














































































Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРТАУЕР» 
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

Примітки, що додаються, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності. 
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8. Зареєстрований капітал (до рядка 1400)

На 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років статутний капітал складає 2 052 627 тис. грн. Розподіл статутного капіталу 
між Учасниками станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років наведений наступним чином: 

Номінальна вартість 
частки, тис.грн 

% від загальної 
величини 

КУЛЕ ХІЗМЕТ ВЕ ІШЛЕТМЕДЖІЛІК А.Ш. 2 052 627 100 

Зареєстрований капітал станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років повністю сплачений. 

9. Резервний капітал (до рядка 1415)

Резервний капітал представлений забезпеченням під можливі непередбачені збитки відповідно до Статуту 
Компанії та станом на 31 грудня 2019 та 2018 років становить 2 365 тис. грн. 

10. Інші поточні зобов`язання (до рядка балансу 1690)

Станом на 31 грудня Інші поточні зобов’язання були представлені таким чином: 

у тисячах гривень 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Податковий кредит  10 673 12 815 
Заборгованість по медичному страхуванню 587 - 
Інше 253 6 
Разом 11 513 12 821 

11. Чистий дохід від реалізації продукції

у тисячах гривень 2019 рік 2018 рік 
Оренда антеномісць для встановлення 
телекомунікаційного обладнання на вежах 302 798 284 250 
Оренда систем DAS 10 499 9 715 
Будівельно-монтажні роботи 48 736 32 517 
Продаж обладнання 6 086 11 090 
Консультаційні послуги 2 759 2 156 
Інші послуги 669 1 213 
Усього 371 547 340 941 

12. Податок на прибуток

Поточні витрати з податку на прибуток розраховуються згідно з податковим законодавством України на основі 
результатів, наведених в звіті про фінансові результати Компанії, підготовленому у відповідності до П(С)БО, після 
коригувань для цілей оподаткування.   

Актив та зобов’язання з поточного податку на прибуток 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. Для розрахунку податку на прибуток застосовується ставка податку 
на прибуток 18%.  

Прибуток Компанії підлягає оподаткуванню тільки на території України. 

Основні складові витрат із податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня, були такими: 

у тисячах гривень 2019 рік 2018 рік 
Поточний податок 18 676 19 637 
Відстрочений податок (8 619) (31 825) 
Усього   10 057 (12 188) 










