


































































ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАТРАФАН ПЛАСТХІМ-Т"  
 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
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12. Розшифровка до Звіт про рух грошових коштів (продовження) 
 
Рух коштів у результаті операційної діяльності (інші витрачання): 
 

  2020  2019 

Погашення отриманої короткострокової поворотної 
допомоги 

 
105 163  6 400 

Інші витрачання  1 215  71 

Надання короткострокової поворотної фінансової 
допомоги 

 
-  7 220 

  106 378  13 691 
 

 
13. Операції з пов’язаними сторонами 
 
Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна зі сторін має можливість 
контролювати або здійснювати суттєвий вплив на іншу сторону під час прийняття фінансових або операційних 
рішень. При розгляді взаємовідносин з кожною можливою пов’язаною стороною увага приділяється суті відносин, а 
не їхній юридичній формі. 
 
Пов’язані сторони можуть вступати в операції, які не завжди є доступними для непов’язаних сторін, і умови та суми 
операцій між пов’язаними сторонами можуть не відповідати аналогічним умовам та сумам операцій, які відбуваються 
між непов’язаними сторонами. 
 
Керівництво Компанії (2020: 3 особи, 2019: 2 особи) одержало таку компенсацію протягом років, що закінчилися 
31 грудня, яка включена до складу заробітної плати та відповідних нарахувань: 
 

  2020  2019 

Короткострокові виплати працівникам  1 113  160 

 
Балансові залишки торгової та іншої дебіторської заборгованості, що підлягає погашенню пов’язаними сторонами на 
31 грудня, становили: 

 31 грудня 2020  31 грудня 2019 

    

Материнські компанії 14 125  - 

Компанії під спільним контролем 4 395  - 

 18 520  - 
 

Балансові залишки торгової та іншої кредиторської заборгованості, що підлягає погашенню пов’язаним сторонам на 
31 грудня, становили: 

 31 грудня 2020  31 грудня 2019 

    

Материнські компанії 117 203  2 278 

Компанії під спільним контролем 23 807  - 

 141 010  2 278 
 

Компанія мала такі операції із пов’язаними сторонами: 

  2020  2019 

Материнська компанія     
Придбання товарів, робіт, послуг   111 353    5 614  

Реалізація товарів, робіт, послуг  107 650   6 070  

Придбання необоротних активів  50 493  - 

Отримання фінансової допомоги  132 200  - 

Погашення фінансової допомоги  105 163   6 400  

Нарахування та виплата дивідендів  4 809   4 141  

     
Компанії під спільним контролем     

Придбання товарів, робіт, послуг   94 716  2 277 

Реалізація товарів, робіт, послуг   24 855  - 
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