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ТОВ «Егзагон»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 Р.
(у тисячах гривень, якщо не вказано інше)

1. Загальна інформація

(а) Організаційна структура та діяльність
Товариство з обмеженою відповідальністю «Егзагон» (далі – «Компанія») було створено та
зареєстровано у відповідності до законодавства України.
Основною діяльністю Компанії є оптова торгівля парфумерною та косметичною продукцією.
Основними партнерами є мережі роздрібних магазинів під брендами BROCARD, Watsons та
окремі магазини категорії Beauty, а також інтернет-магазини косметики та парфумерії.
Компанія була створена 17 листопада 1995 р.. Юридична адреса Компанії: Україна, 04073,
м. Київ, вул. Кирилівська 134-а. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рр. засновником та єдиним
учасником товариства Компанії є компанія NEVIOCO HOLDINGS LIMITED (Кіпр). Станом на
31 грудня 2020 та 2019 рр. кінцевим бенефіціаром Компанії є Тетяна Володіна.

(б) Умови здійснення діяльності в Україні
Хоча економіка України загалом вважається ринковою, вона продовжує демонструвати
особливості, властиві перехідній економіці. Їй, серед іншого, залишаються притаманними
певні структурні диспропорції, низький рівень ліквідності ринків капіталу, порівняно висока
інфляція, значний розмір зовнішнього та внутрішнього державного боргу.
Після різкого спаду у 2014-2016 роках, економіка країни почала демонструвати певні ознаки
відновлення та зростання. Основними ризиками для сталої економічної динаміки
залишаються напруженість у геополітичних відносинах з Російською Федерацією; відсутність
чіткого консенсусу щодо напрямків проведення інституціональних реформ, зокрема в
державному управлінні; судочинстві та основних секторах економіки; прискорення трудової
еміграції та низький рівень залучення інвестицій.
З 31 грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво
вплинуло на економічне становище як України, так і Компанії.  Заходи, що вживаються для
стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соціальні
дистанції, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури, тощо уповільнюють економічну
діяльність підприємств України, у тому числі і Компанії.

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належних заходів на підтримку стабільної
діяльності Компанії, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення
діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан
Компанії, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова
звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення
діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Компанії. Майбутні умови
здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.

2. Заява про відповідність та основа складання фінансової звітності

(а) Заява про відповідність
Фінансова звітність Компанії станом на 31 грудня 2020 р. та за рік, що закінчився вказаною
датою, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») у
редакції, затвердженій Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»),
та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Фінансова звітність була затверджена до випуску керівництвом Компанії 10 червня 2021 р.
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2. Заява про відповідність, основа складання фінансової звітності
(продовження)

(б) Основа складання фінансової звітності
Ця фінансова звітність складена на основі принципу історичної вартості, за винятком
фінансових інструментів, які оцінюються у відповідності до вимог МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти».
Для презентації основних форм фінансової звітності (форми 1-4) Компанія використовує
формат, передбачений чинним законодавством України.
Ця фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень («тис. грн.»), а всі суми
округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше.

Облікові політики, використані при складанні цієї фінансової звітності та описані у Примітці 5,
базуються на вимогах МСФЗ, чинних станом на 31 грудня 2020 р.

3. Функціональна валюта та валюта подання
Національною валютою України є українська гривня, яка є функціональною валютою Компанії
та валютою подання цієї фінансової звітності.

4. Використання оцінок і суджень
Складання фінансової звітності Компанії у відповідності до МСФЗ вимагає від управлінського
персоналу прийняття суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікової
політики та відображеної суми активів, зобов’язань, доходів та витрат. Фактичні результати
можуть відрізнятися від цих оцінок.
Оцінки та покладені в їх основу припущення постійно переглядаються. Зміни в оцінках
визнаються в тому періоді, в якому оцінка була переглянута, якщо зміна впливає тільки на цей
період, або в періоді перегляду і в майбутніх періодах, якщо зміна впливає як на поточні, так і
на майбутні періоди.
Інформація про важливі судження, що використовувалися при застосуванні принципів
облікової політики і мали найбільший вплив на суми, визнані у фінансовій звітності, та можуть
призвести до суттєвих коригувань у наступному фінансовому році, представлена у наступних
примітках:

 Примітки 6(д) та 23 – Оренда;
 Примітки 6(в) – Строки корисного використання основних засобів;
 Примітка 16 та 6(е) – Знецінення запасів.
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4. Використання оцінок і суджень (продовження)

Визначення справедливої вартості
Деякі облікові політики Компанії та розкриття інформації вимагають визначення справедливої
вартості як для фінансових, так і для зобов’язань.
При оцінці справедливої вартості активу або зобов’язання Компанія застосовує, наскільки це
можливо, спостережувані ринкові дані. Оцінки справедливої вартості відносяться до різних
рівнів ієрархії справедливої вартості в залежності від вхідних даних, що використовуються у
межах відповідних методів оцінки:
 Рівень 1: котирування цін (не коригованих) на активних ринках для ідентичних активів

або зобов’язань.
 Рівень 2: інші вхідні відкриті дані за активом чи зобов’язанням, крім цін котирування, що

входять до Рівня 1, які можна отримати прямо (тобто як ціни) або опосередковано (тобто
як похідні від цін).

 Рівень 3: вхідні дані за активом чи зобов’язанням, які не ґрунтуються на відкритих
ринкових даних (закриті вхідні дані).

Якщо вхідні дані, які використовуються для оцінки справедливої вартості активу або
зобов’язання, можуть бути віднесені до різних рівнів ієрархії справедливої вартості, то оцінка
справедливої вартості в цілому ставиться до того рівня ієрархії, якому відповідають вихідні
дані найбільш низького рівня, які є суттєвими для всієї оцінки.
Компанія визнає зміни між рівнями ієрархії справедливої вартості на дату закінчення звітного
періоду, протягом якого ця зміна мала місце.
Подальша інформація про припущення, зроблені при оцінці справедливої вартості, міститься
в наступних примітках:
 Примітка 26(е) – Справедлива вартість фінансових інструментів.

Судження

Ризик недотримання податкового та іншого законодавства
Українське законодавство та нормативні акти з питань оподаткування та інших регуляторних
питань, включаючи валютне та митне законодавство, продовжує змінюватись. Законодавство
та нормативні акти не завжди точно сформульовані і можуть по-різному тлумачитися
місцевими, регіональними та національними органами влади. Випадки непослідовного
тлумачення законодавства є непоодинокими, відповідно, позиція, яку може зайняти орган
влади чи суд з деяких питань, не є чітко визначеною та заздалегідь передбачуваною.
Керівництво вважає, що тлумачення відповідного законодавства, яке воно використало, є
правильним і Компанія дотримувалась усіх вимог нормативних актів в частині нарахування та
сплати податків.
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5. Зміни в обліковій політиці
Облікова політика Компанії, застосовувана в 2020 році, відповідає обліковій політиці
попереднього фінансового періоду, за винятком нових або переглянутих Стандартів та
Тлумачень, що набули чинності 1 січня 2020 року. Компанія не застосовувала достроково
будь-який інший стандарт, інтерпретації або поправки, які були випущенні, але ще не вступили
в силу.
Наступні нові тлумачення, зміни та поправки були прийняті Компанією вперше щодо періодів
фінансової звітності, що почались після 1 січня 2020 року:

 поправки до МСФЗ 3: «Визначення бізнесу»;

 поправки до МСФЗ 7, МСФЗ 9 та МСБО 39 – «Реформа базової відсоткової ставки»;

 поправки до МСБО 1, МСБО 8 – «Визначення суттєвості»;

 «Концептуальні основи представлення фінансової звітності»;

 поправки до МСФЗ 16 – «Поступки по оренді, пов’язані з пандемією COVID-19».

6. Суттєві облікові політики
Наведені нижче облікові політики були послідовно застосовані до всіх періодів, представлених
у цій фінансовій звітності.

(а) Іноземна валюта
Операції в іноземній валюті перераховуються в гривні за курсами обміну, що діють на дату
здійснення операцій. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах на
звітну дату, перераховуються у гривні за курсом обміну, що діє на цю дату. Курсові різниці, що
виникають при перерахуванні, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарні статті, які
оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за курсом обміну, що
діє на дату операції.

(б) Фінансові інструменти

(i) Фінансові активи – первісне визнання та оцінка
Фінансові активи класифікуються при первісному визнанні на такі, що надалі оцінюються за
амортизованою собівартістю, справедливою вартістю через інший сукупний дохід або за
справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Класифікація фінансових активів при первісному визнанні залежить від: установлених
договорами характеристик грошових потоків та бізнес-моделі Компанії з управління
відповідними фінансовими активами. За винятком торгової дебіторської заборгованості, що не
має значного компоненту фінансування, Компанія при первісному визнанні оцінює фінансовий
актив за його справедливою вартістю плюс, для активів, що в подальшому оцінюються за
амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,
витрати на операцію.

Для того, щоб фінансовий актив був класифікований та оцінений за амортизованою
собівартістю або справедливою вартістю через інший сукупний дохід, він повинен генерувати
у певні дати грошові потоки, котрі є виключно виплатами основної суми та процентів на
непогашену частку основної суми заборгованості. Така оцінка називається тестом «грошових
потоків» (SPPI-тестом) та здійснюється на рівні кожного інструменту. Фінансові активи, грошові
потоки по яким не відповідають критерію «грошових потоків», класифікуються як оцінювані за
справедливою вартістю через прибутки та збитки незалежно від бізнес-моделі.
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6. Суттєві облікові політики (продовження)

(б) Фінансові інструменти (продовження)
Бізнес-модель Компанії з управління фінансовими активами визначає, яким шляхом будуть
згенеровані грошові потоки від фінансового активу: або шляхом одержання договірних
грошових потоків, або шляхом продажу фінансового активу, або у будь-який з цих способів.
Фінансові активи, класифіковані як оцінювані за амортизованою собівартістю, утримуються в
рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для отримання
передбачених договором грошових потоків, в той час як фінансові активи, класифіковані як
оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, утримуються в рамках
бізнес-моделі, мета якої досягається як за рахунок передбачених договором грошових потоків,
так і за рахунок продажу фінансових активів. Всі операції купівлі або продажу фінансових
активів, які потребують поставки активів в строк, установлений законодавством, або у
відповідності до правил, прийнятих на відповідному ринку (торгівля на стандартних умовах),
визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Компанія приймає на себе
зобов’язання купити чи продати актив.
Компанія здійснює оцінку мети бізнес-моделі, в рамках якої утримується актив, на рівні
портфеля фінансових інструментів, оскільки це найкращим чином відображає спосіб
управління бізнесом і надання інформації управлінському персоналу. При цьому Компанією
враховується така інформація:
 політики і цілі, встановлені для управління портфелем, а також реалізація зазначених

політик на практиці. Зокрема, чи орієнтована стратегія управлінського персоналу на
отримання процентного доходу, передбаченого договором, підтримку певної структури
ставок відсотка, забезпечення відповідності термінів погашення фінансових активів
строкам погашення фінансових зобов’язань, що використовуються для фінансування
цих активів, або реалізацію грошових потоків шляхом продажу активів;

 яким чином оцінюється результативність портфеля і яким чином ця інформація
повідомляється управлінському персоналу Компанії;

 ризики, які впливають на результативність бізнес-моделі (і фінансових активів,
утримуваних в рамках цієї бізнес-моделі), і яким чином здійснюється управління цими
ризиками;

 яким чином винагороджуються менеджери, що здійснюють керівництво бізнесом –
наприклад, чи залежить ця винагорода від справедливої вартості активів, якими вони
управляють, або від отриманих ними від активів грошових потоків, передбачених
договором; та

 частота, обсяг і терміни продажів фінансових активів у минулих періодах, причини таких
продажів, а також очікування щодо майбутнього рівня продажів.

Передача фінансових активів третім сторонам в угодах, які не відповідають критеріям
припинення визнання, не розглядаються як продажі для цієї мети, і Компанія продовжує
визнання цих активів.
Фінансові активи, які утримуються для торгових операцій або знаходяться в управлінні, і
результативність яких оцінюється на основі справедливої вартості, оцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток.
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6. Суттєві облікові політики (продовження)

(б) Фінансові інструменти (продовження)

(ii) Фінансові активи – подальша оцінка
З метою подальшої оцінки фінансові активи поділяються на чотири категорії:
 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти);
 фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з

перекласифікацією накопиченого прибутку або збитку (боргові інструменти);
 фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід без

перекласифікації накопиченого прибутку або збитку при припиненні визнання
(інструменти капіталу);

 фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рр, фінансові активи Компанії складались із фінансових
активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти). У Компанії
відсутні фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід станом на 31 грудня 2020 та 2019 рр.

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти)

У разі боргових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід, процентний дохід, переоцінка валютних курсів і збитки від знецінення або відновлення
таких збитків визнаються в звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) і
розраховуються таким же чином, як і у випадку фінансових активів, які оцінюються за
справедливою вартістю. Інші зміни справедливої вартості визнаються у складі іншого
сукупного доходу. При припиненні визнання накопичена сума змін справедливої вартості,
визнана у складі іншого сукупного доходу, перекласифікується в чистий прибуток або збиток.

Фінансові активи, класифіковані на розсуд Компанії, як такі, що оцінюються за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід (інструменти власного капіталу)
При первісному визнанні Компанія може на власний розсуд прийняти безвідкличне рішення
класифікувати інвестиції в інструменти власного капіталу, як такі, які оцінюються за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо вони відповідають визначенню
власного капіталу згідно з МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання» і не призначені
для торгівлі. Рішення про таку класифікацію приймається по кожному інструменту окремо.
Прибутки та збитки за такими фінансовими активами ніколи не рекласифікуються в чистий
прибуток або збиток. Дивіденди визнаються у складі іншого доходу в прибутках та збитках,
коли право на отримання дивідендів встановлено, крім випадків, коли Компанія отримує
вигоду від таких надходжень в якості відшкодування частини вартості фінансового активу.
У цьому випадку такі прибутки відображаються в складі іншого сукупного доходу. Інструменти
власного капіталу, класифіковані на розсуд Компанії, як такі, які оцінюються за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід, не оцінюються на предмет знецінення. У Компанії
відсутні інструменти власного капіталу станом на 31 грудня 2020 та 2019 рр.

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток,
враховуються в звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю, а чисті зміни їх
справедливої вартості визнаються прибутках або збитках. До даної категорії відносяться
похідні фінансові інструменти та інвестиції інструменти власного капіталу, які не котируються
на ринку, щодо яких Компанія не прийняла на власний розсуд безвідкличне рішення
класифікувати їх, як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід. Дивіденди по таким інструментам власного капіталу визнаються у складі іншого доходу
у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід), коли право на отримання дивідендів
встановлено.
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(б) Фінансові інструменти (продовження)
Похідний інструмент, вбудований в гібридний договір, що включає основний договір, який є
фінансовим зобов’язанням або нефінансовим інструментом, відокремлюється від основного
договору і враховується як окремий похідний інструмент, якщо: властиві йому економічні
характеристики і ризики не є тісно пов’язаними з ризиками і характеристиками основного
договору; окремий інструмент, який передбачає ті ж умови, що і вбудований похідний
інструмент, відповідав би визначенню похідного інструменту; та гібридний договір не
оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Вбудовані похідні
інструменти оцінюються за справедливою вартістю, а зміни їх справедливої вартості
визнаються в прибутку чи збитку. Перегляд порядку обліку відбувається або в разі змін в
умовах договору, що призводять до істотної зміни грошових потоків, які потрібні були б в
іншому випадку, або в разі рекласифікації фінансового активу і його переведення з категорії
фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток.

(iii) Фінансові зобов’язання – первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов’язання при первісному визнанні класифікуються як фінансові зобов’язання,
що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити та позики
отримані, кредиторська заборгованість, а також деривативи, які є інструментами ефективного
хеджування. Компанія класифікує свої фінансові зобов’язання при їх первісному визнанні.
Всі фінансові зобов’язання при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю за
мінусом, у випадку кредиторської заборгованості, кредитів та позик отриманих, прямих витрат
на операцію.
Фінансові зобов’язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість.

(iv) Фінансові зобов’язання – подальша оцінка
Для цілей наступної оцінки фінансові зобов’язання класифікуються на наступні дві категорії:
 фінансові зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або

збиток;
 фінансові зобов’язання, які оцінюються за амортизованою вартістю (кредити і позики

отримані).

Фінансові зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Категорія «фінансові зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток» включає фінансові зобов’язання, призначені для торгівлі, і фінансові
зобов’язання, класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні як такі, що
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Фінансові зобов’язання
класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони понесені з метою зворотної купівлі в
найближчому майбутньому. Ця категорія також включає похідні фінансові інструменти, в яких
Компанія є стороною за договором, не визначені за розсуд Компанії, як інструменти
хеджування в рамках відносин хеджування, як вони визначені в МСФЗ 9. Виділені вбудовані
похідні інструменти також класифікуються як утримувані для торгівлі, за винятком випадків,
коли вони класифікуються на розсуд Компанії в якості ефективного інструменту хеджування.
Прибутки або збитки за зобов’язаннями, призначеним для торгівлі, визнаються в прибутках та
збитках. Фінансові зобов’язання, класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні як
такі, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, відносяться в цю
категорію на дату первісного визнання та виключно при дотриманні критеріїв МСФЗ 9.
Компанія не має фінансових зобов’язань, класифікованих на її розсуд, які оцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток.
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(б) Фінансові інструменти (продовження)

Фінансові зобов’язання, які оцінюються за амортизованою вартістю
Дана категорія є найбільш значущою для Компанії. Після первісного визнання кредиторська
заборгованість оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного
відсотка. Прибутки та збитки за такими фінансовими зобов’язаннями визнаються в прибутку
чи збитку при припиненні їх визнання, а також у міру нарахування амортизації з використанням
методу ефективного відсотка.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а
також комісійних або витрат, які є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка.
Амортизація за ефективною ставкою відсотка включається до складу фінансових витрат.

(v) Модифікація фінансових активів і фінансових зобов’язань

Фінансові активи

Якщо умови фінансового активу змінюються, Компанія оцінює, чи відрізняються значно
грошові потоки за таким модифікованим активом. Якщо грошові потоки відрізняються значно
(«значна модифікація умов»), то вважається, що строк дії прав на передбачені договором
грошові потоки за первісним фінансовим активом закінчився. У цьому випадку визнання
первісного фінансового активу припиняється, а новий фінансовий актив визнається в обліку
за справедливою вартістю.
Компанія здійснює кількісну та якісну оцінку того, чи є модифікація умов значною, тобто чи
відрізняються значно потоки грошових коштів за первісним фінансовим активом і потоки
грошових коштів за модифікованим активом або фінансовим активом, що його замінив.
Компанія здійснює кількісну та якісну оцінку на предмет значущості модифікації умов,
аналізуючи якісні фактори, кількісні фактори і сукупний ефект якісних і кількісних факторів.
Якщо потоки грошових коштів значно відрізняються, то вважається, що строк дії прав на
передбачені договором грошові потоки за первісним фінансовим активом закінчився. При
проведенні даної оцінки Компанія керується вказівками щодо припинення визнання
фінансових зобов’язань за аналогією.
Компанія доходить висновку про те, що модифікація умов є значною, на підставі таких якісних
факторів:
 зміни валюти фінансового активу;
 зміни типу забезпечення або інших засобів підвищення якості активу;

 зміни умов фінансового активу, що призводить до невідповідності критерію SPPI
(наприклад, додання умови конвертації).

Якщо грошові потоки за модифікованим активом, оцінюваним за амортизованою вартістю, не
відрізняються значно, то така модифікація умов не призводить до припинення визнання
фінансового активу. У цьому випадку Компанія перераховує валову балансову вартість
фінансового активу і визнає суму коригування валової балансової вартості як прибуток або
збиток від модифікації в прибутку чи збитку. Валова балансова вартість фінансового активу
перераховується як теперішня вартість переглянутих або модифікованих грошових потоків,
дисконтованих з використанням первісної ефективної процентної ставки за даним фінансовим
активом. Понесені витрати і комісії коригують балансову вартість модифікованого фінансового
активу й амортизуються протягом строку дії модифікованого фінансового активу.
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Фінансові зобов’язання

Компанія припиняє визнання фінансового зобов’язання, коли його умови змінюються таким
чином, що величина грошових потоків за модифікованим зобов’язанням значно змінюється. У
цьому випадку нове фінансове зобов’язання з модифікованими умовами визнається за
справедливою вартістю. Різниця між балансовою вартістю колишнього фінансового
зобов’язання і вартістю нового фінансового зобов’язання з модифікованими умовами
визнається в прибутку або збитку.
Якщо модифікація умов (або заміна фінансового зобов’язання) не призводить до припинення
визнання фінансового зобов’язання, Компанія застосовує облікову політику, яка узгоджується
з підходом щодо коригування валової балансової вартості фінансового активу у випадках,
коли модифікація умов не призводить до припинення визнання фінансового активу, – тобто
Компанія визнає будь-яке коригування амортизованої вартості фінансового зобов’язання, що
виникає в результаті такої модифікації (або заміни фінансового зобов’язання), в складі
прибутку або збитку на дату модифікації умов (або заміни фінансового зобов’язання).

Зміни величини потоків грошових коштів за існуючими фінансовими зобов’язаннями не
вважаються модифікацією умов, якщо вони є наслідком поточних умов договору. Зміна ставки
відсотка до ринкового рівня у відповідь на зміну ринкових умов враховується Компанією
аналогічно порядку обліку для інструментів з плаваючою процентною ставкою, тобто
процентна ставка переглядається перспективно.
Компанія здійснює кількісну та якісну оцінку на предмет значущості модифікації умов,
аналізуючи якісні фактори, кількісні фактори і сукупний ефект якісних і кількісних факторів.
Компанія доходить висновку про те, що модифікація умов є значною, на підставі таких якісних
факторів:
 зміни валюти фінансового зобов’язання;

 зміни типу забезпечення або інших засобів підвищення якості активу;
 додання умови конвертації;
 зміни субординації фінансового зобов’язання.

Для цілей проведення кількісної оцінки умови вважаються такими, що значно відрізняються,
якщо дисконтована теперішня вартість грошових потоків відповідно до нових умов, в тому
числі будь-які сплачені мита за вирахуванням отриманих платежів та дисконтованих за
первісною ефективною процентною ставкою, щонайменше на 10 відсотків відрізняється від
теперішньої вартості решти грошових потоків первинного фінансового зобов’язання. Якщо
заміна одного боргового інструмента іншим або модифікація його умов враховуються як
погашення боргу, будь-які витрати або понесені збори відображаються у складі прибутку або
збитку від погашення. Якщо заміна одного боргового інструмента іншим або модифікація його
умов не враховуються як погашення боргу, будь-які понесені витрати або комісії коригують
балансову вартість зобов’язання та амортизуються протягом строку дії модифікованого
зобов’язання, який залишився.
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(б) Фінансові інструменти (продовження)

(vi) Припинення визнання

Фінансові активи

Компанія припиняє визнання фінансового активу, коли закінчується строк дії прав на
отримання передбачених договором грошових коштів від цього фінансового активу, або коли
вона передає права на отримання передбачених договором грошових у рамках операції, за
якою передаються практично всі ризики і вигоди, пов’язані з володінням фінансовим активом,
або за якою Компанія не передає і не зберігає практично всі ризики і вигоди, пов’язані з
володінням, але припиняє здійснювати контроль за фінансовим активом.
Якщо Компанія здійснює операції, в рамках яких вона передає активи, визнані у її звіті про
фінансовий стан, але при цьому зберігає за собою всі або практично всі ризики і вигоди,
притаманні переданим активам, Компанія не припиняє визнання переданих активів.

Фінансові зобов’язання
Компанія припиняє визнання фінансового зобов’язання, коли зазначені у договорі
зобов’язання були виконані, анульовані або строк їх дії закінчився. Компанія також припиняє
визнання фінансового зобов’язання, коли його умови були змінені, а грошові потоки від
модифікованого зобов’язання суттєво відрізняються від попередніх; в цьому випадку нове
фінансове зобов’язання з урахуванням модифікованих умов визнається за справедливою
вартістю.
У разі припинення визнання фінансового зобов’язання різниця між балансовою вартістю та
сплаченою компенсацією (включаючи будь-які передані негрошові активи або прийняті на себе
зобов’язання) визнаються у прибутку або збитку.

(vii) Взаємозалік
Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов’язань та відображення чистої суми у звіті
про фінансовий стан здійснюється тоді, і тоді і тільки тоді, коли Компанія має юридично
забезпечене право на взаємозалік і має намір або здійснити розрахунки на нетто-основі, або
одночасно реалізувати актив і погасити зобов’язання.

(в) Основні засоби

Визнання та оцінка
Одиниці основних засобів відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
Собівартість включає витрати, які безпосередньо відносяться до придбання активу. Вартість
активів, створених за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів, заробітну плату
основних робітників та будь-які інші витрати, безпосередньо пов’язані з приведенням активу у
робочий стан для його використання за призначенням, а також витрати на демонтаж та
вивезення відповідних об’єктів і витрати на проведення робіт з відновлення території, на якій
вони розсташовані. Вартість придбаного програмного забезпечення, що є невід’ємною
частиною функціональності відповідного обладнання, капіталізується як частина вартості
основних засобів.
Якщо частини одиниці основних засобів мають різні строки корисного використання, вони
обліковуються як окремі одиниці (значні компоненти) основних засобів.
Будь-які прибутки або збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом
порівняння надходжень від її вибуття з її балансовою вартістю та визнаються за чистою
вартістю у рядку «Інші операційні доходи» або «Інші операційні витрати» у прибутку або
збитку.
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(в) Основні засоби (продовження)

Подальші витрати
Подальші витрати збільшують вартість об’єкта основних засобів, якщо існує висока
ймовірність того, що вони приведуть до одержання додаткових економічних вигод у
майбутньому.
Затрати, понесені в зв’язку з повсякденним обслуговуванням об’єкта основних засобів,
визнаються в складі прибутку або збитку за період в момент їх понесення.

Амортизація
Амортизація нараховується на одиниці основних засобів з дати їх встановлення та готовності
до експлуатації, а для активів, створених за рахунок власних ресурсів, – з дати завершення
створення активу та його готовності до використання. Амортизація нараховується на вартість
придбання активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Значні компоненти активу
оцінюються окремо, і якщо строк корисного використання будь-якого компонента відрізняється
від строків корисного використання решти компонентів активу, амортизація такого компонента
нараховується окремо.
Амортизація визнається у складі прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом
строків корисного використання кожної частини одиниці основних засобів з використанням
таких строків:

Група необоротних активів

Строк
корисного

використання

Машини та обладнання 6-7 років
Транспортні засоби 7 років
Інструменти та інші основні засоби 2-7 років

Амортизація поліпшень орендованих активів нараховується протягом менш тривалого з двох
строків: строку оренди або строку їх корисного використання, крім випадків, коли існує
обґрунтована впевненість у тому, що Компанія отримає право власності на відповідні активи
до кінця строку оренди.

Методи нарахування амортизації, строки корисного використання та ліквідаційна вартість
основних засобів аналізуються в кінці кожного фінансового року та коригуються за
необхідності. Амортизація на незавершене будівництво не нараховується.

(г) Нематеріальні активи
Нематеріальні активи, придбані Компанією, які мають обмежені або необмежені строки
корисного використання, оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої
амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

(i) Подальші витрати
Подальші витрати капіталізуються тільки в тому випадку, якщо вони збільшують майбутні
економічні вигоди, пов’язані з конкретним активом, до якого вони відносяться. Усі інші витрати,
включаючи витрати на самостійно створені бренди і гудвіл, визнаються у прибутку або збитку
в тому періоді, в якому вони понесені.
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(г) Нематеріальні активи (продовження)

(ii) Амортизація
Амортизація нараховується на вартість активу або на іншу суму, що заміняє вартість, за
вирахуванням ліквідаційної вартості.
Амортизація визнається, як правило, у прибутку або збитку за прямолінійним методом
протягом оцінених строків корисного використання нематеріальних активів, починаючи з дати,
коли активи є готовими до використання, оскільки це найбільш точно відображає очікуване
використання майбутніх економічних вигод, притаманних активу. Оцінені строки корисного
використання нематеріальних активів для поточного та порівняльного періодів є такими:
 Програмне забезпечення та ліцензії на програмне забезпечення – 2-10 років.
Методи нарахування амортизації, строки корисного використання і ліквідаційна вартість
переглядаються в кінці кожного звітного року і, якщо це необхідно, коригуються.

(д) Оренда

Визначення наявності оренди в договорі
На момент початку дії договору оренди Компанія оцінює, чи є угода орендною угодою або чи
містить угода компонент оренди. Угода є орендною угодою або містить оренду, якщо угода
передає право контролювати використання ідентифікованого активу протягом певного періоду
часу в обмін на компенсацію. Щоб оцінити, чи контракт передає право контролювати
використання ідентифікованого активу, Компанія оцінює, чи:
 контракт передбачає використання ідентифікованого активу – це може бути явно або

неявно визначено. Актив має бути фізично окресленим або представляти практично всю
частину фізично окресленого активу. Якщо постачальник має право замінити актив
протягом періоду використання, такий актив не вважається ідентифікованим;

 Компанія має право отримати практично всі економічні вигоди від використання активу
протягом усього періоду використання; і

 Компанія має право керувати використанням активу. Компанія має таке право, коли має
право прийняття рішень, які найбільш важливі для зміни того, як і з якою метою
використовується актив.

При первинному застосуванні чи модифікації договору, що містить компонент оренди, а також
один або більше додаткових компонентів оренди і не-оренди, Компанія розподіляє
компенсацію, передбачену в угоді, на кожний компонент оренди на підставі відносної
індивідуальної ціни компонента оренди та агрегованої індивідуальної ціни компонентів не-
оренди.

Активи з права користування та орендні зобов’язання
На дату початку оренди Компанія визнає актив з права користування та орендне зобов’язання.
Актив з права користування визнається за вартістю, яка включає суму первісної оцінки
орендного зобов’язання, будь-які орендні платежі, здійснені на дату початку оренди, за
вирахуванням отриманих стимулів до оренди плюс будь-які первісні прямі витрати, понесені
орендарем, оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення
орендованого активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення
орендованого активу до стану, що вимагається умовами оренди, окрім випадків, коли такі
витрати здійснюються з метою створення запасів.
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(д) Оренда (продовження)
В подальшому актив з права користування амортизується за прямолінійним методом з дати
початку оренди до більш ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання
активу з правом використання та кінець строку оренди. Оцінка строку корисного використання
активів з правом використання проводиться таким же чином, як і для основних засобів. Крім
того вартість активів з права користування періодично зменшується на збитки від знецінення,
якщо такі є, та коригуються на певні переоцінки орендного зобов’язання.
Орендне зобов’язання оцінюється на дату початку оренди за теперішньою вартістю орендних
платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі дисконтуються, застосовуючи ставку
відсотка, передбачену в договорі оренди, якщо таку ставку можна легко визначити. Якщо таку
ставку не можна легко визначити, Компанія застосовує додаткову ставку запозичення
орендаря. Як правило, при розрахунку теперішньої вартості майбутніх платежів з оренди,
Компанія використовує середньозважену ставку додаткових запозичень дійсну на дату
початку дії оренди, якщо в договорі оренди чітко не зазначена відсоткова ставка.
Орендні платежі, включені до складу орендного зобов’язання, включають:
 фіксовані платежі (в тому числі по суті фіксовані платежі), за вирахуванням будь-якої

дебіторської заборгованості, яка є стимулом до оренди;
 змінні орендні платежі, які залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з

використанням такого індексу чи ставки на дату початку оренди.

В подальшому Компанія оцінює орендне зобов’язання за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Орендне зобов’язання переоцінюється,
коли відбувається зміна майбутніх орендних платежів, що виникають внаслідок зміни індексу
або ставки або якщо Компанія змінює свою оцінку того, чи буде вона продовжувати чи
припиняти дію договору.
Коли орендне зобов’язання переоцінюється таким чином, здійснюється відповідне
коригування балансової вартості активу з правом використання або відображається у складі
прибутку або збитку, якщо балансова вартість активу з правом використання була зменшена
до нуля. Переоцінка орендного зобов’язання, спричинена зміною курсів валют, не коригує
балансову вартість активу з правом використання і визнається в прибутках та збитках.
Компанія вирішила не визнавати активи з правом використання та орендні зобов’язання для
договорів, які мають термін оренди 12 місяців або менше та для оренди малоцінних активів,
Компанія визнає орендні платежі, пов’язані з такими орендними договорами у складі витрат
періоду.

(е) Запаси
Запаси відображаються за найменшою з вартостей: собівартості або чистої вартості
реалізації. Чистою вартістю реалізації є розрахункова вартість продажу в ході нормального
ведення господарської діяльності мінус оцінені витрати на збут.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші витрати, понесені при доставці
запасів до їх теперішнього місця розташування та приведення їх у відповідний стан.

Списання запасів обліковується за методом ідентифікованої собівартості одиниці запасів.
На кожну звітну дату Компанія оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, старіння,
втрати ліквідності, зниження чистої вартості реалізації. У разі, якщо такі події мають місце,
сума, на яку зменшується вартість запасів, відображається у складі собівартості у прибутках
та збитках.
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Фінансові інструменти
Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки для всіх боргових інструментів, окрім
фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Компанія визначає резерви під очікувані кредитні збитки в сумі, що дорівнює очікуваним
кредитним збиткам за весь строк дії інструмента, за винятком таких інструментів, за якими
сума визнаного резерву буде дорівнювати очікуваним кредитним збиткам за 12 місяців:
 боргові цінні папери, якщо було визначено, що вони мають низький кредитний ризик

станом на звітну дату; та
 інші боргові цінні папери та залишки на банківських рахунках, для яких кредитний ризик

(тобто ризик дефолту протягом очікуваного терміну обігу фінансового інструменту) після
первісного визнання суттєво не збільшився.

Резерв під очікувані кредитні збитки за дебіторською заборгованістю за продукцію, товари,
роботи, послуги та договірними активами завжди оцінюється за сумою, що дорівнює сумі ECL
за весь строк дії інструмента.
При визначенні того, чи дійсно кредитний ризик за фінансовим інструментом зазнав значного
зростання з моменту первісного визнання та при оцінюванні ECL, Компанія бере до уваги
обґрунтовану та підтверджену інформацію, яка є актуальною та була отримана без
невиправданих затрат або зусиль. Це включає в себе як кількісну, так і якісну інформацію, а
також результати аналізу, що ґрунтується на попередньому досвіді Компанії та експертній
оцінці кредитної якості, включаючи прогнозну інформацію.

Компанія припускає, що значне зростання кредитного ризику за фінансовим активом
відбулося, якщо кількість днів простроченої заборгованості за фінансовим активом перевищує
30 днів.

Фінансовий актив відноситься Компанією до фінансових активів, за якими настала подія
дефолту, якщо:
 малоймовірно, що кредитні зобов’язання позичальника перед Компанією будуть

погашені в повному обсязі без застосування Компанією витаких дій, як реалізація
забезпечення (за його наявності);

 кількість днів простроченої заборгованості за фінансовим активом перевищує 120 днів.

Очікувані кредитні збитки на весь строк дії інструмента – це очікувані кредитні збитки, що
виникають внаслідок усіх можливих випадків дефолту протягом усього очікуваного строку дії
фінансового інструмента.

12-місячні очікувані кредитні збитки – це частина очікуваних кредитних збитків, виникають
унаслідок подій дефолту за фінансовим інструментом, можливих протягом 12 місяців після
звітної дати.

Максимальним періодом, що враховується при розрахунковій оцінці очікуваних кредитних
збитків, є максимальний період за договором, протягом якого Компанія наражається на
кредитний ризик.

Оцінка очікуваних кредитних збитків

Очікувані кредитні збитки являють собою розрахункову оцінку кредитних збитків, зважених за
ступенем ймовірності настання дефолту. Кредитні збитки оцінюються як теперішня вартість
усіх очікуваних недоотримань грошових коштів (тобто різниця між грошовими потоками, що
належать Компанії відповідно до договору, і грошовими потоками, які Компанія очікує
отримати).
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Очікувані кредитні збитки дисконтуються за ефективною ставкою відсотка за фінансовим
активом.

Кредитно-знецінені фінансові активи

На кожну звітну дату Компанія проводить оцінку фінансових активів, що обліковуються за
амортизованою вартістю, і боргових фінансових активів, що обліковуються за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід, на предмет їх кредитного знецінення. Фінансовий актив
є «кредитно-знеціненим», коли відбувається одна або кілька подій, що чинять негативний
вплив на оцінені майбутні грошові потоки за таким фінансовим активом.

До доказів кредитного знецінення фінансового активу відносяться, зокрема, такі відкриті дані:
 значні фінансові труднощі позичальника чи емітента;
 порушення договору, наприклад, дефолт або прострочення, яке триває більше, ніж 120 днів;

 реструктуризація Компанією кредиту чи авансового платежу на умовах, які Компанія не
розглядало б за інших обставин;

 ймовірність оголошення позичальником банкрутства або іншої фінансової реорганізації;
 зникнення активного ринку для цінного паперу в результаті фінансових труднощів.

Подання резерву під очікувані кредитні збитки у звіті про фінансовий стан

Суми резервів під збитки за фінансовими активами, що оцінюються за амортизованою
вартістю, вираховуються з валової балансової вартості активів. Стосовно до боргових цінних
паперів, оцінюваних за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, резерв під
очікувані кредитні збитки відображається у складі іншого сукупного доходу.

Списання

Валова балансова вартість фінансового активу списується, коли Компанія не має
обґрунтованих очікувань щодо відновлення вартості фінансового активу в цілому або його
частини. Щодо клієнтів-фізичних осіб Компанія застосовує політику списання валової
балансової вартості, коли прострочення за фінансовим активом становить 180 днів, виходячи
з історичного досвіду відшкодування сум за аналогічними активами. Щодо корпоративних
клієнтів Компанія виконує індивідуальну оцінку за строками та сумами списання виходячи з
обґрунтованих очікувань щодо відшкодування сум заборгованості. Компанія не очікує значного
відшкодування списаних сум. Проте на фінансові активи, що списуються, все ж може бути
звернене стягнення для виконання процедур Компанії щодо відшкодування сум заборгованості.

Нефінансові активи
Балансова вартість нефінансових активів Компанії, за винятком запасів та відстрочених
податкових активів, перевіряється на кожну звітну дату з метою виявлення будь-яких ознак
зменшення їх корисної вартості. Якщо такі ознаки існують, проводиться оцінка сум очікуваного
відшкодування активів. Збиток від зменшення корисності визнається тоді, коли балансова
вартість активу або одиниці, що генерує грошові кошти, до якої відноситься актив, перевищує
його оцінену суму очікуваного відшкодування.
Сумою очікуваного відшкодування активу чи одиниці, що генерує грошові кошти, є більша з
двох вартостей: вартість у використанні чи справедлива вартість за вирахуванням витрат на
реалізацію. При оцінці вартості у використанні очікувані в майбутньому грошові потоки
дисконтуються до їх теперішньої вартості з використанням ставки дисконту без урахування
оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі та
ризики, притаманні відповідному активу чи одиниці, що генерує грошові кошти.
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Для тестування на предмет зменшення корисності активи, які не можуть бути перевірені
індивідуально, об’єднуються у найменшу групу активів, що генерує надходження грошових
коштів від безперервного використання, який практично не залежить від притоку грошових
коштів від інших активів чи одиниць, що генерують грошові кошти.
Корпоративні активи Компанії не генерують окремого притоку грошових коштів і
використовуються не однією, а кількома одиницями, що генерують грошові кошти.
Корпоративні активи обґрунтовано і послідовно розподіляються на одиниці, що генерують
грошові кошти, і тестуються на предмет зменшення корисної вартості як компоненти одиниць,
що генерують грошові кошти, на які ці корпоративні активи були розподілені.
Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутку або збитку. Збитки від зменшення
корисності , визнані стосовно одиниць, що генерують грошові кошти, розподіляються таким
чином, щоб зменшити балансову вартість активів в одиниці, що генерує грошові кошти (групі
одиниць, що генерують грошові кошти) на пропорційній основі.
Збитки від зменшення корисності, визнані у попередніх періодах, оцінюються на кожну звітну
дату на предмет наявності ознак того, що збиток зменшився або більше не існує. Збиток від
зменшення корисності сторнується, якщо змінились оцінки, застосовувані для визначення
суми очікуваного відшкодування. Збиток від зменшення корисності сторнується тільки в тому
випадку, якщо балансова вартість активу не перевищує балансову вартість, яка була б
визначена, за вирахуванням амортизації, якби збиток від зменшення корисності не був
визнаний.

(з) Забезпечення
Забезпечення визнається тоді, коли Компанія має поточне юридичне або конструктивне
зобов’язання в результаті подій, що сталися у минулому, коли існує ймовірність того, що
погашення даного зобов’язання призведе до відтоку ресурсів, що являють собою економічні
вигоди, і коли існує можливість достовірно оцінити суму зобов’язання.

(и) Виплати працівникам – пенсійні програми
Компанія здійснює відрахування на основі заробітної плати кожного працівника за пенсійною
програмою з фіксованими внесками, включаючи відрахування до Державного пенсійного
фонду України. Такі суми відносяться на витрати у тому періоді, в якому вони були понесені.

(к) Дохід
Дохід оцінюється на основі винагороди, зазначеної в договорі з клієнтом . Компанія визнає
дохід, коли передає контроль над товаром або послугою клієнту.

Реалізація продукції
Компанія реалізує парфумерну та косметичну продукцію оптовим покупцям.
Компанія визнає дохід, коли передає контроль над товарами клієнту. Доходи від продажу
товарів визнаються за вирахуванням очікуваних відшкодувань та знижок клієнтам.
Компанія реалізує товари за контрактами з різними умовами їх доставки та умовами передачі
ризиків та винагороди.
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Компанія визнає продаж товарів, коли клієнт отримує над ними контроль. Ознаки того, чи був
переданий контроль, оцінюються управлінським персоналом для кожного контракту, та
передбачають наявність клієнта, який:
 має поточне зобов’язання здійснити оплату;
 фізично володіє товаром;

 має юридичне право на товар;
 прийняв ризики та вигоди від володіння.
Для контрактів, які дозволяють клієнту повернути товар, виручка визнається якщо існує дуже
велика ймовірність того, що не відбудеться повернення товару в суттєвих сумах.
У ході більшості своїх операцій з продажів товарів Компанія передає контроль та визнає
реалізацію у момент, коли товари було передано у розпорядження покупцеві у визначеному
місці, після чого покупець несе всі витрати та ризики, пов’язані з цими товарами. Відповідна
доставка здійснюються до того, як контроль над товаром був переданий покупцю, і не
визнається окремого обов’язку щодо виконання зобов’язань, пов’язаних із транспортуванням
та завантаженням.

Суттєвий елемент фінансування
Управлінський персонал провів оцінку того, чи існує суттєвий елемент фінансування в
контрактах, коли період між передачею обіцяного товару або послуги та пов’язаною з ним
оплатою перевищує один рік. На підставі проведеної оцінки управлінський персонал дійшов
висновку, що компонент фінансування не є суттєвим для кожного окремого договору.
Ця оцінка включала аналіз типових умов оплати для аналогічної галузі, типових продуктів та
послуг, ринкових процентних ставок, під які Компанія здатна запозичувати кошти та причини,
через які виникає різниця між величиною обіцяної компенсації та ціною продажу у грошових
коштах на обіцяні товари або послуги.

Практичний прийом
Компанія вирішила використати практичний прийом, який не передбачає обов’язкового
коригування обіцяної суми компенсації з метою урахування істотного компонента
фінансування, якщо Компанія очікує, на момент укладення договору, що період між часом,
коли суб’єкт господарювання передає обіцяний товар або послугу клієнтові, та часом, коли
клієнт платить за такий товар або послугу, становитиме не більше одного року.

(л) Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного і відстроченого податків. Податок на
прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадків, коли він відноситься до
статей, визнаних у іншому сукупному доході або безпосередньо у власному капіталі.

Поточний податок
Витрати з поточного податку на прибуток являють собою очікуваний податок до сплати,
розрахований на основі оподатковуваного прибутку за період із використанням ставок
оподаткування, що чинні або практично введені в дію на звітну дату, і будь-яких коригувань
податку, що підлягає сплаті за попередні роки. Поточний податок до сплати включає також
будь-яке податкове зобов’язання, що виникає в результаті оголошення дивідендів.
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6. Суттєві облікові політики (продовження)

(л) Податок на прибуток (продовження)

Відстрочений податок
Відстрочений податок визнається за тимчасовими різницями між балансовими сумами активів
і зобов’язань, які використовуються для цілей фінансової звітності, і сумами, які
використовуються для цілей оподаткування. Відстрочений податок не визнається за:
 тимчасовими різницями, що виникають при первісному визнанні активів або зобов’язань

в операції, яка не є об’єднанням бізнесу і не впливає ані на обліковий, ані на
оподатковуваний прибуток чи збиток.

Відстрочений податковий актив визнається за невикористаними податковими збитками,
податковими кредитами та тимчасовими різницями, що відносяться на витрати у податковому
обліку, якщо існує ймовірність отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, завдяки
якому вони зможуть бути використані. Відстрочені податкові активи аналізуються на кожну
звітну дату і зменшуються, якщо реалізація відповідної податкової вигоди більше не є
вірогідною.
Сума відстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, які, як очікується,
будуть застосовуватись до тимчасових різниць на момент їх сторнування згідно із
законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дію на звітну дату.
Оцінка відстроченого податку відображає податкові наслідки того, яким чином Компанія
планує, на кінець звітного періоду, відшкодувати балансову вартість своїх активів та
розрахуватися за балансовою вартістю своїх зобов’язань.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання згортаються у випадку існування юридично
забезпеченого права на взаємозалік поточних податкових активів та зобов’язань, якщо вони
відносяться до податку на прибуток, що стягується одним і тим самим податковим органом з
одного й того самого оподатковуваного суб’єкта господарювання.

(м) Нові стандарти та тлумачення випущені, але які не набрали чинності
Нижче наводяться стандарти та тлумачення, які були випущені, але ще не набрали чинності
на дату випуску фінансової звітності Компанії. Управлінський персонал Компанії має намір
застосувати ці стандарти та тлумачення з дати набрання ними чинності, та очікується, що ці
стандарти та зміни не матимуть істотного впливу на фінансову звітність Компанії.

Дата набрання
чинності

Дата
затвердження
Радою з МСФЗ

Реформа базової процентної ставки – Етап 2 – Зміни до МСФЗ 9,
МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 та МСФЗ 16

1 січня 2021 р. 1 січня 2021 р.

Поправки до МСФЗ 3 – «Посилання на концептуальні основи» 1 січня 2022 р. 1 січня 2022 р.
Поправки до МСФО 16 – «Основні засоби: надходження до
використання за призначенням»

1 січня 2022 р. 1 січня 2022 р.

Поправки до МСФО 37 – «Обтяжливі договори – затрати на
виконання договору»

1 січня 2022 р. 1 січня 2022 р.

Поправки до МСФЗ 1 – «Перше застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності» – дочірня компанія, яка вперше
застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності

1 січня 2022 р. 1 січня 2022 р.

Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» – комісійна
винагорода при проведення «теста 10%» у випадку закінчення
визнання фінансового зобов’язання

1 січня 2022 р. 1 січня 2022 р.

Поправки до МСФО 41 «Сільське господарство» – оподаткування
при оцінці справедливої вартості

1 січня 2022 р. 1 січня 2022 р.

МСФЗ 17 «Страхові контракти» 1 січня 2023 р. 1 січня 2023 р.
Поправки до МСБО 1 «Класифікація зобов’язань як
короткострокові чи довгострокові»

1 січня 2023 р. 1 січня 2023 р.

Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 – «Продажі та внески активів
між інвестором та його асоційованим або спільним
підпиємством»

Термін не
визначено

Термін не
визначено
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7. Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг
2020 р. 2019 р.

Парфумерна продукція 608 661 631 594
Товари для догляду 328 542 379 962
Косметичні товари 178 831 229 456
Інші 1 125 12 721
Заохочувальні виплати покупцям (83 831) (68 200)

Усього 1 033 328 1 185 533

Суми визнані в звіті про рух грошових коштів
Рядок 3100 «Витрачання на оплату: товарів (робіт, послуг)» розділу «Рух коштів у результаті
операційної діяльності» звіту про рух грошових коштів за 2020 рік включає в себе витрачання
грошових коштів на надання знижок покупцям в сумі 91 317 тис. грн. (2019 рік: 105 061 тис.
грн.).

8. Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг
Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг за 2020 та 2019 роки включала у себе суму
собівартості реалізованих товарів.

2020 р. 2019 р.
Парфумерна продукція 421 065 418 871
Товари для догляду 211 195 235 516
Косметичні товари 113 410 135 842
Інші 24 314 38 148

Усього 769 984 828 377

Собівартість реалізованих товарів включає у себе списання запасів до чистої вартості
реалізації у 2020 році на суму 5 540 тис. грн. (2019 рік: сторнування 2 661 тис. грн.)

9. Витрати на збут
Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені наступним чином:

2020 р. 2019 р.
Заробітна плата та пов’язані з нею витрати 61 708 73 980
Маркетинг та реклама 16 280 35 365
Витрати на відрядження 188 2 936
Амортизація активів з права користування 3 160 2 396
Матеріали 1 745 2 366
Амортизація основних засобів 5 154 6 104
Комунальні послуги 961 1 042
Охорона 977 815
Технічне обслуговування основних засобів 304 421
Інше 1 656 2 475

Усього 92 133 127 900
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10. Адміністративні витрати
Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені наступним чином:

2020 р. 2019 р.
Заробітна плата та пов’язані з нею витрати 9 365 11 149
Амортизація активів з права користування 2 605 2 574
Банківські послуги 1 657 1 518
Комунальні послуги 1 117 1 203
Амортизація нематеріальних активів 1 227 830
Амортизація основних засобів 611 727
Професійні послуги 701 ‒
Охорона 273 250
Матеріали 58 106
Технічне обслуговування основних засобів 98 67
Інше 1 878 3 555

Усього 19 590 21 979

11. Інші операційні доходи
Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені наступним чином:

2020 р. 2019 р.
Курсові різниці ‒ 8 236
Інші 6 094 2 777

Усього 6 094 11 013

12. Інші операційні витрати
Інші операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені наступним чином:

2020 р. 2019 р.
Нарахування податкових зобов`язань з ПДВ (умовний продаж) 14 721 18 105
Курсові різниці 19 273 ‒
Інші 2 172 3 704

Усього 36 166 21 809
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13. Витрати з податку на прибуток
Станом на 31 грудня 2020  та 2019 рр. ставка податку на прибуток, що застосовується до
Компанії, становила 18%.

2020 р. 2019 р.
Витрати з поточного податку на прибуток 20 503 35 573
Відстрочені податкові витрати 427 102

Усього 20 930 35 675

Різниця між загальною очікуваною сумою витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися
31 грудня, розрахованої із застосуванням діючої ставки податку на прибуток до прибутку до
оподаткування, і фактичною сумою витрат з податку на прибуток представлена таким чином:

2020 р. 2019 р.
Прибуток до оподаткування 115 723 197 232
Витрати з податку на прибуток за ставкою 18% 20 830 35 502

Вплив постійних різниць 100 173

Усього витрати з податку на прибуток 20 930 35 675

Відстрочені податкові активи та зобов’язання відносяться до таких статей:
Звіт про фінансовий стан Звіт про сукупний дохід

31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 2020 р. 2019 р.
Активи:
Основні засоби (і) 1 383 1 810 (427) (102)

Чистий відстрочений податковий актив 1 383 1 810 (427) (102)

Причини виникнення тимчасових різниць є наступними:
(і)  Основні засоби – відмінність у строках корисного використання та у принципах

капіталізації.

14. Основні засоби
Основні засоби представлені наступним чином:

31 грудня
2020 р.

31 грудня
2019 р.

Активи з права користуванння (Примітка 24) 19 349 25 786
Основні засоби 4 475 2 659

Разом 23 824 28 445
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14. Основні засоби (продовження)

Поліпшення
орендованих

активів
Машини та
обладнання

Транспортні
засоби

Інструменти
та інші
основні
засоби

Незавер-
шені

капітальні
інвестиції Разом

Первісна вартість
На 31 грудня 2018 р. 2 178 2 798 1 330 26 818 129 33 253
Надходження – 111 – 880 5 452 6 443
Трансфери – 419 – 5 162 (5 581) –
Вибуття – (46) – (2 151) – (2 197)
На 31 грудня 2019 р. 2 178 3 282 1 330 30 709 – 37 499
Надходження – 142 – 2 192 5 247 7 581
Трансфери 196 2 079 – 2 972 (5 247) –
Вибуття – (7) – (576) – (583)
На 31 грудня 2020 р. 2 374 5 496 1 330 35 297 – 44 497

Накопичена амортизація
На 31 грудня 2018 р. 1 101 1 815 590 26 699 – 30 205
Амортизація за рік 223 370 190 6 048 – 6 831
Вибуття – (46) – (2 150) – (2 196)
На 31 грудня 2019 р. 1 324 2 139 780 30 597 – 34 840
Амортизація за рік 258 460 190 4 857 – 5 765
Вибуття – (7) – (576) – (583)
На 31 грудня 2020 р. 1 582 2 592 970 34 878 – 40 022

Залишкова вартість

На 31 грудня 2019 р. 854 1 143 550 112 – 2 659

На 31 грудня 2020 р. 792 2 904 360 419 – 4 475

Інформація щодо активів з права користування, які включені до складу основних засобів,
наведена у Примітці 24.
Витрати з амортизації за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., у сумі 5 154 тис. грн. були
відображені у витратах на збут (2019 рік: 6 104 тис. грн.), витрати у сумі 611 тис. грн. –
у загальних та адміністративних витрат (2019 рік: 727 тис. грн).
Станом на 31 грудня 2020 р. первісна вартість повністю замортизованих об’єктів, які ще
використовуються Компанією, становила 28 215 тис. грн. (31 грудня 2019 р.: 31 616 тис. грн.).

Станом на 31 грудня 2020 р. Компанія мала договірні зобов’язання щодо придбання основних
засобів у сумі 63 тис. грн. (31 грудня 2019 р.: 68 тис. грн.).
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15. Нематеріальні активи
Програмне

забезпечення
та ліцензії на
програмне

забезпечення Разом
Первісна вартість
На 31 грудня 2018 р. 5 558 5 558
Надходження 931 931
Вибуття (128) (128)
На 31 грудня 2019 р. 6 361 6 361
Надходження 2 579 2 579
Вибуття (134) (134)
На 31 грудня 2020 р. 8 806 8 806
Накопичена амортизація та збитки від зменшення
корисності
На 31 грудня 2018 р. 3 231 3 231
Амортизація за рік 830 830
Вибуття (118) (118)
На 31 грудня 2019 р. 3 943 3 943
Амортизація за рік 1 227 1 227
Вибуття (133) (133)
На 31 грудня 2020 р. 5 037 5 037
Залишкова вартість
На 31 грудня 2019 р. 2 418 2 418

На 31 грудня 2020 р. 3 769 3 769

Станом на 31 грудня 2020 р. первісна собівартість повністю замортизованих нематеріальних
активів, які ще використовуються Компанією, становила 1 426 тис. грн. (31 грудня 2019 р.:
1 426 тис. грн.).
Витрати з амортизації за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., у сумі 1 227 тис. грн. були
відображені у адміністративних витратах (2019 рік: 830 тис. грн).

16. Запаси
31 грудня

2020 р.
31 грудня

2019 р.
Товари 249 934 180 931
Матеріали та інші запаси 37 66

Усього 249 971 180 997

Протягом року, що закінчився 31 грудня 2020 р., Компанія донарахувала до чистої вартості
реалізації запасів на суму 5 541 тис. грн. (2019 рік: сторнувала 2 661 тис.грн), що було
включено до складу собівартості у звіті про сукупний дохід.

17. Торгова дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
31 грудня

2020 р.
31 грудня

2019 р.
Торгова дебіторська заборгованість 275 158 325 292
Очікувані кредитні збитки – –

Усього 275 158 325 292

Інформація про кредитний та валютний ризики Компанії, пов’язані з торговою та іншою
дебіторською заборгованістю, розкрита у Примітці 26(в).
Інформація про операції з пов’язаними сторонами представлена у Примітці 28.
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18. Інша поточна дебіторська заборгованість
Інша дебіторська заборгованість представлена наступним чином:

31 грудня
2020 р.

31 грудня
2019 р.

Заборгованість за рекламні послуги 724 –
Страхові відшкодування – 880
Інші 116 216

Усього 840 1 096

19. Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Аванси представлені передоплатами виданими іноземним постачальникам.

31 грудня
2020 р.

31 грудня
2019 р.

Передплати за товари 2 497 4 253
Передоплати постачальникам за послуги 457 904

Усього 2 954 5 157

20. Грошові кошти та їх еквіваленти
31 грудня

2020 р.
31 грудня

2019 р.
Грошові кошти на поточних рахунках 14 474 3 389

Усього 14 474 3 389

Грошові кошти та їх еквіваленти представлені таким чином:
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рр. грошові кошти та їх еквіваленти представлені грошовими
коштами на рахунках в банку, які не є кредитно-знеціненими.
Грошові кошти та їх еквіваленти розміщенні на поточних рахунках в українських банках, що
належать до 20-ти найбільших українських банків.
Інформація про кредитний та валютний ризики Компанії, пов’язані з грошовими коштами та їх
еквівалентами, викладена у Примітці 26.

21. Капітал

(а) Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2020 р. зареєстрований і повністю сплачений статутний капітал Компанії
становив 250 тис. грн. (31 грудня 2019 р.: 250 тис. грн.).

(б) Нерозподілений прибуток
Відповідно до законодавства України, Компанія може направити поточні прибутки або на
виплату дивідендів, або на поповнення інших резервів, як зазначено в статуті. Подальше
використання резервів може бути законодавчо обмежено; суми, направлені на поповнення
резервів, переважно мають бути використані на цілі, вказані, коли таке направлення
відбувається. Розподіл прибутків Компанії відбувається із поточних або накопичених
нерозподілених прибутків, але не із створених резервів.
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21. Капітал (продовження)

(в) Дивіденди
У 2020 року Компанія виплатила дивіденди у сумі 32 938 тис. грн. (включаючи податок на
репатріацію) за рахунок прибутку 2016 року та 93 450 тис.грн. (включаючи податок на
репатріацію) за рахунок прибутку 2017 року (2019 рік: 52 616 тис. грн.).

22. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованість представлена наступним чином:

31 грудня
2020 р.

31 грудня
2019 р.

Торгова кредиторська заборгованість за розрахунками з
вітчизняними постачальниками 43 370 32 912
Торгова кредиторська заборгованість за розрахунками з
іноземними постачальниками 77 969 12 876

Усього 121 339 45 788

Інформація про валютний ризик та ризик ліквідності Компанії, пов’язані з торговою
кредиторською заборгованістю, розкрита у Примітці 26.
Інформація про залишки за операціями з пов’язаними сторонами розкрита у Примітці 28.

23. Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом представлена наступним чином:

31 грудня
2020 р.

31 грудня
2019 р.

Заборгованість з податку на прибуток 9 522 20 385
Заборгованість з ПДВ 9 849 12 190
Заборгованість з інших податків 646 793

Усього 20 017 33 368

24. Оренда

(а) Активи з права користування
Зобов’язання за договорами оренди представлені сумою до сплати за договорами оренди
офісу та складських приміщень, які Компанія використовує у своїй діяльності. Деякі орендні
платежі мають прив’язку до долара США. Строк оренди приміщень складає від 3 до 9 років.
Як правило, Компанія не має права передавати або сдавати у суборенду. Договори не
включають змінні платежі.
Компанія також має договори оренди зі строком оренди менше 12 місяців та договори оренди
з низькою вартістю. Відносно цих активів Компанія застосовує виключення, яке передбачене
для короткострокових договорів, та оренди активів з низькою вартістю.
Для року, що закінчився 31 грудня 2020 р., відсоткова ставка, яка була використана для
розрахунку приведеної вартості орендних платежів, дорівнювала 6,13% для оренди,
деномінованої у доларах США, та 18,36%-19,80% для оренди деномінованої у гривнях
(2019 рік: 7,42% для оренди, деномінованої у доларах США, та 18,60% для оренди
деномінованої у гривнях).
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24. Оренда (продовження)

(а) Активи з права користування (продовження)
Інформація, щодо руху в активах з права користування наведена нижче.

Актив з права
користування

Первісна вартість

На 31 грудня 2018 р. 32 484
Надходження 2 497
На 31 грудня 2019 р. 34 981
Модифікація (672)
На 31 грудня 2020 р.

34 309
Амортизація та збитки від зменшення корисності

На 31 грудня 2018 р. (4 225)
Амортизація за рік (4 970)
На 31 грудня 2019 р. (9 195)
Амортизація за рік (5 765)
На 31 грудня 2020 р. (14 960)
Залишкова вартість
На 31 грудня 2019 р. 25 786

На 31 грудня 2020 р. 19 349

Витрати з амортизації за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., у сумі 3 160 тис. грн. були
відображені у витратах на збут (2019 рік: 2 396 тис. грн.) та у сумі 2 605 тис.грн. –
у адміністративних витратах (2019 рік : 2 574 тис. грн.)

(б) Орендні зобов’язання
Орендні зобов’язання складались з наступного:

31 грудня
2020 р.

31 грудня
2019 р.

Протягом одного року 3 005 5 378
Від одного до п’яти років 11 900 9 315
Більше п’яти років 8 011 10 151

Всього орендні зобов’язання 22 916 24 844

Майбутні мінімальні недисконтовані орендні платежі за орендними зобов’язаннями є такими:
31 грудня

2020 р.
31 грудня

2019 р.
Протягом одного року 5 226 7 315
Від одного до п’яти років 15 270 14 185
Більше п’яти років 8 528 10 389

Всього недисконтовані орендні зобов’язання 29 024 31 889
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(в) Суми визнані в прибутках або збитках
Протягом 2020 та 2019 рр. Компанія визнала наступні витрати в звіті про сукупний дохід
пов’язані з орендою.

2020 р. 2019 р.
Проценти по орендним зобов’язанням 1 998 2 444
Зміні платежі, що не ввійшли до розрахунку зобовязання з оренди 821 798
Витрати по короткостроковим орендним договорам 367 168
Витрати по договорам оренди малоцінних активів 120 57

Всього 3 306 3 467

(г) Суми визнані в звіті про рух грошових коштів
Протягом 2020 та 2019 рр. рух грошових коштів, пов’язаний з орендою, був наступним:

2020 р. 2019 р.
Погашення орендних зобов’язань

(основна сума та відсотки, без ПДВ) 6 929 6 365

(д) Узгодження зміни зобов’язань до грошових потоків, що виникають внаслідок
фінансової діяльності

Зобов’язання
з оренди

На 31 грудня 2018 р. 29 459
Зміни, пов’язані із грошовими потоками від фінансової діяльності
Погашення орендних зобов’язань (6 365)
Всього змін, пов’язаних із грошовими потоками від фінансової
діяльності (6 365)
Інші зміни
Підписання нових договорів (включаючи модифікації) 2 497
Вплив змін обмінних курсів (3 191)
Процентні витрати 2 444
Всього інших змін 1 750
На 31 грудня 2019 р. 24 844
Зміни, пов’язані із грошовими потоками від фінансової діяльності –
Погашення орендних зобов’язань (6 929)
Всього змін, пов’язаних із грошовими потоками від фінансової
діяльності (6 929)
Інші зміни
Підписання нових договорів (включаючи модифікації) (672)
Вплив змін валютних курсів 3 675
Процентні витрати 1 998
Всього інших змін 5 001
На 31 грудня 2020 р. 22 916

25. Інші поточні зобов’язання
Інші поточні зобов’язання представлені наступним чином:

31 грудня
2020 р.

31 грудня
2019 р.

Нарахування щодо майбутніх відпусток 4 781 5 674
Розрахунки з іншими кредиторами ‒ 3 466
Роялті 524 399
Інші 55 142

Усього 5 360 9 681
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26. Справедлива вартість та управління ризиками

(а) Огляд
У зв’язку з використанням фінансових інструментів у Компанії виникають такі ризики:
 кредитний ризик;

 ризик ліквідності;
 ринковий ризик.
Управлінський персонал несе відповідальність за розробку принципів та процедур управління
ризиками Компанії та контроль за їх виконанням. Політики Компанії у сфері управління
ризиками розробляються з метою виявлення і аналізу ризиків, з якими стикається Компанія,
встановлення належних лімітів і засобів контролю за ними, а також моніторингу ризиків і
дотримання ризикових обмежень. Політика та системи управління ризиками регулярно
переглядаються, щоб відображати зміни у ринкових умовах та діяльності Компанії.
У цій примітці представлена інформація про рівень кожного із зазначених ризиків Компанії, про
цілі, політики і процеси оцінки та управління ризиками, а також про управління капіталом
Компанії. Більш детальна кількісна інформація розкрита у відповідних примітках до цієї
фінансової звітності.
Політика управління ризиками Компанії утверджена для визначення та аналізу ризиків, з якими
Компанія стикається з відповідними лімітами та контрольними ризиками, а також для
моніторингу ризиків та дотримання лімітів. Політика та системи управління ризиками
регулярно переглядаються, щоб відображати зміни у ринкових умовах та діяльності Компанії.

(б) Управління капіталом
Основна мета управління капіталом Компанії полягає у підтримці можливості продовження її
діяльності і розширення бізнесу, а також максимізації прибутковості власного капіталу через
підтримку оптимального балансу власного капіталу та кредитних джерел фінансування.
Капітал Компанії складається з власного капіталу, який належить засновникам, що включає в
себе статутний капітал та нерозподілений прибуток.
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26. Справедлива вартість та управління ризиками (продовження)

(б) Управління капіталом (продовження)
Компанія не має офіційної політики управління капіталом, але управлінський персонал
намагається підтримувати достатній рівень капіталу для задоволення операційних і
стратегічних потреб Компанії. Це досягається завдяки ефективному управлінню грошовими
коштами, постійному моніторингу доходів і прибутків Компанії та довгостроковими
інвестиційними планами, що фінансуються, головним чином, за рахунок операційних грошових
потоків Компанії. Завдяки цим заходам Компанія намагається забезпечити стабільне
зростання прибутку.

31 грудня
2020 р.

31 грудня
2019 р.

Зобов’язання по оренді 22 916 24 844
Торгова кредиторська заборгованість 121 339 45 788
Інші поточні зобов’язання 5 360 9 681

149 615 80 313
Грошові кошти та їх еквіваленти (14 474) (3 389)
Чиста заборгованість 135 141 76 924
Всього власний капітал 399 480 431 075
Всього капітал 534 621 507 999
Коефіцієнт перевищення чистої заборгованості над капіталом 25% 15%

(в) Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик фінансових збитків для Компанії, якщо клієнт або контрагент
фінансового інструменту не виконує свої договірні зобов’язання і виникає, головним чином, з
дебіторської заборгованості покупців.

Розмір кредитного ризику
Максимальна сума кредитного ризику відображається балансовою вартістю кожного
фінансового активу у звіті про фінансовий стан.

Торгова та інша дебіторська заборгованість
Ризик ліквідності, який притаманний діяльності Компанії, виникає у разі недостатності
ліквідних активів для виконання зобов’язань, за якими настають терміни погашення. Для
управління цим ризиком Компанія аналізує свої активи та зобов’язання за строками погашення
і планує грошові потоки залежно від очікуваних термінів виконання зобов’язань за
відповідними інструментами.

Компанія створює резерв на покриття збитків від зменшення корисності, який являє собою її
оцінку очікуваних збитків від торгової та іншої дебіторської заборгованості. Основними
складовими цього резерву є компонент окремо оцінюваного збитку, що відноситься до
дебіторської заборгованості, яка є значною індивідуально.
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(в) Кредитний ризик (продовження)

Збитки від зменшення корисності
Кредитна якість торгової та іншої дебіторської заборгованості представлена таким чином:

Не кредитно-
знецінена

Кредитно-
знецінена

Резерв під
очікувані

кредитні збитки
Балансова
вартість

31 грудня 2020 р.
Непрострочена 273 341 – – 273 341
Прострочена:
0-3 місяці 1 816 – – 1 816
3-12 місяців 1 – – 1
1-3 роки – – – –
Понад 3 роки – – – –
Усього 275 158 – – 275 158

Не кредитно-
знецінена

Кредитно-
знецінена

Резерв під
очікувані

кредитні збитки
Балансова
вартість

31 грудня 2019 р.
Непрострочена 318 719 – – 318 719
Прострочена:
0-3 місяці 6 566 – – 6 566
3-12 місяців – – – –
1-3 роки 7 – – 7
Понад 3 роки – – – –

Усього 325 292 – – 325 292

Всі кредитні збитки за фінансовими активами розраховувалися із застосуванням моделі
кредитних збитків протягом всього терміну існування інструмента.
Обставини, що їх розглядає Компанія для цілей визнання фінансового активу кредитно-
знеціненим, описані у Примітці 6.
На 31 грудня 2020 р. 98% дебіторської заборгованості Компанії складала заборгованість від
пов’язаної сторони (компанії під спільним контролем), ТОВ «Брокард-Україна»
(31 грудня 2019 р.: 95%).
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26. Справедлива вартість та управління ризиками (продовження)

(г) Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – це ризик того, що у Компанії можуть виникнути труднощі у виконанні
фінансових зобов’язань, розрахунок за якими проводиться шляхом передачі грошових коштів
або іншого фінансового активу. Підхід до управління ліквідністю Компанії полягає у
максимально можливому забезпеченні достатнього рівня ліквідності, необхідного для
виконання фінансових зобов’язань у визначені строки, як у звичайних, так і в несприятливих
умовах, щоб при цьому не були понесені неприйнятні збитки і не виник ризик завдання шкоди
репутації Компанії.
Нижче наведені договірні строки погашення фінансових зобов’язань, включаючи розраховані
процентні виплати та не включаючи вплив угод про взаємозалік. Не передбачається, що
грошові потоки, включені до аналізу строків погашення, можуть відбутися значно раніше, або
у значно відмінних сумах.

Балансова
вартість

Договірні
грошові
потоки

Менше
3 місяців

Від 3 до
12 місяців

Від 1 до
5 років

Більше
5 років

31 грудня 2020 р.
Непохідні фінансові
зобов’язання

Зобов’язання з оренди 22 916 29 024 1 985 3 241 15 270 8 528
Торгова кредиторська
заборгованість 121 339 121 339 – 121 339 – –

Інша кредиторська
заборгованість 579 579 – 579 – –

144 834 150 942 1 985 125 159 15 270 8 528

Балансова
вартість

Договірні
грошові
потоки

Менше
3 місяців

Від 3 до
12 місяців

Від 1 до
5 років

Більше
5 років

31 грудня 2019 р.
Непохідні фінансові
зобов’язання

Зобов’язання з оренди 24 844 31 889 1 826 5 489 14 185 10 389
Торгова кредиторська
заборгованість 45 788 45 788 – 45 788 – –

Інша кредиторська
заборгованість 4 007 4 007 – 4 007 – –

74 639 81 684 1 826 55 284 14 185 10 389

Виплати процентів за кредитами зі змінною процентною ставкою в таблиці вище відображають
прогнозовані процентні ставки на ринку на кінець періоду і ці суми можуть змінюватися у міру
зміни ринкових процентних ставок. Не передбачається, що грошові потоки, включені до
аналізу строків погашення, можуть відбутися значно раніше, або у значно відмінних сумах.

(д) Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що зміни в ринкових цінах, такі як курси іноземних валют,
процентні ставки та ціни на акції, впливатимуть на прибуток Компанії чи балансову вартість її
фінансових інструментів. Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль
ринкових ризиків за прийнятними параметрами, а також оптимізація прибутку. Вплив ринкових
ризиків на Компанію наведено нижче.
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(д) Ринковий ризик (продовження)

Валютний ризик
Компанія передусім зазнає валютного ризику через торгову кредиторську заборгованість, яка
номінована у доларах США, Євро, та інших валют.

Розмір валютного ризику
Чиста сума ризикової вразливості Компанії в іноземній валюті була така:

Валюта 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.
Зобов’язання по оренді USD 21 476 19 750
Торгова кредиторська заборгованість USD 388 781
Торгова кредиторська заборгованість EUR 77 282 11 612
Торгова кредиторська заборгованість GBP 299 –
Торгова кредиторська заборгованість CHF – 483

Чиста позиція 99 445 32 626

Аналіз чутливості

Курси гривні, використані при складанні цієї фінансової звітності, є наступними:
Курс НБУ станом на

31 грудня
2020 р.

31 грудня
2019 р.

Долар США 28,27 23,69
Євро 34,74 26,42
Фунт стерлінгів 38,44 31,02
Швейцарський франк 32,02 24,27

Зміна курсу гривні, як зазначено нижче, у відношенні до іноземних валют на звітні дати, буде
(зменшувати)/збільшувати прибуток Компанії на суми, наведені нижче. Цей аналіз базується
на відмінності курсу іноземної валюти, яку Компанія вважала допустимою на кінець кожного
звітного періоду. Аналіз передбачає, що всі інші змінні, зокрема процентні ставки,
залишаються незмінними.

Зміна курсу іноземної валюти Вплив на чистий прибуток
Збільшення Зменшення Зменшення Збільшення

31 грудня 2020 р.
Зміна курсу долара США 15% -12% (3 280) 2 624
Зміна курсу Євро 16% -14% (12 365) 10 820
Зміна курсу фунту стерлінгів 16% -14% (48) 42
Зміна курсу швейцарського франку 17% -15% – –

31 грудня 2019 р.
Зміна курсу долара США 11% -14% (2 874) 2 258
Зміна курсу Євро 13% -15% (1 742) 1 510
Зміна курсу фунту стерлінгів 8% -8% – –
Зміна курсу швейцарського франку 13% -15% (72) 63
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26. Справедлива вартість та управління ризиками (продовження)

(д) Ринковий ризик (продовження)

Процентний ризик
Зміни в процентних ставках впливають перш за все на зобов’язання по оренді, змінюючи їхню
справедливу вартість. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рр., управлінський персонал вважає,
що Компанія не зазнає суттєвого процентного ризику, оскільки зобов’язання із плаваючою
відсотковою ставкою відсутні.

(е) Справедлива вартість
Оцінка справедливої вартості фінансових активів та зобов’язань визначається з
використанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методологій оцінки на
кінець року та не є показником справедливої вартості цих інструментів на дату підготовки та
подання цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають будь-якої премії або дисконту,
яка могла б мати місце при одночасному розміщенні на продаж всього об’єму певного
фінансового інструмента Компанії. Оцінки справедливої вартості базуються на судженнях
щодо майбутніх очікуваних грошових потоків, поточних економічних умов, характеристик
ризику різних фінансових інструментів та інших факторів.

Оцінки справедливої вартості базуються на існуючих фінансових інструментах, без намагання
оцінити вартість очікуваного майбутнього бізнесу та вартість активів та зобов’язань, які не
розглядаються як фінансові інструменти. Крім того, податкові наслідки, пов’язані з реалізацією
нереалізованих прибутків та збитків, можуть мати вплив на оцінку справедливої вартості та не
були враховані.
Управлінський персонал оцінив, що справедлива вартість усіх фінансових активів та
зобов’язань приблизно дорівнює їх балансовій вартості станом на 31 грудня 2020 та 2019 рр.,
враховуючи короткострокові строки погашення або відповідність відсоткових ставок по цих
фінансових інструментів ринковим умовам. Така справедлива вартість була оцінена шляхом
дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків за ринковою процентною ставкою за
аналогічними фінансовими інструментами, що переважає на звітну дату. Оціночна
справедлива вартість класифікується у межах 2 рівня ієрархії справедливої вартості.

27. Контрактні та умовні зобов’язання

(а) Судові процеси
У ході своєї звичайної господарської Компанія бере участь у судових розглядах та до неї
висуваються різні претензії. Cтаном на 31 грудня 2020 р., 31 грудня 2019 р. Компанія не
виступала позивачем або відповідачем у жодному судовому процесі, тому, у цій фінансовій
звітності не був створений резерв по потенційних виплатах станом на цю дату.

(б) Непередбачені податкові зобов’язання
Компанія здійснює всі операції в Україні і тому має відповідати вимогам податкового
законодавства України. Для української системи оподаткування характерним є наявність
численних податків та законодавство, яке часто змінюється, може застосовуватися
ретроспективно, мати різне тлумачення, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко
виникають протиріччя у тлумаченні податкового законодавства між місцевою, обласною і
державною податковими адміністраціями, а також іншими державними органами. Податкові
декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, які згідно з законодавством мають
право застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню.
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27. Контрактні та умовні зобов’язання (продовження)

(б) Непередбачені податкові зобов’язання (продовження)
Податковий рік залишається відкритим для податкових перевірок протягом трьох наступних
календарних років, однак за певних обставин цей термін може бути продовжений.
Ці факти створюють набагато серйозніші податкові ризики в Україні, ніж ті ризики, які є
типовими для країн з більш розвиненими системами оподаткування.
Управлінський персонал вважає, що Компанія належним чином виконала свої податкові
зобов’язання, ґрунтуючись на своєму тлумаченні податкового законодавства, офіційних
роз’яснень і судових рішень. Проте, тлумачення відповідних податкових органів можуть
відрізнятися і вплинути на цю фінансову звітність, якщо вони зможуть довести правомірність
своєї позиції, в цьому випадку ефект може бути суттєвим. Жодних резервів для потенційних
податкових оцінок не було створено у цій фінансовій звітності.

(в) Договірні зобов’язання
Станом на 31 грудня 2020 р. Компанія мала договірні зобов’язання щодо придбання основних
засобів у сумі 63 тис. грн. (31 грудня 2019 р.: 68 тис. грн.).

28. Пов’язані сторони
Для цілей цієї фінансової звітності сторона вважається пов’язаною, якщо одна компанія має
контроль або суттєвий вплив на прийняття фінансових або операційних рішень іншої компанії,
як визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони». При визначенні
того, чи є компанія пов’язаною стороною, увага приділяється не правовій формі, а характеру
відносин.
Операції між пов’язаними сторонами здійснюються на умовах, які можуть суттєво відрізнятися
від умов угод з третіми сторонами.

(а) Винагорода управлінському персоналу
За роки, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 рр., ключовий управлінський персонал
отримав винагороду в розмірі 6 411 тис. грн. та 6 926 тис. грн., відповідно.

(б) Материнська компанія
Безпосередньою материнською компанією ТОВ «Егзагон», що володіє 100% статутного
капіталу Компанії, є Nevioco Holdingds LImited (Кіпр). Кінцевим бенефіціаром Компанії є
Тетяна Володіна.

(в) Дивіденди
У 2020 році Компанія направила на сплату дивідендів суму у розмірі 32 938 тис. грн за рахунок
прибутку 2016 року та 93 450 тис.грн за рахунок прибутку 2017 року (2019 рік: 52 616 тис. грн).
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28. Пов’язані сторони (продовження)

(г) Суттєві залишки з пов’язаними сторонами
Залишки з пов’язаними сторонами, які є компаніями, що знаходяться під спільним контролем
учасника, станом на 31 грудня 2020  та2019 рр. є такими:

31 грудня
2020 р.

31 грудня
2019 р.

Активи
Торгова дебіторська заборгованість за товари 270 945 308 332

Зобов’язання
Кредиторська заборгованість (знижки покупцям товарів) 36 856 27 757
Кредиторська заборгованість (змінна компенсація) 4 029 3 466
Кредиторська заборгованість (роялті) 524 399

41 409 31 622

Всі залишки заборгованості з пов’язаними сторонами мають бути погашені грошовими
коштами протягом шести місяців зі звітної дати. Жоден із залишків не забезпечений заставою.
У поточному або попередньому році не було визнано витрат на безнадійні або сумнівні борги
стосовно суми заборгованості від пов’язаних сторін.

(д) Суттєві операції з пов’язаними сторонами
2020 р. 2019 р.

Чистий дохід від реалізації товарів 918 696 1 024 902
Роялті 531 489

Сума чистого доходу від реалізації відображена за вирахуванням заохочувальних платежів
наданих покупцям у сумі 83 964 тис. грн. у 2020 році (2019 рік: 74 974 тис. грн.).
Компанія має ліцензійний договір на використання знаку для товарів та послуг Hexagone, що
укладений з резидентом Британських Віргінських Островів. В якості винагороди за цим
договором, Компанія сплачує щорічний фіксований платіж у розмірі 17 тис.євро.

29. Події після звітної дати
У зв`язку з розвитком спалаху коронавірусу COVID-19 багато країн вимагають від суб`єктів
господарювання обмеження ділових операцій, а також вживають необхідні заходи з карантину.
Урядом України також здійснюються заходи щодо запобігання поширенню на території України
коронавірусу, які мають безпосередній вплив на діяльність Компанії.

Для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19
після новорічних свят, Уряд Постановою № 1236 від 9 грудня 2020 р. ввів обмеження щодо
функціонування торговельно–розважальних комплексів з 8 січня 2021 р. по 25 січня 2021 р. У
цей період роздрібні магазини клієнтів Компанії не працювали.
Компанія визначила, що ці події є не коригуючими стосовно фінансової звітності за 2020 р.
Керівництво ТОВ «Егзагон» уважно стежить за станом розвитку поточної ситуації та вживає
заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків, наскільки це можливо.

Дивіденди
У березні 2021 р. Компанія оголосила та виплатила дивіденди за 2013 рік у сумі 29 329 тис.грн
та за 2018 рік у сумі 86 344 тис. грн. (у тому числі податок на репатріацію).
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