IFRS) 7 ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: РОЗКРИТТЯ –
ВЗАЄМОЗАЛІК ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Відповідно до даних додатків Група повинна
розкривати інформацію про права на взаємозалік
та пов’язані домовленості (наприклад, супутні
домовленості). Дані розкриття забезпечують
користувачів інформацією, яка є цінною під час
оцінки ефекту домовленостей щодо взаємозаліку
на фінансовий стан Компанії. Нові розкриття
вимагають для всіх фінансових інструментів,
які підлягають взаємозаліку згідно із вимогами
стандарта.
МСБО (IAS) 32 ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ПОДАННЯ

Розкриття також застосовують до визнаних
фінансових інструментів, які підлягають
обов’язковому взаємозаліку вимог і зобов’язань
або аналогічній угоді, незалежно від того чи було
їх взаємозараховано відповідно до МСБО (IAS)
32. Додаток впливає лише на презентацію та
не впливає на фінансовий стан або результати
діяльності Групи. Для детальнішої інформації див.
Примітки 28.
МСФЗ (IFRS) 10 КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
ТА МСФЗ (IFRS) 27 ОКРЕМА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

МСФЗ (IFRS) 10 замінює МСБО (IAS)
27 Консолідована та окрема фінансова
звітність в частині, що стосується складання
консолідованої фінансової звітності. Стандарт
також включає питання, які було розглянуто
в інтерпретації ПКІ (SIC)-12 Консолідація –
Компанії спеціального призначення. МСФЗ
(IFRS) 10 запроваджує єдину модель контролю,
яка застосовуватиметься усіма компаніями,
у тому числі компаніями спеціального
призначення. Зміни, що запроваджуються
МСФЗ (IFRS) 10, вимагатимуть від менеджменту
застосування суттєвих суджень для визначення
компаніій, які знаходяться під контролем, а
тому мають бути консолідовані материнською
компанією, на відміну від вимог, передбачених
МСБО (IAS) 27. На основі проведеного аналізу
МСФЗ (IFRS) 10 наразі не впливала на інвестиції
Групи.

МСФЗ (IFRS) 12 РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЧАСТКИ
УЧАСТІ В ІНШИХ СУБ’ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

МСФЗ (IFRS) 12 містить вимоги щодо всіх
розкриттів, які раніше було викладено в МСБО
(IAS) 27 та стосувалися консолідованої фінансової
звітності, а також розкриттів, які раніше були
наведені у МСБО (IAS) 31 та МСБО (IAS) 28. Дані
розкриття стосуються часток участі в дочірніх,
спільних, асоційованих та структурованих
компаніях. Підготовку низки нових розкриттів
вимагають відповідно до МСФЗ (IFRS) 12. Група
проаналізувала вимоги МСФЗ (IFRS) 12 та дійшла
висновку, що підготовка додаткових розкриттів
до консолідованої фінансової звітності не
вимагається.
МСФЗ (IFRS) 13 ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ

МСФЗ (IFRS) 13 стає єдиним джерелом вимог
стосовно оцінки справедливої вартості. МСФЗ
(IFRS) 13 не змінює вимог щодо випадків, коли
від компанії вимагається застосування оцінки
за справедливою вартістю, але надає інструкції
щодо оцінки справедливої вартості, коли оцінка
за справедливою вартістю вимагається або
дозволяється згідно з МСФЗ. Новий стандарт
суттєво не вплинув на оцінку справедливої
вартості Групою або на кінцеві суми справедливої
вартості, включені до цієї консолідованої
фінансової звітності. Детальнішу інформацію див.
Примітки 27.
Ще декілька стандартів та додатків вперше
застостосовуватимуться, починаючи з 2013
року. Проте вони не впливають на консолідовану
фінансову звітність Групи.

5. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ФУНКЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА І ВАЛЮТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ

Функціональною валютою та валютою
представлення Компанії та її дочірньої компанії є
гривня.
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 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 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 може бути достовірно визначено.
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.
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 з мереж інших операторів на мережу
Компанії. Доходи від продажу ефірного часу та від
плати за з’єднання визнають в 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, у якому відповідну послугу було
надано.
ПЛАТА ЗА ПІДКЛЮЧЕННЯ І РАЗОВА ПЕРЕДПЛАТА
ПОСЛУГИ

Плату за підключення сплачують абоненти
за первісну реєстрацію у мережі. Доходи від
плати за підключення відносять та визнають
протягом того періоду, у якому ця плата за
підключення є заробленою, згідно з очікуваним
періодом відносин з клієнтами, який становить
9 років для контрактних абонентів та 3 роки
для абонентів передплачених послуг (2012 р.: 9
років та 4 роки 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 відносять
та визнають протягом того періоду, у 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 становить приблизно 9 років для контрактних
абонентів та 3 роки для абонентів передплачених
послуг (2012 р.: 9 років та 4 роки відповідно).
ПОСЛУГИ ШИРОКОСМУГОВОГО ІНТЕРНЕТУ (FTTB)

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, у якому відповідну послугу було
надано абонентам.
ПЛАТА ЗА ФІКСОВАНІ ЛІНІЇ

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. Даний вид доходів визнають
у тому періоді, у якому відповідну послугу було
надано абонентам.
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, що
надаються Компанією у власній мережі абонентам
роумінгових партнерів та (ІІІ) 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, у 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.

передплачених картках визнають як дохід майбутніх
періодів до моменту надання відповідної послуги
кінцевому споживачу або закінчення строку дії
передоплаченої картки.

ЗНИЖКИ РОУМІНГОВИМ ПАРТНЕРАМ

ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ

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, у якому відповідну знижку
було надано. Знижки обліковують у зменшення
доходів.
ПОДАННЯ

Якщо Компанія виступає принципалом, доходи
визнаються на розгорнутій основі. У такому
випадку доходи включають в себе повну вартість
операції, виставлену клієнтові, за вирахуванням
знижок, з віднесенням будь-яких пов’язаних
витрат на операційні витрати. Якщо Компанія
виступає в ролі агента, доходи визнають на
згорнутій основі та є заробленою маржею.
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.
ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ

Процентні доходи відображають з використанням
ефективної процентної ставки, що є ставкою,
яка точно дисконтує очікувані майбутні грошові
потоки протягом очікуваного строку служби
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.
ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

Доходи від послуг мобільного зв’язку визнають при
фактичному використанні ефірного часу кінцевим
споживачем. Невикористаний ефірний час на

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 ПАРІОДІВ 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.
ВИТРАТИ НА РЕКЛАМУ, МАРКЕТИНГ І КОМІСІЙНІ
ВИНАГОРОДИ

Витрати на рекламу, маркетинг та комісійні
винагороди відносять до витрат по мірі їхнього
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.
ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Основні засоби відображають за собівартістю за
вирахуванням накопиченого зносу та будь-яких
накопичених збитків від зменшення корисності.

Собівартість основних засобів включає в себе
вартість професійних послуг, а у випадку
кваліфікованих активів – витрати на позики, які
підлягають капіталізації. Знос розраховують з
метою зменшення собівартості 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 їхнього 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 із виведення з
експлуатації активу після завершення його
використання є суттєвою для фінансової звітності,
теперішня вартість очікуваних витрат з демонтажу
активу після завершення його використання
включається до собівартості відповідного активу, за
умови виконання критеріїв для визнання резерву.
Подальше збільшення зобов’язань з демонтажу
в результаті зміни припущень (наприклад,
період до демонтажу, вартість демонтажу тощо)
визнаєють як надходження основних засобів.
Подальше зменшення зобов’язань з демонтажу в
результаті зміни припущень визнають як внутрішнє
переміщення та рекласифікація основних засобів.
Знос нараховують за прямолінійним методом
протягом наступних очікуваних строків корисного
використання активів:

Категорія активу
Локальні, регіональні та магістральні мережі
Мобільна мережа та комутатори
Радіоустаткування
Будівлі
Корпоративні адміністративні активи

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

Знос поліпшень орендованої нерухомості
нараховують протягом усього очікуваного строку
їхнього 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.
НЕВСТАНОВЛЕНЕ ОБЛАДНАННЯ

Невстановлене обладнання є устаткуванням,
придбаним Групою, але невведеним 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 класифікуть як фінансову у тому випадку,
коли за умовами оренди усі значні ризики та вигоди
від власності передають орендареві. Усі інші типи
оренди класифікують як операційна оренда. 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 чи: (а) залежить її виконання від
використання конкретного активу та (б) переходить
право користування активом.

ГРУПА ЯК ОРЕНДАР

Основні засоби, придбані шляхом 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 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 на основі
прямолінійного методу протягом усього строку
відповідної оренди. Вигоди та премії, отримані
від укладання угод операційної оренди, також
амортизують на основі прямолінійного методу
протягом усього строку оренди. Сума 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 як частина 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 первісно
визнають за собівартістю. Після первісного
визнання нематеріальні активи відображають
за собівартістю за вирахуванням накопиченої

амортизації або будь-яких накопичених збитків
від зменшення корисності.
Нематеріальні активи, створені всередині
компанії, за винятком капіталізованих витрат на
розробку, не капіталізують та відповідні витрати
відображають у прибутку та збитках за період, у
якому вони виникли.
Нематеріальні активи з визначеним 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 за прямолінійним
методом протягом наступних очікуваних строків
корисного використання активів:

Категорія активу

Строк
корисного
використання
(роки)

Ліцензії

5-15

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

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.

Основний або найбільш вигідний ринок повинен
бути доступний для Групи.
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 в 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

ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

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 грунтується 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.

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.
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.
ФІНАНСОВІ АКТИВИ
ПЕРВІСНЕ ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА

Фінансові активи класифікують на: 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 їхні еквіваленти, торгову та іншу дебіторську
заборгованість, усі з яких класифікують як кредити
та дебіторська 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 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, будьяке перевищення номінальної вартості над
справедливою при первісному визнанні включають
до нерозподіленого прибутку.
ПОДАЛЬША ОЦІНКА

Після первісного визнання кредити та дебіторська
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.
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ПЕРВІСНЕ ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА

Фінансові зобов’язання класифікують на:
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.
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
собівартість розраховують з 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 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, і 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.
Для активів, відображених за амортизованою
собівартістю, 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 понесення збитків
в 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 відсоткова 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
з 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.
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;
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 в тій мірі,
у якій 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 припинення
визнання первісного зобов’язання та визнанням
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
методу прогнозованої умовної одиниці для
розрахунку чистої теперішньої вартості
зобов’язань з виплат працівникам на звітну
дату. Баланс зобов’язань із виплат працівникам
дорівнює дисконтованим платежам, що підлягають
сплаті у майбутніх періодах з урахуванням
кадрової ротації, і відноситься до періоду на звітну
дату. Демографічна інформація та інформація про
кадрову ротацію ґрунтуються на даних минулих
періодів.
Результати від переоцінки (пенсійного плану),
які включають в себе актуарні прибутки (збитки)
та надлишок активів, за виключенням чистих
відсотків, відразу відображають у звіті про
фінансовий стан у відповідній кореспонденції
з дебетом або кредитом нерозпозділеного
прибутку через інший сукупний дохід у періоді
їхнього виникнення. Результати від переоцінки
(пенсійного плану) не підлягають віднесенню до
прибутку або збитку в наступні періоди.
Вартість послуг минулих періодів визнають на
більш ранню з наступних дат:
дата внесення поправок в 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
пенсійними виплатами, визнають як прибуток або
збиток за період, у якому вони виникли. Вартість
послуг минулих періодів визнають відразу.

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 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, який
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; і
відстрочений податок на прибуток (продовження)
– стосовно тимчасових різниць, що підлягають
вирахуванню, і які пов’язані з інвестиціями в
асоційовані компанії, відстрочені податкові
активи визнають тільки в тій мірі, в якій є значна
ймовірність того, що тимчасові різниці будуть
використані у найближчому майбутньому, і Група
матиме оподатковуваний прибуток, проти якого
можуть бути використані 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.
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.
Відстрочені податкові активи та відстрочені
податкові зобов’язання заліковують один
проти одного, якщо є юридично закріплене
право заліку 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 вартість ПДВ до відшкодування
податковими органами або до сплати податковим
органам представлена в Примітках до
консолідованої фінансової звітності.

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.

звітну дату (коригуючі події), відображають у
консолідованій фінансовій звітності. Події, що
відбулися після звітної дати, які не є коригуючими
подіями, відображають в Примітках до
консолідованої фінансової звітності, якщо вони є
суттєвими.
ОПЕРАЦІЇ З МАТЕРИНСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА
КОМПАНІЯМИ ПІД СПІЛЬНИМ КОНТРОЛЕМ

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

УМОВНІ АКТИВИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

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 очікуваного строку їхнього корисного
використання. Доходи та витрати майбутніх
періодів на підключення класифікуються
як поточні. Відстрочені податкові активи
класифікуються як довгострокові.

Умовні активи не визнають, а розкривають
у фінансовій звітності, якщо надходження
економічних вигід є ймовірним.
Умовні зобов’язання не відображають у 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 може бути достовірно
визначено. Інформація про такі зобов’язання
підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли
можливість відтоку ресурсів, які являють собою
економічні вигоди, є малоймовірною.

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ

ВИЛУЧЕНИЙ КАПІТАЛ

КОРОТКОСТРОКОВА/ДОВГОСТРОКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ

Грошові кошти та їхні еквіваленти включають
кошти в банках і касі, а також короткострокові
депозити з первісним строком погашення до трьох
місяців.
Для цілей консолідованого звіту про рух грошових
коштів, грошові кошти та їхні еквіваленти
складаються з грошових коштів та їхніх
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

Вилучений капітал визнається за ціною придбання
та зменшує капітал. Прибуток та збитки,
пов’язані з придбанням, продажем, випуском або
анулюванням інструментів власного капіталу
Групи, не визнають у прибутках та збитках
періоду. Різницю між балансовою вартістю та
сумою винагороди, у разі повторного випуску,
визнають у складі емісійного доходу. Права
голосу, що пов’язані з власними викупленими
акціями, анулюють для Групи, а також такі акції не
приймають участі у розподілі дивідендів.
ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Події після звітної дати, що надають додаткову
інформацію про фінансовий стан Групи на

РЕКЛАСИФІКАЦІЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА
ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

У 2013 році Компанія здійснила певні
рекласифікації порівняльної інформації за 2012 рік
для забезпечення відповідності звітністі 2013 року.
Крім того, у 2013 році Група виправила помилку
у раніше поданій фінансовій звітності за рік, що
закінчився 31 грудня 2012 р. Вона була викликана
несправністю в білінговій системі та мала вплив
на резерви сумнівної заборгованості абонентів
передплаченого сервісу. Помилку булу виправлену
ретроспективно – корегуючі дані фінансової
звітності за 2012 рік на 12 982 тис. грн.
Вплив на консолідовану фінансову звітність
наведено в таблицях нижче:

ВПЛИВ НА КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД
(ЗМЕНШЕННЯ ПРИБУТКУ):
2012 (згідно з
попереднім звітом)

Виправлення
помилок

2012 (перераховано)

(2 784 284)

(12 982)

(2 797 266)

Прибуток до оподаткування

5 571 813

(12 928)

5 558 831

Прибуток за рік

4 329 337

(12 928)

4 316 355

Усього сукупний дохід після оподаткування за звітний
рік, за вирахуванням податків

4 329 337

(12 928)

4 316 355

330,70

(0,99)

329,71

Інші операційні витрати

Чистий прибуток на акцію, у гривнях

ВПЛИВ НА КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ
СТАН:
Станом на 31
грудня 2012
(згідно з
попереднім
звітом)

Виправлення помилок

Станом на 31 грудня 2012
(перераховано)

428 814

(12 982)

415 832

11 317 090

(12 982)

11 304 108

Нерозподілений прибуток

8 091 619

(12 982)

8 078 637

УСЬОГО КАПІТАЛ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

11 317 090

(12 982)

11 304 108

(Згідно з попереднім звітом)
Поточні активи
Торгова та інша дебіторська заборгованість
УСЬОГО АКТИВИ
Капітал

Консолідований звіт про власний капітал був скорегований у відповідності з виправленнями,
внесеними у консолідований звіт про фінансовий стан і консолідований звіт про сукупний дохід.

6. КРИТИЧНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ ТА
ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
В ОЦІНКАХ
КЛЮЧОВІ ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ОЦІНКАХ –
КРИТИЧНІ 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.
«Критична 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. Станом на 31 грудня 2013
р. за оцінкою керівництва період відносин з
контрактними абонентами дорівнює 9 рокам
та з абонентами передплачених послуг – 3
рокам (2012 р.: 9 рокам та 4 рокам відповідно).
В результаті зміни у вищевказаних облікових
оцінках, починаючи з 1 січня 2013 р., прибуток до
оподаткування Групи за 2013 рік зріс на 13 166
тис. грн.
ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ

Відстрочені податкові активи визнають для
всіх тимчасових різниць, що враховують
при визначенні об’єкта оподаткування, якщо
існує ймовірність наявності оподатковуваного
прибутку, за рахунок якого можуть бути
утилізовані 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 нарахувань. Темпи
технологічного розвитку важко передбачити, і
припущення Групи щодо тенденцій і динаміки
розвитку можуть змінюватися згодом. Деякі
активи і технології, у 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 нарахування
коригують на перспективній основі.
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 розвитку активів.
Оцінка відшкодовуваних сум активів повинна
частково ґрунтуватися на оцінках керівництва,
включаючи визначення відповідних активів, 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.

7. МСФЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КТМФЗ, ЯКІ
ЩЕ НЕ НАБРАЛИ ЧИННОСТІ

У процесі складання цієї консолідованої
фінансової звітності Групи деякі стандарти,
поправки до стандартів та інтерпретацій, що
не набрали чинності на 31 грудня 2013 р., не
використовувалися.
Нижче наведено стандарти, які були видано,
але ще не набрали чинності на дату випуску
фінансової звітності Групи. Група планує
застосувати ці стандарти, коли вони наберуть
чинності.
МСБО (IAS) 27 Окрема фінансова звітність, МСФЗ
(IFRS) 10 Консолідована фінансова звітність та
МСФЗ (IFRS) 12 Розкриття інформації про частки
участі в інших компаніях – Зміни, що стосуються
інвестиційних організацій
Ці додатки дають основи для виключення із
консолідації дочірніх підприємств компанії,
які підпадають під визначення «інвестиційна
організація», такі як, наприклад, деякі
інвестиційні фонди. Замість цього такі організації
оцінюватимуть свої інвестиції в конкретних
дочірніх підприємствах за справедливою вартістю
через прибуток або збиток відповідно до МСФЗ
(IFRS) 9 «Фінансові інструменти» або МСБО (IAS)
39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Ці поправки не вплинуть на фінансовий стан або
результати діяльності Групи і набирають чинності
для річних звітних періодів, що починаються з 1
січня 2014 р., або пізніше.
МСБО (IAS) 32 Фінасові інструменти: Розкриття –
Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань

Ці поправки пояснюють значення вислову «в
даний час має юридично закріплене право
на взаємозалік». Поправки також пояснюють
застосування критерію взаємозаліку стандарту
МСБО (IAS) 32 для систем взаєморозрахунків
(таких, як клірингові будинки), що застосовують
механізми валового взаєморозрахунку, які не
синхронізуються між собою. Очікується, що ці
поправки не вплинуть на фінансове положення чи
діяльність Групи, і наберуть чинності для звітних
періодів з 1 січня 2014 р., або пізніше.
МСБО (IAS) 36 Знецінення Активів: Розкриття
суми очікуваного відшкодування для
нефінансових активів – Додатки
Ці додатки скасовують вплив МСФЗ (IFRS) 13 на
розкриття інформації, згідно з вимогами МСБО
(IAS) 36. Крім того, дані додатків вимагають
розкриття інформації про суму, що підлягає
відшкодуванню, для активів або грошових одиниць,
що генерують дохід, для яких збиток від знецінення
був визнаний або сторнований протягом періоду. Ці
додатки набирають чинності ретроспективно для
річних періодів, що починаються з 1 січня 2014 р.,
або пізніше, враховуючи також застосування МСФЗ
(IFRS) 13. Ці додатки не вплинуть на фінансовий
стан або результати діяльності Групи.
МСФЗ (IFRS) 9 Фінансові інструменти:
класифікація та оцінка
МСФЗ (IFRS) 9, який був випущений за
результатами першого етапу проекту Ради з
МСФЗ по заміні МСФО (IAS) 39, застосовується
для класифікації та оцінки фінансових активів
та фінансових зобов’язань, визначення яких
міститься у МСБО (IAS) 39. У грудні 2011 р. Рада
з МСФЗ 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, що починаються 1 січня
2015 р. або пізніше. На наступних етапах Рада

з МСФЗ 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.
МСБО (IAS) 24 Розкриття пов’язаних сторін:
ключовий управлінський персонал – Додаток
Додаток роз’яснює, що пов’язаною стороною
вважають компанію, яка надає послуги ключовому
управлінському персоналу Групи, що випускає
звітність, або її материнській компанії. Додаток
впливає лише на форму подання інформації в
розкритті «Пов’язані сторони» та не має впливу
на фінансовий стан або результати діяльності
Групи, та набирає чинності для річних періодів, що
починаються з 1 січня 2014 р., або пізніше.
МСФЗ (IFRS) 2 Платіж на основі акцій: Визначення
поняття “умови набуття права” – Додаток
Ці поправки уточнюють визначення понять
«умови набрання права» і «ринкова умова» і
додають визначення для “умови набрання певних
результатів діяльності» і «умови строку служби»
(які були раніше частиною визначення «умови
набрання права»). Ці поправки не вплинуть на
фінансовий стан або результати діяльності Групи і
набирають чинності для річних звітних періодів, що
починаються з 1 січня 2014 р., або пізніше.
МСФЗ (IFRS) 13 Оцінка за справедливою
вартістю: Короткострокова дебіторська та
кредиторська заборгованість – Додаток
Ці додатки дають роз’яснення, що прийняття МСФЗ
(IFRS) 13 та внесення змін до МСФЗ (IFRS) 9 і
МСБО (IAS) 39 не вплине на можливість оцінювати
короткострокової дебіторської та кредиторської
заборгованості, з невизначеним строком процентної
ставки, за сумою згідно з виставленими Компанією/

Компанії рахунками без дисконтування, якщо
очікуваний ефект від дисконтування є несуттєвим.
Ці додатки не вплинуть на фінансовий стан або
результати діяльності Групи і набирають чинності
для річних звітних періодів, що починаються з 1
січня 2014 р., або пізніше.
МСБО (IAS) 19 Виплати працівникам: Внески
працівників – Додаток
Ці поправки застосовують до внесків співробітників
або третіх осіб на їхню користь на програми
з визначеною виплатою. Метою поправок є
спрощення обліку внесків, що не залежать від
числа років служби співробітника, наприклад,
внески працівників, які розраховують, базуючись
на фіксованому відсотку від зарплати. Ці поправки
не вплинуть на фінансовий стан або результати
діяльності Групи і набирають чинності для річних
періодів, що починаються з 1 січня 2014 р., або
пізніше.
МСБО (IAS) 39 Фінансові інструменти: Визнання
та Оцінка – Поправки
Згідно з поправками не буде ніякої необхідності
припиняти облік хеджування, якщо похідний
інструмент хеджування був інноваційним, за
умови дотримання певних критеріїв. Ці поправки
не вплинуть на фінансовий стан або результати
діяльності Групи і набирають чинності для річних
звітних періодів, що починаються з 1 січня 2014 р.,
або пізніше.
КТМФЗ (IFRIC) 21 Обов’язкові платежі
Ця інтерпретація визначає порядок обліку
зобов’язання щодо сплати обов’язкових платежів,
якщо це зобов’язання є в рамках МСБО (IAS) 37.
Він також визначає порядок обліку зобов’язання

щодо сплати обов’язкових платежів, чиї терміни
і сума є чітко визначеними. Ця інтерпретація
не розглядає порядку обліку витрат, які будуть
понесені в результаті визнання зобов’язання
з розрахунку за обов’язковими платежами.
Компанії можуть також застосовувати інші
стандарти, щоб вирішити, чи призводить
визнання зобов’язання з виплати обов’язкових
платежів до виникнення активів чи витрат. Ця
інтерпретація не матиме впливу на фінансовий
стан або результати діяльності Групи і набирає
чинності для річних звітних періодів, що
починаються з 1 січня 2014 р., або пізніше.
Група дійшла висновку, що нові стандарти та
поправки, перераховані нижче, не матимуть
впливу на її фінансовий стан, фінансові
результати або розкриття в консолідованій
фінансовій звітності:
– МСФЗ (IFRS) 3 Об’єднання бізнесу (поправки);
– МСФЗ (IFRS) 8 Операційні сегменти (поправки);
– МСБО (IAS) 16 Основні засоби (поправки);
– МСБО (IAS) 38 Нематеріальні активи (поправки);
– МСБО (IAS) 40 Інвестиційна нерухомість
(поправки).

8. ПРИДБАННЯ АКТИВІВ ТА
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПрАТ «УКРАЇНСЬКІ
РАДІОСИСТЕМИ» ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО
ДІЯЛЬНОСТІ

1 жовтня 2012 р. Компанія уклала угоди з
акціонерами Приватного акціонерного товариства
«Українські радіосистеми» («УРС») на придбання
100% акцій даної компанії. Усі сторони даних

угод є компаніями під спільним контролем
материнської компанії. Акції УРС було передано
Компанії 1 жовтня 2012 р.
На дату придбання УРС не відповідав визначенню
бізнесу, яке надано в стандарті МСФЗ (IFRS) 3
Об’єднання бізнесу, так як дана компанія не була
інтегрованим набором видів діяльності та активів,
якими можна управляти з метою отримання віддачі
у вигляді дивідендів, зменшення витрат чи інших
економічних вигод безпосередньо для інвесторів.
Таким чином, придбання було визнано у цій
консолідованій фінансовій звітності як придбання
ідентифікованих активів та зобов’язань за їхньою
відносною справедливою вартістю станом на 1
жовтня 2012 р.
На дату угоди УРС перед Компанією мала
зобов’язання з (1) кредиторської заборгованості
за національний роумінг за балансовою вартістю,
яка дорівнює її справедливій вартості в розмірі
200 071 тис. грн., та за (2) заборгованість за
короткостроковою поворотною безвідсотковою
фінансовою допомогою, наданою Компанією
протягом 2010-2011 років, за балансовою
вартістю, яка дорівнює її справедливій вартості
в розмірі 2 740 117 тис. грн. Вищезазначені
заборгованості разом з грошовою винагородою
в розмірі 5 грн., що була виплачена колишнім
акціонерам УРС, є компенсацією за придбання
активів та зобов’язань ПрАТ «Українські
радіосистеми».

СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПрАТ
«УКРАЇНСЬКІ РАДІОСИСТЕМИ»
БУЛА НАСТУПНОЮ:
На дату придбання
Активи
Необоротні активи
Нематеріальні активи

4 131

Оборотні активи
Запаси
Торгова та інша дебіторська заборгованість
Авансові платежі з податків, крім податку на прибуток

742
198 806
118

Інші оборотні активи

18 918

Грошові кошти та їхні еквіваленти

89 425

Активи групи вибуття, класифіковані як призначені для продажу

22 565
334 705

Зобов’язання
Довгострокові зобов’язання
Інші довгострокові фінансові зобов’язання

(25 859)

Короткострокові зобов’язання
Доходи майбутніх періодів

(184)

Резерви

(517)

Податки до сплати, крім податку на прибуток

(53 025)

Торгова та інша кредиторська заборгованість

(52 931)

Інші короткострокові зобов’язання

(122 214)
(254 730)

Чиста вартість активів за справедливою вартістю

79 975

Компенсація за придбані активи та зобов’язання

2 940 188

Станом на 30 серпня 2013 р. АТ “Українські радіосистеми” (УРС) було юридично
ліквідовано відповідно до вимог українського законодавства. Ця подія ніяк не
вплинула на фінансову звітність 2013 року, так як приєднання УРСу в 2012 році було
визнано як придбання ідентифікованих активів і зобов’язань за їхньою відносно
справедливою вартістю.

9. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

ДОХОДИ
2013 р.

2012 р.

Регулярні платежі

4 041 536

3 815 061

Продаж ефірного часу

3 384 391

3 991 875

Плата за з'єднання

2 586 783

2 346 608

Додаткові послуги

1 438 073

1 192 135

Роумінг і доступ до мережі

411 512

643 726

Послуги широкосмугового Інтернету (FTTB)

407 184

273 553

Роумінг (абоненти)

228 457

229 773

Продаж клієнтського обладнання

177 816

234 577

Плата за підключення і разова плата за передплату послуг

165 337

194 508

Плата за фіксовані лінії

127 950

106 921

Інші доходи

122 111

103 559

13 091 150

13 132 296

ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, ПОСЛУГ ЗА КОРИСТУВАННЯ ТРАФІКОМ ТА ІНШІ ПРЯМІ
ВИТРАТИ
2013 р.

2012 р.

1 836 236

1 662 190

Вартість матеріалів та послуг

517 062

469 389

Доступ до мережі

245 014

355 729

Роумінг

93 051

115 658

Оренда каналів

44 568

60 560

2 735 931

2 663 526

2013 р.

2012 р.

Заробітна плата, відпускні та інші виплати персоналу

677 548

743 745

Внески до соціальних фондів

198 650

196 349

Медичне страхування

29 244

32 772

Навчання персоналу

1 173

672

906 615

973 538

Плата за з'єднання

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ

Середня кількість працівників Групи у 2013 році становила 4 149 осіб (2012 р.: 4 356 осіб).

ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
2013 р.

2012 р. (перераховано)

Ремонт і технічне обслуговування

814 299

776 021

Маркетинг і комісійні винагороди

495 542

396 814

Місцеві податки і невідшкодовуваний ПДВ

462 009

387 715

Операційна оренда землі та будинків

410 130

399 219

Витрати на електроенергію

254 718

220 467

Реклама

228 694

241 717

Вартість консультаційних послуг і послуг зовнішніх фахівців

187 062

122 308

Страхування

100 932

92 466

Матеріали і поставки

35 778

34 739

Витрати на сумнівну заборгованість (І)

32 378

41 587

Вартість аудиту базових станцій та витрати на ліцензії

25 638

33 104

Витрати на відрядження

18 246

15 622

Поштові витрати, витрати з перевезення, поширення і зв'язку

6 929

9 030

Банківські комісії

2 965

2 572

Інші операційні витрати

27 237

23 885

3 102 557

2 797 266

(І) Сума, зазначена у таблиці, не відповідає фінансовій звітності 2012 року, а відображається з урахуванням
внесених поправок (див. Примітка 5).

ІНШІ ВИТРАТИ
2013 р.

2012 р.

158 575

198 799

Внески і пожертвування на благодійність

2 712

3 309

Інші витрати

3 074

1 665

164 361

203 773

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

ЗНОС, АМОРТИЗАЦІЯ І ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ
Знос, амортизація і зменшення корисності включали таке:
Основні засоби

Знос і амортизація
Збиток від зменшення корисності, за
вирахуванням сторнування

Нематеріальні активи

2013 р.

2012 р.

2013 р.

2012 р.

1 440 087

1 370 511

197 107

160 030

77 218

28 556

-

-

1 517 305

1 399 067

197 107

160 030

ЗНОС, АМОРТИЗАЦІЯ І ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ
(ПРОДОВЖЕННЯ)

У 2013 році Група визнала збитки від зменшення
корисності основних засобів у сумі 82 518 тис. грн.
(2012 р.: 37 504 тис. грн.), на підставі наявності
внутрішніх індикаторів 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
теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень,
що, як правило, дорівнюють нулю.
Крім цього, у 2013 році Група визнала сторнування
збитків від зменшення корисності мережевого
обладнання в сумі 5 300 тис. грн. (2012 р.: 8 948 тис.
грн.) в результаті змін у планах щодо майбутнього
використання раніше знеціненого мережевого
обладнання відповідно до скоригованих бюджетів
капіталовкладень на майбутні роки.

ФІНАНСОВІ ДОХОДИ

10. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
2013 р.

2012 р.

Процентні доходи

140 577

162 956

Усього процентні доходи

140 577

162 956

-

441 191

140 577

604 147

2013 р.

2012 р.

Процентні витрати за банківськими кредитами

-

1 290

Процентні витрати за іншими довгостроковими
зобов’язаннями

-

497

Усього процентні витрати

-

1 787

5 095

2 698

5 095

4 485

Амортизація дисконту за іншими оборотними
фінансовими активами

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ

Інші фінансові витрати

Прибуток Групи підлягає оподаткуванню тільки на території України. У 2010
році Український парламент затвердив Податковий кодекс, що замінив
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» з 1 квітня
2011 р. Новий Податковий кодекс вніс істотні зміни до правил розрахунку
податкової бази та передбачає поступове зменшення ставок податку з
25% до 16% протягом декількох наступних років. Протягом 2013 року
податок на прибуток в Україні нараховувався за ставкою 19% від доходів
та витрат, що враховують при визначенні об’єкта оподаткування податком
на прибуток підприємств. 19 грудня 2013 р. Український парламент вніс
зміни до Податкового Кодексу України, згідно з якими строки зниження
ставки податку на прибуток до 16% було змінено. Компанія розрахувала
відстрочені податкові активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2013 р.
згідно зі ставками податку на прибуток підприємств, визначеними діючим на
звітну дату Податковим Кодексом.

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ВИТРАТ ІЗ ПОДАТКУ НА
ПРИБУТОК ЗА РОКИ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 31 ГРУДНЯ,
БУЛИ ТАКИМИ:
2013 р.

2012 р.

802 695

1 046 815

Пов'язаний із виникненням і сторнуванням тимчасових
різниць

(24 182)

195 661

Витрати з податку на прибуток

778 513

1 242 476

Поточний податок на прибуток:
Витрати з поточного податку на прибуток
Відстрочений податок на прибуток:

УЗГОДЖЕННЯ МІЖ СУМОЮ ВИТРАТ ІЗ ПОДАТКУ НА
ПРИБУТОК І СУМОЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ПРИБУТКУ,
ПОМНОЖЕНОГО НА ПОДАТКОВУ СТАВКУ ЗА РОКИ,
ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 І 2012 РР., Є
ТАКИМ:
2013 р.
Прибуток до оподаткування (І)

2012 р.
(перераховано)
5 558 831

Податок на прибуток за фактичною ставкою (2013 р.:
19%, 2012 р.: 21% (І)

878 095

1 167 355

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

(5 395)

(13 756)

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

51 633

48 333

-

28 350

Зміна в оцінках в відстрочених податкових активах на
податкові збитки

(175 338)

-

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

29 518

12 194

778 513

1 242 476

Оподаткований дохід, невизнаний у фінансовому
обліку

ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ТАКИХ СТАТЕЙ У 2013 РОЦІ:
31 грудня
2013 р.

Відображено у
прибутках та
збитках

8 300

8 300

-

689

689

-

Витрати майбутніх періодів (ІІІ)

12 127

(1 474)

13 601

Торгова та інша дебіторська заборгованість (ІV)

1 462

(1 637)

3 099

22 578

5 878

Основні засоби (I)

-

(31 198)

31 198

Нематеріальні активи (I)

-

(18 356)

18 356

Інші поточні зобов'язання (IV)

33 086

(1 773)

34 859

Виплати працівникам (III)

3 792

(4 717)

8 509

191

(61)

Аванси отримані та доходи майбутніх періодів (III)

36 611

(1 597)

Запаси (II)

3 246

2 414

Торгова та інша кредиторська заборгованість (III)

39 300

(10 824)

50 124

Резерви (III)

8 006

(1 309)

9 315

-

(2 377)

2 377

99 858

91 766

8 092

224 090

21 968

202 122

-

8 092

(8 092)

201 512

24 182

Відстрочені податкові зобов'язання:
Основні засоби (І)
Нематеріальні активи (І)

16 700

Відстрочені податкові активи:

Передоплати (III)

(I) Суми, зазначені у таблиці, не відповідають фінансовій звітності 2012 року,
а відображаються з урахуванням внесених поправок (див. Примітка 5).

31 грудня
2012 р.

Податки до сплати, крім податку на прибуток (III)
Накопичені податкові збитки (V)

Невизнана частина відстрочених податкових активів
Чистий відстрочений податковий актив

252
38 208
832

177 330

ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ТАКИХ СТАТЕЙ У 2012 РОЦІ:
31 грудня
2012 р.

Відображено
у прибутку та
збитках

Відображено у
складі власного
капіталу

31 грудня
2011 р.

Відстрочені податкові
зобов'язання:
Витрати майбутніх
періодів (III)
Передоплати (III)
Торгова та інша
дебіторська
заборгованість (IV)

13 601

(3 794)

-

17 395

-

(627)

-

627

3 099

(4 127)

-

7 226

16 700

(8 548)

-

25 248

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (ПРОДОВЖЕННЯ)
31 грудня
2012 р.

Відображено
у прибутку та
збитках

Відображено у
складі власного
капіталу

31 грудня
2011 р.

Основні засоби (I)

31 198

(73 517)

-

104 715

Нематеріальні активи (I)

18 356

(9 551)

-

27 907

Інші оборотні фінансові
активи (IV)

-

(92 650)

(28 496)

121 146

Інші поточні зобов'язання (IV)

34 859

(1 812)

-

36 671

Виплати працівникам (III)

8 509

(18)

-

8 527

252

252

-

-

38 208

(8 897)

-

47 105

832

792

-

40

Торгова та інша кредиторська
заборгованість (III)

50 124

(3 419)

-

53 543

Резерви (III)

9 315

4 568

-

4 747

Податки до сплати, крім
податку на прибуток (III)

2 377

2 377

-

-

-

(22 334)

-

22 334

8 092

8 092

-

-

202 122

(196 117)

(28 496)

426 735

Невизнана частина
відстрочених податкових
активів

(8 092)

(8 092)

-

-

Чистий відстрочений
податковий актив

177 330

(195 661)

(28 496)

401 487

Відстрочені податкові активи:

Передоплати (III)
Аванси отримані та доходи
майбутніх періодів (III)
Запаси (II)

Інші зобов’язання (IV)
Накопичені податкові збитки
(V)

ПРИРОДА ТИМЧАСОВИХ РІЗНИЦЬ Є НАСТУПНОЮ:

(I) Основні засоби та нематеріальні активи – різниці в методах нарахування
зносу і 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) Податкові збитки минулих періодів, що є накопиченими збитками в сумі
967 880 тис. грн. у податковому обліку ПрАТ «Українські радіосистеми»
на дату приєднання до Компанії. Ці податкові збитки було визнано в
даній фінансовій звітності у зв’язку із правонаступництвом всіх прав та
зобов’язань ПрАТ «Українські радіосистеми» Компанією за дозволом
податкових органів. У 2013 році Компанія визнала відстрочені податкові

активи у сумі 175 338 тис. грн. щодо накопичених податкових збитків,
успадкованих від ПрАТ «Українські радіосистеми», 75 480 тис. грн. з яких
було використано протягом 2013 року.
Станом на 31 грудня 2013 р. Компанія не визнала відстроченого
податкового активу щодо тимчасових податкових різниць у сумі 30 612 тис.
грн. (2012 р.: 27 581 тис. грн.), пов’язаних з інвестицією в ДП «Старавто»,
оскільки Компанія не очікує використання цих тимчасових податкових
різниць протягом найближчого часу.
Станом на 31 грудня 2013 р. короткострокові та довгострокові авансові
платежі з податку на прибуток в загальному обсязі 1 277 139 тис. грн
були пов’язані з виплатою дивідендів за акціями Компанією у 2013 році,
які підлягали 25% передплаті з податку на прибуток відповідно до вимог
українського законодавства. Авансові платежі з податку на прибуток у
розмірі 421 326 тис. грн Компанія не очікує використати протягом наступних
дванадцяти місяців, і тому вони були класифіковані як довгострокові активи
станом на 31 грудня 2013 р.

11. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

РУХ ЗА СТАТТЯМИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БУВ
НАСТУПНИМ:
Локальні,
регіональні та
магістральні
мережі

Мобільна мережа і
комутатори

Радіоустаткування

Земля

Корпора-тивні
адміністративні
активи

Незавершене будівництво,
невстановлене і
демонтоване устаткування
(II)

Будівлі

Усього

923 595

6 829 127

2 825
594

1 460 192

106 511

872 199

1 566 508

14 583 726

139

55 153

26 127

5 346

20

11 477

1 622 653

1 720 915

-

(594 078)

(147
726)

(12 367)

-

(50 033)

(88 019)

(892 223)

90 880

779 815

245 572

286 327

-

116 245

(1 523 590)

(4 751)

1 014 614

7 070 017

2 949
567

1 739 498

106 531

949 888

1 577 552

15 407 667

1 616

48 600

2 662

1 108

-

10 618

1 443 095

1 507 699

(4)

(597 572)

(109
444)

(41 980)

-

(22 866)

(40 486)

(812 352)

74 965

1 089 598

299 323

87 840

1

77 724

(1 644 646)

(15 195)

1 091 191

7 610 643

3 142
108

1 786 466

106 532

1 015 364

1 335 515

16 087 819

Первісна вартість:
Станом на 1 січня 2012 р.
Надходження
Вибуття
Внутрішні переміщення,
рекласифікації та інші зміни (I)
Станом на 31 грудня 2012 р.
Надходження
Вибуття
Внутрішні переміщення,
рекласифікації та інші зміни (I)
Станом на 31 грудня 2013 р.

РУХ ЗА СТАТТЯМИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БУВ
НАСТУПНИМ:
Локальні,
регіональні та
магістральні
мережі

Мобільна мережа і
комутатори

Радіоустаткування

Будівлі

Земля

Корпоративні
адміністративні
активи

Незавершене
будівництво,
невстановлене
і демонтоване
устаткування (ii)

Усього

Накопичена амортизація та збитки від зменшення корисності:
Станом на 1 січня 2012 р.

205 196

4 002 180

1 763 789

308 983

-

Знос за рік (Примітка 9)

48 456

774 518

350 185

Зменшення корисності
(Примітка 9)

-

-

-

Вибуття

-

(479 209)

(122 081)

(4 453)

-

Внутрішні переміщення,
рекласифікації та інші зміни (I)

-

31 226

-

-

Станом на 31 грудня 2012 р.

253 652

4 328 715

1 991 893

Знос за рік (Примітка 9)

52 710

828 474

371 146

(Примітка 9)

-

-

-

Вибуття

-

(478 412)

(91 872)

(603)

191 602

305 759

Станом на 1 січня 2012 р.

28 556

28 556

(44 617)

(42 884)

(693 244)

-

-

(32 030)

(804)

368 923

-

617 780

632 909

8 193 872

77 566

-

76 347

33 844

1 440 087

-

-

77 218

77 218

(32 619)

-

(19 283)

(34 120)

(656 306)

25 410

26 030

-

(43 980)

(198 029)

430

4 870 379

2 296 577

439 900

-

630 864

511 822

9 055 301

718 399

2 826 947

1 061 805

1 151 209

106 511

248 622

981 380

7 094 873

Станом на 31 грудня 2012 р.

760 962

2 741 302

957 674

1 370 575

106 531

332 108

944 643

7 213 795

Станом на 31 грудня 2013 р.

785 432

2 740 264

845 531

1 346 566

106 532

384 500

823 693

7 032 518

Внутрішні переміщення,
рекласифікації та інші зміни (I)
Станом на 31 грудня 2013 р.

-

-

38 820

7 488 853
1 370 511

-

-

585 128
94 139

Зменшення корисності

64 393

623 577

-

Залишкова вартість:

(I) Внутрішні переміщення, рекласифікації та інші зміни включають
об’єкти, перенесені на нематерільні активи та перенесені на/з актив
(и/ів) групи вибуття, класифіковані як призначені для продажу. Більш
детальну інформацію представлено у Примітці 29.

(ІІ) Нарахування зносу на тимчасово демонтоване обладнання триває
протягом очікуваного строку корисного використання, що залишився.
Станом на 31 грудня 2013 р. первісна вартість повністю амортизованих
одиниць складає 4 455 982 тис. грн (2012: 3 068 696 тис. грн.).

12. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

РУХ ЗА СТАТТЯМИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ БУВ ТАКИМ:
Ліцензії

Мережеве і білінгове
програмне забезпечення

Усього

Станом на 1 січня 2012 р.

318 101

3 118 610

3 436 711

Надходження

168 670

278 978

447 648

(366)

(41 098)

(41 464)

486 405

3 356 490

3 842 895

-

155 866

155 866

(605)

(85 111)

(85 716)

16

18 712

18 728

485 816

3 445 957

3 931 773

Станом на 1 січня 2012 р.

163 701

2 389 510

2 553 211

Амортизаційні нарахування за рік
(Примітка 9)

36 684

123 346

160 030

(366)

(36 238)

(36 604)

Станом на 31 грудня 2012 р.

200 019

2 476 618

2 676 637

Амортизаційні нарахування за рік
(Примітка 9)

48 457

148 650

197 107

Вибуття

(603)

(68 524)

(69 127)

Внутрішні переміщення, рекласифікації
та інші зміни (І)

(116)

(39)

(155)

247 757

2 556 705

2 804 462

Станом на 1 січня 2012 р.

154 400

729 100

883 500

Станом на 31 грудня 2012 р.

286 386

879 872

1 166 258

Станом на 31 грудня 2013 р.

238 059

889 252

1 127 311

Первісна вартість:

Вибуття
Станом на 31 грудня 2012 р.
Надходження
Вибуття
Внутрішні переміщення, рекласифікації
та інші зміни (І)
Станом на 31 грудня 2013 р.
Накопичена амортизація та збитки від
зменшення корисності:

Вибуття

Станом на 31 грудня 2013 р.
Залишкова вартість:

(І) Внутрішні переміщення, рекласифікації та інші зміни в 2013 році включають об’єкти перенесені з
основних засобів.
(ІІ) Станом на 31 грудня 2013 р. первісна вартість повністю амортизованих одиниць складає 1 510 224
тис. грн (2012: 1 517 775 тис. грн).

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ ОСНОВНІ ЛІЦЕНЗІЇ ГРУПИ БУЛИ ТАКИМИ:
№ ліцензії

Покриття

Ліцензія

Залишкова вартість
станом на 31 грудня
2013 р.

Залишкова вартість
станом на 31 грудня
2012 р.

(І)

81 951

97 222

(ІІ)

97 675

122 810

Дата придбання

Здійснення діяльності на
частоті 1800 МГц (GSM)

Дата закінчення

Не застосовано

Внутрішнє

Не застосовано

Внутрішнє

Здійснення діяльності на
частоті 900 МГц (GSM)

ЛВ № 593094

Внутрішнє

Здійснення діяльності на
частоті 900 МГц (GSM)

Жовтень 2011 р.

Жовтень 2026 р.

8 016

8 641

АВ № 593093

Внутрішнє

Здійснення діяльності на
частоті 1800 МГц (GSM)

Жовтень 2011 р.

Жовтень 2026 р.

8 016

8 641

АГ № 506983

Міжнародне

Міжнародний зв'язок

Серпень 2004 р.

Серпень 2019 р.

3 391

3 990

АГ № 506984

Міжміське

Міжміський зв'язок

Серпень 2004 р.

Серпень 2019 р.

3 461

4 072

АГ № 506986

Міське

Фіксований місцевий
телефонний зв'язок

Серпень 2010 р.

Серпень 2015 р.

459

734

Внутрішнє

Інші ліцензії

Грудень 2003 р.

Липень 2027 р.

35 090

40 276

238 059

286 386

Не застосовано

(І) Ліцензії на здійснення діяльності на частоті 1800 МГц (GSM) включають декілька ліцензій, придбаних у період з лютого 2001 р. по грудень 2012 р.
Середній строк дії цих ліцензій становить 13 років.
(ІІ) Ліцензії на здійснення діяльності на частоті 900 МГц (GSM) включають декілька ліцензій, придбаних у період з червня 1999 р. по грудень 2012 р.
Середній строк дії цих ліцензій становить 10 років.
(ІІІ) У квітні 2011 р. Національна Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації здійснила переоформлення раніше
наданих ліцензій, у зв’язку зі зміною Компанією організаційно-правової форми з «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:
Авансові платежі за основні засоби
Авансові платежі за нематеріальні активи
Інші необоротні активи

2013 р.

2012 р.

36 788

60 055

218

1 212

2 940

4 582

39 946

65 849

14. ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНІСТЬ ВКЛЮЧАЛА:
2013 р.

2012 р.
(перераховано)

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

147 711

209 554

Торгова дебіторська заборгованість від абонентів

120 401

120 317

Торгова дебіторська заборгованість за роумінг

79 380

53 607

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

76 180

61 897

Нараховані відсотки

2 650

7 899

Інша дебіторська заборгованість

20 030

14 077

446 352

467 351

(57 203)

(51 519)

389 149

415 832

Резерв під зменшення корисності (Примітка 15)

Станом на 31 грудня 2013 і 2012 рр. торгова та інша дебіторська заборгованість є
безпроцентною та погашається в ході звичайної господарської діяльності Групи.

15. УЗГОДЖЕННЯ РЕЗЕРВІВ

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ БУЛИ ТАКИМИ:
Торгова та інша дебіторська
заборгованість

Передоплати

Усього

Станом на 1 січня 2012 р.

55 551

73

55 624

Нараховано за рік (І)

45 611

43

45 654

Використано

(45 576)

(4)

(45 580)

Сторновані невикористані суми

(4 067)

-

(4 067)

Станом на 31 грудня 2012 р.(І)

51 519

112

51 631

Нараховано за рік

35 572

1 377

36 949

Використано

(25 366)

-

(25 366)

Сторновані невикористані суми

(4 522)

(49)

(4 571)

Станом на 31 грудня 2013 р.

57 203

1 440

58 643

(І) Суми, зазначені у таблиці, не відповідають фінансовій звітності 2012 року, а
відображаються з урахуванням внесених змін (див. Примітка 5).
У 2013 році витрати на формування резерву сумнівної заборгованості склали 32 378 тис. грн
(2012: 41 587 тис. грн). і були включені до складу інших операційних витрат. Більш детальну
інформацію представлено у Примітці 9.

16. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
ВКЛЮЧАЛИ НАСТУПНЕ:
2013 р.

2012 р.

Витрати майбутніх періодів на підключення (І)

68 459

76 080

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

30 459

32 468

98 918

108 548

(І) Станом на 31 грудня 2013 і 2012 рр. витрати майбутніх періодів на
підключення переважно включали собівартість стартових пакетів і комісійну
винагороду дилерам за підключення до мережі нових абонентів, витрати на
Wi-Fi роутери обмежені 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.

РУХ ВІДСТРОЧЕНИХ ВИТРАТ НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ВИГЛЯДАЄ
НАСТУПНИМ ЧИНОМ:
2013 р.

2012 р.

Станом на 1 січня

76 080

90 789

Визнано як витрати майбутніх періодів протягом року

76 588

40 850

(84 209)

(55 559)

68 459

76 080

Визнано у прибутках та збитках
Станом на 31 грудня

17. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ
ВКЛЮЧАЛИ:
2013 р.

2012 р.

Короткострокові депозити

543 529

1 122 265

Грошові кошти в банку

97 403

361 171

28

28

640 960

1 483 464

Грошові кошти в касі

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ ГРОШОВІ КОШТИ В БАНКУ ТА ГРОШОВІ
КОШТИ В КАСІ БУЛИ ДЕНОМІНОВАНІ В ТАКИХ ВАЛЮТАХ:
2013 р.

2012 р.

Гривня

89 153

256 650

Долар США

5 452

8 015

Євро

2 826

96 534

97 431

361 199

У 2013 та 2012 роках на грошові кошти в банках нараховувалися процентні
доходи за фіксованою ставкою, яка коливалася від 2% до 13% річних.

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ КОРОТКОСТРОКОВИХ
ДЕПОЗИТІВ ЗА СТРОКАМИ ПОГАШЕННЯ, ВАЛЮТАМИ І
ПРОЦЕНТНИМИ СТАВКАМИ БУЛА ТАКОЮ:
Валюта

Строковість

Річна процентна
ставка

2013 р.

2012 р.

Гривня

0-30 днів

18-27%

359 200

1 013 000

31-60 днів

20%

116 000

-

475 200

1 013 000

Долар США

Євро

0-30 днів

3.5-8%

3 197

109 265

61-92 днів

7-8%

28 695

-

31 892

109 265

36 437

-

36 437

-

543 529

1 122 265

31-60 днів

5%

18. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

ОГОЛОШЕНІ ДІВІДЕНДИ

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ СЕРЕД АКЦІОНЕРІВ

Станом на 31 грудня 2013 р. затверджений і
повністю сплачений статутний капітал становив
17 742 389 простих акцій (2012 р.: 17 742 389
простих акцій) номінальною вартістю 50 грн
кожна. Балансова вартість статутного капіталу
відрізняється від розміру статутного капіталу,
оціненого за номінальною вартістю, на суму
122 130 тис. грн, що є курсовою різницею, яка
виникла до 1 травня 2004 р., коли Компанія
змінила свою функціональну валюту з долара
США на гривню.
22 листопада 2011 р. Загальні збори акціонерів
Компанії затвердили додатковий випуск 55
000 акцій номінальною варістю 50 грн кожна.
У лютому 2012 р. ці акції було розміщено в
існуючого акціонера – ВимпелКом Холдінгз
Б.В. згідно з пунктом 22 Закону України «Про
акціонерні товариства» за їхньою ринковою
вартістю у розмірі 1 910,69 грн за акцію, яка була
визначена незалежним експертом, призначеним
Компанією. В обмін на ці акції, компанія
ВимпелКом Холдінгз Б.В. інвестувала в Компанію
13 153 тис. дол. США, з яких 13 152 тис. дол. США
було отримано як плата за 54 997 звичайних акцій
на суму 105 082 тис. грн за офіційним курсом
Національного Банку України (НБУ) на дату
платежу (7 лютого 2012 р.) та 717,63 доларів США
були отримані у якості платежу за 3 звичайні акції
на суму 5 372 грн. за офіційним курсом НБУ на
дату платежу (17 лютого 2012 р.)
В результаті додаткового випуску акцій, статутний
капітал Компанії збільшився на 2 750 тис. грн, в той
час як емісійний дохід збільшився на 102 338 тис. грн.

У 2013 році Компанія оголосила дивіденди у
загальній сумі 4 099 865 тис. грн (313, 08 грн на
акцію) (2012 р.: 3 977 424 тис. грн (303,73 грн на
акцію)). Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років
оголошені дивіденди були повністю виплачені
акціонерам у грошовій формі, за вирахуванням
утриманого податку на доходи нерезидентів.
Внески акціонерів – Ліцензії на використання
радіочастот були перевипущені Національною
Комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації
Наприкінці 2011 року Компанія та ПрАТ
«Українські радіосистеми» («УРС») разом
звернулися до національного регулятора –
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
(НКДРЗІ) для юридичної перереєстрації прав
на використання радіочастот, які належали УРС
на користь компанії «Київстар». 19 березня
2012 р. НКДРЗІ перевипустила ці ліцензії на
«Київстар», а Компанія, у свою чергу, сплатила
тільки вартість паперових бланків. Беручи до
уваги той факт, що Компанія та «УРС» були
компаніями під спільним контролем, «Київстар»
визнав ці ліцензії за їхньою справедливою
вартістю в розмірі 132 682 тис.грн не
переноситься як внесок акціонерів, віднесений
до статті «Додатковий капітал». Справедливу
вартість ліцензій було визначено на підставі
фіксованих ставок, які стягують НКДРЗІ за
видачу ліцензій на аналогічних умовах.

Протягом 2010-2011 років Компанія надала ПрАТ
«Українські радіосистеми» короткострокову
поворотну безвідсоткову фінансову допомогу,
яка при первісному визнанні була облікована
за справедливою вартістю за вирахуванням
відстроченого податку на прибуток. Збитки від
первісного визнання за справедливою вартістю
було віднесено безпосередньо до власного
капіталу (за вирахуванням відстроченого
податку на прибуток) як розподіл прибутку
серед акціонерів. У 2012 році ПрАТ «Українські
радіосистеми» достроково погасило частину
боргу на сумі 222 000 тис. грн. При цьому різниця
між справедливою вартістю та номінальною
вартістю погашеної заборгованості в сумі 15 812
тис. грн була вирахувана з розподілу прибутку
акціонерам безпосереднью у власному капіталі.
Крім того, залишок відстроченого податку
на прибуток (пов’язаний з безвідсотковою
фінансовою допомогою) визнаний у капіталі
станом на 1 жовтня 2012 р. складав 28 496
тис. грн. Цей залишок був сторнований
безпосередньо у капіталі як розподіл прибутку
між акціонерами, так як фінансова допомога була
включена до складу компенсації за придбані
активи та зобов’язання ПрАТ «Українські
радіосистеми».
1 жовтня 2012 р. Компанія придбала 100% акцій
компанії під спільним контролем ПрАТ «Українські
радіосистеми». Різницю між компенсацію за
придбані активи та зобов’язання та справедливою
вартістю в сумі 2 860 213 тис. грн було визнано як
розподіл прибутку серед акціонерів.

19. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
ВКЛЮЧАЛИ В СЕБЕ НАСТУПНЕ:
2013 р.

2012 р.

Доходи майбутніх періодів – дилери
та абоненти (І)

571 396

516 172

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

135 483

142 005

Програми лояльності клієнтів (ІІІ)

43 738

38 802

750 617

696 979

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.
Доходи майбутніх періодів – дилери, визнають
у звіті про фінансовий стан доти, доки 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. Доходи майбутніх
періодів – абоненти, визнають у складі доходів у
звіті про сукупний дохід на підставі фактичного
використання абонентами ефірного часу.
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.

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.

РУХ ЗА СТАТТЯМИ ВІДСТРОЧЕНИХ
ДОХОДІВ ВІД ПЛАТИ ЗА ПІДКЛЮЧЕННЯ
І ПЛАТИ ЗА ПІДПИСКУ НА ПОСЛУГИ
БУВ НАСТУПНИМ:
2013 р.

2012 р.

Станом на 1 січня

142 005

161 248

Визнано як доходи
майбутніх періодів
протягом року

158 252

176 430

(165 337)

(194 508)

563

(1 165)

135 483

142 005

Визнано у прибутку та
збитках
Інші зміни
Станом на 31 грудня

20. РЕЗЕРВИ

РУХ ЗА СТАТТЯМИ РЕЗЕРВІВ БУВ НАСТУПНИМ:

Резерв на демонтаж

Резерв під судові справи та
потенційні штрафи

Усього

29 672

1 767

31 439

606

250

856

(225)

-

(225)

-

(1 730)

(1 730)

Зміни в облікових оцінках

25 466

-

25 466

Амортизація зобов'язання

2 697

-

2 697

Станом на 31 грудня 2012 р.

58 216

287

58 503

Станом на 1 січня 2012 р.
Нараховано протягом року
Використано
Сторновані невикористані суми

Резерв на
демонтаж

Резерв під
судові справи
та потенційні
штрафи

Резерев на
реструктуризацію

Інші резерви

Усього

Станом на 31 грудня 2012 р.

58 216

287

-

-

58 503

Нараховано протягом року

2 221

2 384

25 129

23 217

52 951

Використано

(861)

(36)

(10 188)

-

(11 085)

-

(250)

-

-

(250)

Зміни в облікових оцінках

(13 549)

-

-

-

(13 549)

Амортизація зобов'язання

4 008

-

-

-

4 008

Станом на 31 грудня 2013 р.

50 035

2 385

14 941

23 217

90 578

Станом на 31 грудня 2012 р.

58 216

287

-

-

58 503

-

287

-

-

287

Довгострокові резерви

58 216

-

-

-

58 216

Станом на 31 грудня 2013 р.

50 035

2 385

14 941

23 217

90 578

-

2 385

14 941

23 217

50 035

-

-

-

Сторновані невикористані суми

Короткострокові резерви

Короткострокові резерви
Довгострокові резерви

РЕЗЕРВ ПІД СУДОВІ СПРАВИ

Станом на 31 грудня 2013 р. Група визнала резерв
у сумі 2 385 тис. грн (2012: 287 тис. грн). щодо
судових справ, ініційованих її контрагентами
стосовно послуг, наданих цими контрагентами,
але не прийнятих Групою. Керівництво вважає, що
ризик програшу цієї судової справи є можливим.
РЕЗЕРВ НА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ

Станом на 31 грудня 2013 р. Група визнала резерв
у сумі 14 941 тис. грн для вихідних допомог,
пов’язаних з майбутнім звільненням працівників у
результаті реструктуризації філій.
РЕЗЕРВ НА ДЕМОНТАЖ

Станом на 31 грудня 2013 р. Група визнала
резерв у сумі 50 035 тис. грн (2012 р.: 58
216 тис. грн) під зобов’язання з обліку майбутніх
витрат на демонтаж, пов’язаних із її мережевим
обладнанням, встановленим на орендованих
ділянках. Резерв на демонтаж зменшився в 2013
році за рахунок змін у припущеннях наступним
чином:
Припущення
станом на 31
грудня 2013 р.

Припущення
станом на 31
грудня 2012 р.

Вартість демонтажу на 1
ділянку, грн

39 800

40 200

40 543

Ставка дисконтування

11,39%

11,17%

50 035

Рівень інфляції

3,70%

4,06%

21. ПОДАТКИ ДО СПЛАТИ, КРІМ ПОДАТКУ 22. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА
НА ПРИБУТОК
ЗАБОРГОВАНІСТЬ

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ ПОДАТКИ
ДО СПЛАТИ, КРІМ ПОДАТКУ НА
ПРИБУТОК, СКЛАДАЛИСЯ З
НАСТУПНОГО:
ПДВ до сплати

2013 р.

2012 р.

162 865

121 305

Відрахування до Пенсійного
фонду за послуги мобільного
зв'язку

32 161

Плата за користування
частотами

4 533

22 728

Інші податки

132

128

Податок з доходів громадян
і Зобов’язання з Єдиного
соціального внеску

32

8 638

199 723

174 303

21 504

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ ТОРГОВА ТА ІНША
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ВКЛЮЧАЛА
НАСТУПНЕ:
2013 р.

2012 р.

Кредиторська заборгованість за
роумінг

206 115

223 452

Обладнання та будівельні роботи

196 864

341 663

Технічне обслуговування

128 300

123 830

Професійні послуги

88 354

76 981

Програмне забезпечення

46 829

49 085

Послуги з надання контенту

38 751

23 979

Дилери

31 401

35 905

Плата за з'єднання

30 496

31 686

Реклама та просування

26 520

32 265

Оренда

20 423

17 595

Запаси

15 562

11 375

945

20 449

8 876

14 455

839 436

1 002 720

Заборгованість перед працівниками
Інша кредиторська заборгованість

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ ТОРГОВА ТА ІНША
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ БУЛА
ДЕНОМІНОВАНА В ТАКИХ ВАЛЮТАХ:
2013 р.

2012 р.

Гривня

533 058

681 124

Євро

163 054

194 974

Долар США

139 654

123 188

3 670

3 434

839 436

1 002 720

Російський рубль

Станом на 31 грудня 2013 і 2012 рр. торгова та інша
дебіторська заборгованість є безпроцентною та погашається
в ході звичайної господарської діяльності Групи.

23. АВАНСИ ОТРИМАНІ

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ АВАНСИ ОТРИМАНІ
ВКЛЮЧАЛИ НАСТУПНЕ:
2013 р.

2012 р.

Аванси, отримані від абонентів

141 185

128 489

Аванси, отримані від агентів за
поповнення рахунків абонентів

31 120

23 271

Аванси, отримані від дилерів

252

14

Інші аванси отримані

44

31

172 601

151 805

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років усі аванси отримані були
деноміновані в українську гривню.

24. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ВКЛЮЧАЛИ НАСТУПНЕ:
2013 р.

2012 р.

Бонуси нараховані працівникам

125 517

139 100

Нарахування за невикористаними
відпустками

44 747

50 050

-

251

170 264

189 401

Інше

Станом на 31 грудня 2013 і 2012 рр. інші поточні зобов’язання є
безпроцентними та деноміновані в українську гривню.

25. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

ОПЕРАЦІЇ ГРУПИ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ НА 31 ГРУДНЯ ВКЛЮЧАЛИ:

Доходи

Вартість
матеріалів,
трафіку та
інші прямі
витрати

Заробітна
плата та
витрати на
персонал

Інші операційні витрати

Фінансові
доходи

Продаж
основних
засо-бів

Придбання
основних
засобів та
нематеріальних
активів

-

-

-

116 794

-

-

-

1 079 583

486 387

-

2 940

-

3 769

1 193

22 358

3 233

-

1 871

21 708

-

-

-

-

69 436

-

-

-

-

1 101 941

489 620

69 436

121 605

21 708

3 769

1 193

Доходи

Вартість
матеріалів,
трафіку та
інші прямі
витрати

Заробітна
плата та
витрати на
персо-нал

Інші операційні витрати

Фінансові
доходи

Фінансові
витра-ти

Придбання
основних
засобів та
нематеріальних
активів

-

-

-

54 553

-

-

-

Компанії під спільним контролем

878 785

347 069

-

43 570

441 191

497

269 544

Інші пов’язані сторони

147 601

7 699

-

2 203

34 646

-

-

-

-

76 308

-

-

-

-

1 026 386

354 768

76 308

100 326

475 837

497

269 544

2013 р.

Материнська компанія (ВимпелКом
Лтд.)
Компанії під спільним контролем
Інші пов’язані сторони
Ключовий управлінський персонал
Групи

2012 р.

Материнська компанія (ВимпелКом
Лтд.)

Ключовий управлінський персонал
Групи

ЗАЛИШКИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ ПОВ’ЯЗАНИМИ
СТОРОНАМИ НА 31 ГРУДНЯ, СТАНОВИЛИ:
Торгова та інша
дебіторська
заборгованість

Грошові
кошти та їхні
еквіваленти

Усього

Компанії під спільним контролем

60 382

-

60 382

Інші пов’язані сторони

7 044

28 315

67 426

28 315

2013 р.

Торгова та інша
дебіторська
заборгованість

Усього

ВимпелКом Лтд.

56 263

56 263

35 359

Компанії під спільним контролем

30 692

30 692

95 741

Інші пов’язані сторони

15 582

15 582

102 537

102 537

Торгова
та інша
дебіторська
заборгованість

Грошові
кошти та їхні
еквіваленти

Усього

Компанії під спільним контролем

90 498

-

90 498

Інші пов’язані сторони

7 500

356 450

97 998

356 450

2012 р.

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 2013 і 2012 рр., Група не
відображала зменшення корисності дебіторської
заборгованості стосовно сум заборгованості від
пов’язаних сторін.
ДОХОДИ І ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

В 2013 році Група продала внутрішнім і
закордонним операторам, що є її пов’язаними

ЗАЛИШКИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ ПОВ’ЯЗАНИМ
СТОРОНАМ НА 31 ГРУДНЯ, СТАНОВИЛИ:
2013 р.

Торгова та інша
дебіторська
заборгованість

Інші
необоротні
фінансові
зобов’язання

Усього

ВимпелКом Лтд.

58 697

-

58 697

363 950

Компанії під спільним контролем

78 103

26 356

104 459

454 448

Інші пов’язані сторони

6 758

-

6 758

143 558

26 356

169 914

2012 р.

сторонами, послуги роумінгу, доступу до мережі
та з’єднання на загальну суму 1 101 941 тис. грн
(2012 р.: 1 026 386 тис. грн).
Торгова дебіторська заборгованість пов’язаних
сторін станом на 31 грудня 2013 і 2012 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
від пов’язаних сторін включають послуги 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 роумінгу і
з’єднання. Торгова кредиторська заборгованість
перед пов’язаними сторонами є безпроцентною
та погашається в ході звичайної господарської
діяльності.
ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Інші необоротні фінансові зобов’язання склали
відсотки до сплати компаніям, що знаходяться
під спільним контролем, які були достроково
погашені в 2013 році.
ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Інші операційні витрати включають консультаційні
послуги, надані компаніями, що перебувають
під спільним контролем, та іншими пов’язаними
сторонами.

ФІНАНСОВІ ДОХОДИ

У 2013 році фінансові доходи включали відсотки
в сумі 21 708 тис. грн за короткостроковими
депозитами, розміщеними в одному з українських
банків, який є іншою пов’язаною стороною
Компанії (2012 р.: 34 646 тис. грн). Крім того,
в 2012 році фінансові доходи включали
441 191 тис. грн амортизації дисконту по
безвідсотковій фінансовій допомозі, що була
видана підприємству під спільним контролем.
ПРОДАЖ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

У 2013 році Група продала основні засоби компанії
під спільним контролем за грошову винагороду в
розмірі 3 769 тис. грн.
ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

У 2013 році Група придбала основні засоби у
компанії під спільним контролем в сумі 1 193 тис.
грн (2012: 220 202 тис. грн). У 2012 Група також
придбала нематеріальних активів на суму 49 342
тис. грн від компаній під спільним контролем.

ФАКТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ПРИДБАННЯ У
ПОВ’ЯЗАНИХ СТОРІН

Станом на 31 грудня 2013 р. Група мала
зобов’язання з послуг оренди ліній зв’язку перед
компаніями під спільним контролем в сумі 5 151
тис. грн (2012: 7 317 тис. грн). Крім того, в 2012 р.
Група мала зобов’язання за надані управлінські
послуги материнською компанією в сумі 7 031 тис.
грн та перед іншими пов’язаними сторонами – у
сумі 22 тис. грн.

ВИНАГОРОДА УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ

Станом на 31 грудня 2013 р. ключовий
управлінський персонал Групи складався з 31
керівника вищої ланки (2012 р.: 57 керівників).
Станом на 31 грудня загальна сума винагороди
ключовому управлінському персоналу, включена
до заробітної плати і витрат на персонал,
включала:

2013 р.

2012 р.

69 952

76 572

Довгострокові виплати
працівникам

-

45

Платежі на основі акцій

(516)

(309)

69 436

76 308

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Станом на 31 грудня 2013 р. кошти в банках в
сумі 28 315 тис.грн (2012 рр. 234 450 тис. грн.)
були розміщені в одному з українських банків,
який є іншою пов’язаною стороною Компанії. Крім
того, на 31 грудня 2012 деякі з короткострокових
депозитів в сумі 122 000 тис. грн. були розміщені
в одному з українських банків.
Станом на 31 грудня 2012 короткострокові
депозити були розміщені в банку, що є пов’язаною
стороною на 1-3 місячний термін і мали відсоткову
ставку 18-23% річних.

Короткострокові виплати
працівникам

Загальна сума винагороди
ключовому управлінському
персоналу

26. ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
(I) ПОДАТКОВІ РИЗИКИ

(II) ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ

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.

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.
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр. Група не
була об’єктом судових позовів та претензій з боку
третіх сторін, що мали можливий ризик відтоку
ресурсів.
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 2013 р. Група мала
зобов’язання з придбання та будівництва
основних засобів у сумі 431 139 тис. грн (2012 р.:
294 408 тис. грн).
Станом на 31 грудня 2013 р. Група мала

зобов’язання з придбання нематеріальних активів у
сумі 97 225 тис. грн (2012 р.: 53 182 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:
2013 р.

2012 р.

До одного року

332 407

156 875

Більше одного року, але
менше п’яти років

203 989

76 519

Більше п’яти років

288 834

63 020

825 230

296 414

27. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Станом на 31 грудня 2013 і 2012 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.

28. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Основні фінансові інструменти Групи включають:
грошові кошти та їхні 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. Ринкові ціни містять
у собі три типи 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).

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

1 січня 2012 р.

7,9898

10,2981

Середній курс за 2012 р.

7,9910

10,2706

31 грудня 2012 р.

7,9930

10,5372

Середній курс за 2013 р.

7,9930

10,6116

31 грудня 2013 р.

7,9930

11,0415

У поданих нижче таблицях представлена
чутливість прибутку Групи до оподаткування до
ймовірної зміни обмінних курсів (в 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 2013 і 2012 рр.
Збільшення/
(зменшення)
у базисних
пунктах

Збільшення/
(зменшення) прибутку
до оподаткування

Зміна обмінного
курсу долара США

+30%

(9 675)

Зміна обмінного
курсу євро

+30%

4 358

Зміна обмінного
курсу долара США

-5%

1 613

Зміна обмінного
курсу євро

-5%

(726)

Збільшення/
(зменшення)
у базисних
пунктах

Збільшення/
(зменшення) прибутку
до оподаткування

Зміна обмінного
курсу долара США

+7,10%

4 262

Зміна обмінного
курсу євро

+12,67%

3 101

Зміна обмінного
курсу долара США

-7,10%

(4 262)

Зміна обмінного
курсу євро

-12,67%

(3 101)

2013 р.

2012 р.

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 коротко- та 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.

2013 р.

До 3 місяців

3-6 місяців

6-12 місяців

Усього

646 681

100 741

91 069

838 491

646 681

100 741

91 069

838 491

Торгова та інша
кредиторська
заборгованість

2012 р.
Інші
довгострокові
фінансові
зобов’язання
Торгова та інша
кредиторська
заборгованість

За вимогою

До 3 місяців

3-6 місяців

6-12 місяців

1-5 років

Усього

-

-

-

-

31 972

31 972

54 130

922 630

2 794

2 717

-

982 271

54 130

922 630

2 794

2 717

31 972

1 014 243

КРЕДИТНИЙ РИЗИК

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 із коштів
у банку, короткострокових депозитів, а також
торгової та іншої дебіторської заборгованості.

МАКСИМАЛЬНИЙ КРЕДИТНИЙ
РИЗИК ДЛЯ ГРУПИ СТАНОМ
НА 31 ГРУДНЯ СКЛАДАВСЯ З
НАСТУПНОГО:
2013 р.

2012 р.

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

640 932

1 483 436

Торгова та інша дебіторська
заборгованість

389 149

415 832

Інші оборотні фінансові активи

29 196

23 543

1 059 277

1 922 811

Кошти Групи розміщують у великих банках, які
розташовані в Україні і мають добру репутацію.
Дебіторська заборгованість представлена за
вирахуванням резервів сумнівної заборгованості.
Група не вимагає застави за фінансовими
активами. Концентрація кредитного ризику за
торговельною дебіторською заборгованістю
обмежується фактом того, що база контрактних
абонентів мобільного зв’язку Компанії складає
лише 9% від абонентської бази.

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 в 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 2013 І 2012 РР. АНАЛІЗ ЗА
СТРОКАМИ ПОГАШЕННЯ ТОРГОВОЇ ТА ІНШОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ ГРУПИ БУВ НАСТУПНИМ:
Прострочена, але не знецінена

Усього

Не прострочена і
незнецінена

До 30 днів

30-60 днів

60-90 днів

90-120 днів

Більше 120
днів

2013 р.

418 345

373 429

28 136

4 768

3 553

436

8 023

2012 р.

439 375

348 671

45 555

15 792

8 456

6 066

14 835

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.
ВЗАЄМОЗАЛІК ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ І ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

У таблиці нижче наведено визнані валові суми
та фінансові активи і зобов’язання, що пілягають
взаємозаліку:
Станом на 31
грудня 2013 р.

Визнана
валова
сума

Валова сума
взаємозарахована
в консолідованому
звіті про
фінансовий стан

Чиста сума
представлена в
консолідованому
звіті про
фінансовий стан

Торгова та інша
дебіторська
заборгованість

659 964

(270 815)

389 149

Торгова та інша
кредиторська
заборгованість

(1 109
306)

270 815)

(838 491)

Станом на 31
грудня 2012 р.

Визнана
валова
сума

Валова сума
взаємозарахована
в консолідованому
звіті про
фінансовий стан

Чиста сума
представлена в
консолідованому
звіті про
фінансовий стан

Торгова та інша
дебіторська
заборгованість

661 872

(246 040)

415 832)

Торгова та інша
кредиторська
заборгованість

(1 228
311)

246 040

(982 271)

На підставі кожної окремо взятої угоди
відбувається взаємозалік між Групою та
контрагентом відповідних фінансових активів
та зобов’язань, якщо обидва обирають такий
метод взаєморозрахунків для фінансових
активів та зобов’язань, що підлягає
зарахуванню. За відсутності згоди обох
сторін, фінансові активи та зобов’язання
розраховують 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 2013 і 2012 рр. і за роки, що
закінчилися цими датами.

29. АКТИВИ ГРУПИ ВИБУТТЯ,
КЛАСИФІКОВАНІ ЯК ПРИЗНАЧЕНІ
ДЛЯ ПРОДАЖУ
Станом на 31 грудня 2013 р. активи групи
вибуття, класифіковані як призначені
для продажу, в основному представлені
телекомунікаційним обладнанням. Компанії
має план та чіткі наміри продати ці активи в
першій половині 2014 року.
Станом на 31 грудня 2012 р. активи групи
вибуття, класифіковані як призначені
для продажу, в основному представлені
телекомунікаційними лініями та допоміжним
обладнанням, яке було придбано Компанією
як частина активів УРС у жовтні 2012
р. Компанія продала ці активи в першій
половині 2013 року.

30. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК НА АКЦІЮ

31. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

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.ц

ОГОЛОШЕНІ ДИВІДЕНДИ

БАЗОВИЙ ПРИБУТОК НА АКЦІЮ
ЗА РОКИ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 31
ГРУДНЯ, Є НАСТУПНИМ:
2013 р.

2012 р.
(перераховано)

Чистий прибуток, що припадає
на власників звичайних акцій
материнської компанії, для
розрахунку суми базового
прибутку на акцію (І)

3 843 039

4 316 355

Середньозважена кількість
звичайних акцій для
розрахунку суми базового
прибутку на акцію (ІІ)

13 095 262

13 091 355

Сума базового прибутку на
акцію, у гривнях (І)

293,47

329,71

(І) Сума, зазначена у таблиці, не відповідає
фінансовій звітності 2012 року, а відображається з
урахуванням внесених змін (див. Примітку 5).
(ІІ) Середньозважена кількість акцій враховує
власні викуплені акції та додаткову емісію акцій у
2012 році.
Станом на 31 грудня 2013 і 2012 рр. Група не
мала потенційних звичайних акцій. 26 січня
2012 р. Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку України зареєструвала
випуск 55 000 акцій, здійснений Компанією
згідно із зазначеним рішенням Загальних зборів
акціонерів. Більш детальну інформацію наведено
у Примітці 18.

26 лютого 2014 р. Загальними зборами акціонерів
Товариства було ухвалено рішення про виплату з
нерозподіленого прибутку Товариства дивідендів
у розмірі 889 954 тис. грн, що становить 67,96
грн на одну просту акцію. Дивіденди підлягають
виплаті в строк до 26 серпня 2014 р.
ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

27 березня 2014 р. Український Парламент
прийняв Закон України «Про запобігання
фінансової катастрофи та створення передумов
для економічного зростання в України» № 1166VII, яким було внесено ряд змін до Податкового
Кодексу України.
Основними змінами, які мають вплив на
фінансову звітність Групи, є наступні:
– застосування на постійній основі основної
ставки податку на прибуток підприємств на рівні
18 відсотків та податку на додану вартість на рівні
20 відсотків. Дані зміни призведуть до переоцінки
у 2014 році раніше визнаних відстрочених
податкових активів та зобов’язань;
– збільшено у 2 рази ставку оподаткування
збором за користування радіочастотним
ресурсом України в 2014 році. У 2013 році
витрати Групи на збір за користування
радіочастотним ресурсом України становили 294
228 тис. грн.

