
Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

Голова правлiння       Ривак Андрiй Iванович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

27.04.2012 М.П. 
(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Публічне акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

13800475  

1.4. Місцезнаходження емітента  

Львівська, Залiзничний, 79022, м.Львiв, вул.Городоцька, 174  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

(032) 297-60-66 297-60-63  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

office@dnister-group.com.ua  

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2012 

 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України д/в    

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.dnister-group.com.ua в мережі Інтернет  

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  

е) інформація про рейтингове агентство  

є) інформація про органи управління емітента  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) 

X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітент  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів 

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X 



що виникала протягом звітного періоду 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду 

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року 

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для 
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності 

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва) 

 

30. Примітки 

Товариство не належить до жодних об'єднань пiдприємств. 19.04.2011 року на 
загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення прибуток за 2010 рiк залишити 
не розподiленим. Протягом 2011 року було виплачено акцiонерам дивiденди 
за по-переднi звiтнi перiоди (до 2010 р.) в сумi 795,68грн. 16.03.2012 року на 
загальних зборах акцiонерiв прийнято наступне рiшення про позподiл 
прибутку за 2011 рiк: кошти у сумi 90,9 тис. грн вiдрахувати у резервний 



фонд, кошти у сумi 0,006 тис грн. на виплату дивiдендiв по привiлейованих 
акцiях, кошти у сумi 1727,09 тис. грн. залишити нерозподiленими. Згiдно iз 
Статутом Товариства дивiденди за привiлейованими акцiями виплачуються 
пiсля прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, у строк не пiзнiше 
шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року. Товариство не надає 
iнформацiю про рейтингове агентство, так як не є емiтентом , у статутному 
фондi якого є державна частка або що мають стратегiчне значення для 
економiки та безпеки держави або якi займають монопольне становище. 
Облiгацiї та iншi цiннi папери Товариством у 2011 роцi не випускались. 
Протягом року Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало. Товариство 
не надає iнформацiю про гарантiї третьої особи за кож-ним випуском 
боргових цiнних паперiв, так як борговi цiннi папери вiдсутнi. Товариство не 
складає та не подає рiчної фiнансової звiтнiстi вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, 
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, тому не 
подає Звiт про стан об'єкта нерухомостi. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

АСК "Днiстер" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

79022 

3.1.5. Область, район 

Львівська, Залiзничний 

3.1.6. Населений пункт 

м.Львiв 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул.Городоцька, 174 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

ААБ№742039 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

06.07.2011 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

50000000.19 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

50000000.19 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 

Центральна фiлiя ПАТ "КРЕДОБАНК" м.Львова 

3.3.2. МФО банку 

325365 

3.3.3. Поточний рахунок 

265070100066 

  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним  



рахунком у іноземній валюті 

ПАТ АКБ "Львiв"  

3.3.5. МФО банку  

325268  

3.3.6. Поточний рахунок  

265011399840  

3.4. Основні види діяльності 

66.03.0 Iншi послуги у сферi страхування 

д/в д/в 

д/в д/в 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 
Дата 
видачі 

Державний орган, що 
видав 

Дата закінчення дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Страхова дiяльнiсть АВ330540 24.04.2007 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ330541 24.04.2007 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ330542 24.04.2007 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ330543 24.04.2007 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ330544 24.04.2007 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ330545 24.04.2007 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ330546 24.04.2007 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ330547 24.04.2007 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ330548 24.04.2007 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 



  

Страхова дiяльнiсть АВ330549 24.04.2007 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ594181 07.12.2011 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ594182 07.12.2011 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ594183 07.12.2011 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ594184 07.12.2011 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ594185 07.12.2011 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ594186 07.12.2011 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ594187 07.12.2011 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ594188 07.12.2011 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ594189 07.12.2011 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

Страхова дiяльнiсть АВ594191 07.12.2011 ДКЗРРФПУ безстрокова 

Опис д/в 

  

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Фiрма "Агротехнiка" 13796526 
79008Україна м.Львiв 

пл.Галицька,15 
0.000480000000 



ВАТ "Кредобанк" 22360822 
79044Україна м.Львiв 
вул Сахарова, 78 

0.042100000000 

ВАТ "Львiвагромашпроект" 00237593 
79015Україна м.Львiв 
вул Городоцька , 205 

0.637100000000 

ВАТ "Страхова компанiя 
"Скайд" 

16295210 
04050Україна м.Київ вул 

Глибочицька,72 
0.623520000000 

ЗАТ "Днiстер-життя" 33753345 
79022Україна м.Львiв 
вул. Городоцька,174 

2.200000000000 

ТзОВ "Пiвнiчбудiнвест" 33694772 
01054Україна м.Київ 
вул.Гоголiвська,17 

0.923550000000 

ТзОВ "Брокерська компанiя 
"Днiстер" 

22392408 
79044Україна м.Львiв 
вул Моршинська, 11/9 

0.314370000000 

ТзОВ "Фiнансова компанiя 
"Iнвестицiйний капiтал" 

32970227 
79053Україна м.Львiв 
вул В.Великого,58 

93.263000000000 

Фiрма "Енергiя" 04874471 
79008Україна м.Львiв 
вул Л.Українки,7 

0.000400000000 

Центр НТТМ д/в 79000Україна м.Львiв д/в 0.000240000000 

Прізвище, ім" я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Фiзичних осiб-
засновникiв/акцiонерiв всього 

228 акцiонерiв 
д/в д/в 31.12.2010 д/в 1.995240000000 

Усього 100.000000000000 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового скла-ду (осiб) - 30 Середня 
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) -32 У 2011 роцi фонд оплати працi 
складав 1163,1 тис.грн., а у 2010 роцi ? 929,8 тис.грн.,. Фонд оплати працi збiльшився у порiвняннi 
iз 2010 роком на 233,3 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня 
квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Програма заходiв щодо планування та 
змiцнення кадрової полiтики Товариства включає: проведення атестацiї керiвникiв та спецiалiстiв, 
проведення пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Голова правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ривак Адрiй Iванович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КВ 401202 13.04.2000 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1976 

6.1.5. Освіта** 



Вища економiчна, Львiвський Держаний унiверситет iм. I. Франка 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

9 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник голови правлiння АСК "Днiстер" 

6.1.8. Опис 

Голова Правлiння є керiвником Товариства, органiзовує роботу Товариства в цiлому та Правлiння 
зокрема i несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повнова-
ження Голови Правлiння вказанi у ст.11 Статуту Товариства. Голова Правлiння Ривак А.I.: 1) як 
керiвник Товариства, отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом; 2) як Голова 
Правлiння, працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. За 
сумiсництвом працює на посадi директора ТзОВ у ТзОВ "АктивКо" м. Львiв, вул. В.Великого 58. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член правлiння, в.о.головного бухгалтера 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Муха Андрiй Iгорович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 097175 05.03.1996 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1979 

6.1.5. Освіта** 

Вища економiчна, Державний унiверситет "Львiвська полiтехнiка" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

9 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник голови правлiння АСК "Днiстер" 

6.1.8. Опис 

Член Правлiння є Першим заступником голови правлiння Товариства. Член Правлiння несе 
персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання своїх функцiй, вказаних в у ст.11 Статуту 
Товариства. Член Правлiння Муха А.I.: 1) як Перший заступник голови правлiння Товариства, 
отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом; 2) як Член Правлiння, працює на 
безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом працює на 
посадi директора ТзОВ "Брокерська компанiя "Днiстер", м. Львiв, вул. Моршинська 11/9. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 



Член правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Савiнкова Олена Миколаївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 262582 13.12.1996 Личакiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1973 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Державний унiверситет "Львiвська полiтехнiка" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

9 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ТзОВ "Юнiвер-Сервiс" 

6.1.8. Опис 

Член Правлiння є Першим заступником головного бухгалтера Товариства. Член Правлiння несе 
персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання своїх функцiй, вказаних в у ст.11 Статуту 
Товариства. Член Правлiння Савiнкова О.М.: 1) як Перший заступник головного бухгалтера 
Товариства, отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом; 2) як Член Правлiння, працює 
на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом працює на 
посадi Головного бухгалтера у ТзОВ "АктивКо" м. Львiв, вул. В.Великого 58; ТзОВ "Днiстер i 
компанiя" м. Львiв, вул. Моршинська 11/9. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ривак Iван Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КВ 398044 10.04.2000 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1945 

6.1.5. Освіта** 

Вища економiчна, Тернопiльська академiя народного господарства 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

38 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова правлiння АСК "Днiстер" 



6.1.8. Опис 

Голова Наглядової ради Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання 
своїх функцiй, вказаних в у ст.10 Статуту Товариства. Голова Наглядової ради Ривака I.М. 
отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом.За сумiсництвом нiде не працює. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сiтарчук Андрiй Семенович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 498448 26.09.1996 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1940 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Львiвський унiверситет iм. I.Франка 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

52 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник начальника Львiвського тер.управлiння ДКЦПФР 

6.1.8. Опис 

Член Наглядової ради Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання своїх 
функцiй, вказаних в у ст.10 Статуту Товариства. Член Наглядової ради Сiтарчук А.С. працює на 
безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Незбрицький Михайло Iванович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 846119 02.06.1998 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1937 

6.1.5. Освіта** 



Вища. Львiвський полiтехнiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

46 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник ГСКТБ "Львiвхiмсiльгоспмаш" 

6.1.8. Опис 

Член Наглядової ради ради Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання 
своїх функцiй, вказаних в у ст.10 Статуту Товариства. Член Наглядової ради ради Незбрицький 
М.I. працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сушко Iрина Степанiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КВ 457126 20.06.2000 Залiзничним РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1941 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Львiвський полiтехнiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

36 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор АТ "Євро-Днiстер" 

6.1.8. Опис 

Член Спостережної ради Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання 
своїх функцiй, вказаних в у ст.10 Статуту Товариства. Член Спостережної ради Сушко I.С. працює 
на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Загiрний Роман Йосипович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 



ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КВ 003890 19.11.1998 Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1953 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Львiвський полiтехнiчний iнститут; Львiвська комерцiйна академiя. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

33 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова правлiння банку "Днiстер" 

6.1.8. Опис 

Член Наглядової ради Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання своїх 
функцiй, вказаних в у ст.10 Статуту Товариства. Член Наглядової ради Загiрний Р.Й. працює на 
безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Вельгош Михайло Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КВ 138760 03.05.1999 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл. Шевченкiвським РВ ЛМУ 
УМВСУ у Львiв.обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1954 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Львiвський полiтехнiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

26 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Виконавчий директор ОПОЛ 

6.1.8. Опис 

Член Наглядової ради Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання своїх 
функцiй, вказаних в у ст.10 Статуту Товариства. Член Наглядової ради Вельгош М.В. працює на 
безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  



** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ковальський Олександр Євгенович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 498236 23.09.1997 Личакiвський РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1951 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Львiвський полiтехнiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

23 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Львiвський центр стандартезацiї та метрологiї, начальник вiддiлу. 

6.1.8. Опис 

Член Наглядової ради Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання своїх 
функцiй, вказаних в у ст.10 Статуту Товариства. Член Наглядової ради Ковальський О.Є. працює 
на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мазур Ольга Василiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КВ 076585 25.02.1999 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1957 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

18 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ТзОВ "Скарби" 

6.1.8. Опис 



Голова ревiзiйної комiсiї Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання 
своїх функцiй, вказаних в у ст.12 Статуту Товариства. Голова ревiзiйної комiсiї Мазур О.В. 
працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Муха Марiя Ярославiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КС 337337 25.05.2004 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1981 

6.1.5. Освіта** 

вища, Унiверситет iм.I.Франка 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

3 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

начальник вiддiлу по роботi з V.I.P клiєнтами ПрАТ СК "Граве України" (ЄДРПОУ 25399836) 

6.1.8. Опис 

Згiдно протоколу №1 Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства 
"Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер" вiд 19.04.2011 року призначений строком на 3 роки. 
Член ревiзiйної комiсiї Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання своїх 
функцiй, вказаних в у ст.12 Статуту Товариства. Член ревiзiйної комiсiї Муха М.Я. працює на 
безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лiвчак Ярослав Iванович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 624082 28.10.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1960 

6.1.5. Освіта** 



вища, Унiверситет iм.I.Франка 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

12 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

директор ПП "Аргус" 

6.1.8. Опис 

Згiдно протоколу №1 Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства 
"Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер" вiд 19.04.2011 року призначений строком на 3 роки. 
Член ревiзiйної комiсiї Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання своїх 
функцiй, вказаних в у ст.12 Статуту Товариства. Член ревiзiйної комiсiї Лiвчак Я.I. працює на 
безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Кількість за видами акцій 

Посада 
Прізвище, ім'я, 
по батькові 

посадової особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 
прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 
правлiння 

Ривак Адрiй 
Iванович 

КВ 401202 13.04.2000 
Франкiвським РВ УМВСУ у 

Львiв.обл. 
20.02.2004 1179155 0.16508000000 1179154 0 1 0 

Член правлiння, 
в.о.головного 
бухгалтера 

Муха Андрiй 
Iгорович 

КА 097175 05.03.1996 
Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ 

у Львiв.обл. 
20.02.2004 128613 0.01801000000 128613 0 0 0 

Член правлiння 
Савiнкова Олена 

Миколаївна 

КА 262582 13.12.1996 
Личакiвським РВ УМВСУ у 

Львiв.обл. 
 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Голова 
Наглядової 

ради 

Ривак Iван 
Миколайович 

КВ 398044 10.04.2000 
Франкiвським РВ УМВСУ у 

Львiв.обл. 
20.02.2004 70797 0.00991000000 70797 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Сiтарчук Андрiй 
Семенович 

КА 498448 26.09.1996 
Личакiвським РВ ЛМУ 
УМВСУ у Львiв.обл. 

20.02.2004 656 0.00009000000 656 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Незбрицький 
Михайло 
Iванович 

КА 846119 02.06.1998 
Личакiвським РВ ЛМУ 
УМВСУ у Львiв.обл. 

20.02.2004 59007 0.00826000000 59007 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Сушко Iрина 
Степанiвна 

КВ 457126 20.06.2000 
Залiзничним РВ ЛМУ 
УМВСУ у Львiв.обл. 

20.02.2004 72394 0.01014000000 72394 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Загiрний Роман 
Йосипович 

КВ 003890 19.11.1998 
Франкiвським РВ ЛМУ 
УМВСУ у Львiв.обл. 

20.02.2004 36051 0.00505000000 36051 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Вельгош 
Михайло 

Васильович 

КВ 138760 03.05.1999 
Шевченкiвським РВ ЛМУ 

УМВСУ у Львiв.обл. 
Шевченкiвським РВ ЛМУ 

20.02.2004 66267 0.00928000000 66267 0 0 0 



УМВСУ у Львiв.обл. 

Член 
Наглядової 

ради 

Ковальський 
Олександр 
Євгенович 

КА 498236 23.09.1997 
Личакiвський РВ ЛМУ 
УМВСУ у Львiв.обл. 

20.02.2004 47693 0.00668000000 47693 0 0 0 

Голова 
ревiзiйної 
комiсiї 

Мазур Ольга 
Василiвна 

КВ 076585 25.02.1999 
Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ 

у Львiв.обл. 
20.02.2004 405 0.00006000000 405 0 0 0 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Муха Марiя 
Ярославiвна 

КС 337337 25.05.2004 
Франкiвським РВ УМВСУ у 

Львiвськiй обл. 
 30000 0.00420000000 30000 0 0 0 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Лiвчак Ярослав 
Iванович 

КА 624082 28.10.1997 
Дрогобицьким МВ УМВСУ у 

Львiвськiй обл. 
 1486 0.00020000000 1486 0 0 0 

Усього 1692524 0.23696000000 1692523 0 1 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Кількість за видами акцій 
Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Дата 

внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 
прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

ТзОВ "Фiнансова 
компанiя 

"Iнвестицiйний 
капiтал" 

32970227 
79053 Україна 

Львівська д/в м.Львiв 
вул В.Великого,58 

14.12.2004 666163140 93.26300000000 666163126 0 14 0 

Кількість за видами акцій Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 
прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Усього 666163140 93.26300000000 666163126 0 14 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  
** Не обов'язково для заповнення.  



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

чергові позачергові Вид загальних 
зборів* X  

Дата 
проведення 

19.04.2011 

Кворум 
зборів** 

93.484000000000 

Опис 

19.04.2011 року проводились Загальнi збори акцiонерiв за пiдсумками роботи Товариства за 2010 рiк, 
прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй, внесення змiн до Статуту товариства та обрання 
посадових осiб. В термiни, встановленi Законодавством, до Правлiння не надходили пропозицiї вiд 
акцiонерiв щодо внесення змiн до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв. Протягом 2011 року 
позачергових зборiв Товариство не проводило. Прядок денний: 1. Про обрання голови та секретаря 
зборiв. 2. Про обрання лiчильної комiсiї. 3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi АСК «Днiстер» за 2010 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. 4. Звiт 
Спостережної ради АСК «Днiстер» за 2010 рiк. Прийняття рiшення за результа-тами розгляду звiту. 5. 
Звiт Ревiзiйної комiсiї про звiтнiсть та баланс АСК «Днiстер» за 2010 рiк. Прийняття рiшення за 
результатами розгляду звiту. 6. Затвердження звiту та балансу АСК «Днiстер» за 2010 рiк. 7. 
Затвердження висновку незалежного аудитора про фiнансову звiтнiсть АСК «Днiс-тер» станом на 31 
грудня 2010 року. 8. Про розподiл та використання прибутку АСК «Днiстер». 9. Про переведення 
випуску iменних акцiй з документарної у бездокументарну форму випуску. Прийняття рiшення про 
дематерiалiзацiю акцiй. 10. Визначення дати припинення ведення реєстратором реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому нада-ється 
повноваження про змiну дати припинення ведення реєстру власникiв цiнних паперiв. 11. Визначення 
дати припинення здiйснення операцiй в системi реєстру. 12. Затвердження протоколу рiшення про 
дематерiалiзацiю. 13. Затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в дру-
кованому виданнi та персонального повiдомлення акцiонерiв. 14. Затвердження положень про 
загальнi збори, спостережну раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю. 15. Про викуп акцiй АСК 
«Днiстер». 16. Про вибори Голови та членiв правлiння АСК «Днiстер». 17. Про вибори членiв 
Спостережної ради. 18. Про вибори членiв Ревiзiйної комiсiї. 19. Про страхування акцiонерiв « 
фiзичних осiб вiд нещасних випадкiв . 20. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
затвердження нової редакцiї Статуту у зв»язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з 
вимогами ЗУ «Про акцiонернi товариства». Прийнятi рiшення: 1. Головою зборiв обрати 
Ковальського Олександра Євгеновича, Секретарем зборiв обрати Проця Назарiя Ростистиславовича. 
2. Головою лiчильної комiсiї обрати Бенся Романа Любомировича, членом лiчильної комiсiї обрати 
Стасюк Олесю Зеновiївну. 3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2010 рiк прийняти до вiдома. 4. Роботу правлiння за звiтний перiод визнати 
задовiльною. 5. Правлiнню Товариства продовжити роботу з розширення операцiй по страхуванню та 
перестрахуванню. 6. Звiт про дiяльнiсть Спостережної ради Товариства у 2010 роцi прийняти до 
вiдома. 7. Роботу Спостережної ради у звiтному перiодi визнати задовiльною. 8. Спостережнiй радi 
здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння, виконавчих служб компанiї щодо виконання рiшень 
Загальних зборiв акцiонерiв. 9. Акт ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "Акцiонерна 
страхова компанiя "Днiстер" за 2010 рiк прийняти до вiдома та затвердити. 10. Ревiзiйнiй комiсiї 
проводити квалiфiкацiйнi черговi та позачерговi перевiрки ходу виконання рiшень Загальних зборiв 
акцiонерiв та Спостережної ради Товариства. 11. Рiчний звiт та баланс АСК "Днiстер" за 2010 рiк 
прийняти до вiдома та затвердити. 12. Опублiкувати рiчну звiтнiсть у вiдповiдностi з вимогами 
чинного законодавства. 13. Висновок незалежного аудитора про фiнансову звiтнiсть АСК "Днiстер" 
станом на 31 грудня 2010 року прийняти до вiдома. 14. Затвердити чистий прибуток Товариства за 
2010 роцi у розмiрi - 183,5 тис. грн. Iз цих коштiв вiдрахувати у резервний фонд 18,35 тис. грн. 
Прибуток у сумi 165,15 тис грн. залишити нерозподiленим. 15. З метою приведення дiяльностi АСК 
"Днiстер" у вiдповiднiсть Закону України "Про акцiонернi товариства" провести дематерiалiзацiю 
простих iменних та привiлейованих iменних акцiй АСК «Днiстер». 16. Ведення Реєстратором реєстрiв 
власникiв простих iменних та привiлейованих iменних акцiй АСК «Днiстер» припиняється протягом 
10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
видачу АСК "Днiстер" свiдоцтв про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування. 
17. Датою закриття реєстрiв (припинення здiйснення операцiй в системi реєстрiв) власникiв простих 
iменних та привiлейованих iменних акцiй АСК "Днiстер" є дата припинення ведення реєстру. 18. 
Затвердити Протокол рiшення про дематерiалiзацiю простих iменних та привiлейованих iменних 
акцiй АСК «Днiстер». 19. Затвердити Повiдомлення про дематерiалiзацiю простих iменних та 
привiлейованих iменних акцiй АСК «Днiстер» для публiкацiї у друкованому виданнi та 
персонального повiдомлення акцiонерiв. 20. Затвердити Положення про загальнi збори Публiчного 



акцiонерного товариства «Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер". 21. Затвердити Положення про 
наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер". 22. 
Затвердити Положення про правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Акцiонерна страхова 
компанiя "Днiстер". 23. Затвердити Положення про ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного 
товариства "Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер". 24. Уповноважити Голову та секретаря 
загальних зборiв пiдписати затвердженнi положення Товариства. 25. Затвердженнi положення 
починають дiяти з дня наступного пiсля реєстрацiї нової редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного 
товариства "Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер". 26. Дозволити Правлiнню Товариства, за 
фiнансової можливостi, здiйснювати викуп простих iменних та привiлейованих iменних акцiй АСК 
"Днiстер" попереднiх випускiв у акцiонерiв, якi бажають продати акцiї i звернуться до Товариства з 
письмовою заявою. Викуп проводити за номiнальною вартiстю до 30 березня 2012 року. 27. Обрати 
Ривака Андрiя Iвановича на посаду Голови правлiння АСК "Днiстер" термiном на п»ять рокiв. 28. 
Обрати Муху Андрiя Iгоровича та Савiнкову Олену Миколаївну Членами правлiння АСК "Днiстер" 
термiном на п"ять рокiв. 29. Обрати, термiном на три роки, Членами наглядової ради АСК "Днiстер" 
Ривака Iвана Миколайовича, Ковальського Олександра Євгеновича, Сiтарчука Андрiя Семеновича, 
Незбрицького Михайла Iвановича, Сушко Iрину Степанiвну, Загiрного Романа Йосиповича, Вельгоша 
Михайла Васильовича. 30. Обрати, термiном на три роки, Членами ревiзiйної комiсiї АСК "Днiстер" 
Мазур Ольгу Василiвну, Лiвчака Ярослава Iвановича та Муху Марiю Ярославiвну. 31. Правлiнню 
Товариства продовжити практику страхування акцiонерiв АСК "Днiстер" - фiзичних осiб вiд 
нещасних випадкiв за рахунок прибутку Товариства, страхову суму встановити у розмiрi десять тисяч 
гривень на кожного акцiонера. 32. У зв"язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з 
вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" внести змiни i доповнення у Статут 
Вiдкритого акцiонерного товариства "Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер" шляхом затвердження 
нової редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Акцiонерна страхова компанiя 
"Днiстер". 33. Головi загальних зборiв пiдписати нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного 
товариства "Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер" вiд iменi акцiонерiв, учасникiв зборiв, а 
Правлiнню Товариства подати нову редакцiю Статуту для державної реєстрацiї у вiдповiдностi з 
чинним законодавством України. 

 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТзОВ ДКК "Акцiонер" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23885113 

Місцезнаходження 79018 Україна Львівська Залiзничний м.Львiв вул. Олени 
Степанiвни,47 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АГ №399300 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.10.2010 

Міжміський код та телефон (032) 233-53-00 

Факс 233-53-00 

Вид діяльності дiяльнiсть, пов"язана з банками даних 

Опис Договiр на ведення реєстру акцiонерiв за № 48 А/04 вiд 16.02.2004 
року. Ведення Реєстратором реєстрiв власникiв простих iменних та 
привiлейованих iменних акцiй АСК "Днiстер" припинено згiдно iз 
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного 
товариства "Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер" вiд 19.04.2011 
року (протокол №1). Дата закриття реєстрiв (припинення здiйснення 
операцiй в системi реєстрiв) власникiв простих iменних та 
привiлейованих iменних акцiй АСК "Днiстер" 12.10.2011р.. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТзОВ Аудиторська фiрма "КОНСУЛ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21131551 

Місцезнаходження 46008 Україна Тернопільська д/в м.Тернопiль вул.Медова,буд.12 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

0053 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0352)43002 

Факс 43002 

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис Договiр про надання аудиторсь-ких послуг № 16 вiд 07.03.2012 р. 
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм № 0053, 
видане 26.01.2001 року № 98 i продовжене рiшенням Аудиторської 
палати України вiд 04.11.2010 року до 04.11.2015 року, Свiдоцтво про 
внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть 
проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють 
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв згiдно Рiшення № 313 вiд 
13.02.2007 року. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство АКБ ?Львiв? 



Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09801546 

Місцезнаходження 46008 Львівська д/в м.Львiв вул.Сербська,буд.1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ № 493126 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.10.2009 

Міжміський код та телефон (0352) 2456421 

Факс (0352) 2456421 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис Договiр № 12/Д-Е/2011 про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах 
власникам вiд 11.10.2011 р. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство ?Нацiональний депозитарiй України? 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Київська д/в м.Київ вул.Б.Грiнченка, буд.3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №581322 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон iнформацiєю не володiємо 

Факс iнформацiєю не володiємо 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Договiр № Е4216 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 
23.09.2011 р. 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23.09.2011 459/1/11 ДКЦПФР UA4000133847 
Акції Іменні 

прості 
Бездокументарна 

Іменні 
0.070 714285417 49999979.190 99.999958000000 

Опис 

Всi акцiї Товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю за їх номiнальною вартiстю У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх 
та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено.Товариство не випускало 
iнших цiнних паперiв. Протягом року Товариство прийняло рiшення про викуп власних акцiй, але викуп власних акцiй не здiйснювало. Всi акцiї 
Товариства переведенi у бездокументарну форму iснування. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №258/1/08 вiд 26.06.2008р. втратило 
чиннiсть. 

  

23.09.2011 460/1/11 ДКЦПФР UA4000133854 
Акції Іменні 
привілейовані 

Бездокументарна 
Іменні 

0.070 300 21.000 0.000042000000 

Опис 

Всi акцiї Товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю за їх номiнальною вартiстю. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх 
та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено. Товариство не 
випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв. Протягом року Товариство прийняло рiшення про 
викуп власних акцiй, але викуп власних акцiй не здiйснювало. Всi акцiї Товариства переведенi у бездокументарну форму iснування. Свiдоцтво 
про реєстрацiю випуску акцiй №206/1/02 вiд 10.05.2002р. втратило чиннiсть. 

  



12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

ВАТ"Акцiонерна страхова компанiя"Днiстер" заснована у вiдповiдностi з Установчою Угодою про 
створення та дiяльнiсть ВАТ"Акцiонерна Страхова Компанiя "Днiстер", яка була укладена 26 
грудня 1990 року i Ухвали Установчих Зборiв вiд 14 березня 1991 року. Зареєстрована рiшенням 
райвиконкому Червоноармiйської районної Ради народних депутатiв № 162 вiд 19 березня 1991 
року. Перереєстрована розпорядженням Личакiвської районної держадмiнiстрацiї м. Львова №464 
вiд 23 грудня 1993 року. Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2011 року 
Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради 06 липня 2011 року провiв реєстрацiю змiни 
найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер" на 
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер". 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі 
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 
звітним періодом 

ПАТ"Акцiонерна страхова компанiя"Днiстер" здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Законiв 
України "Про господарськi товариства" вiд 19.09.1991р., "Про пiдприємства в Українi", згiдно iз 
Статутом Товарист-ва. Органами управлiння дiяльнiстю Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв, 
Наглядова Рада, Правлiння, iншi виконавчi органи. Вищим органом управлiння Товариства є 
Загальнi збори акцiонерiв. В перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв iнтереси 
акцiонерiв представляє Наглядова Рада Товариства. Вибори до складу Наглядової Ради Товариства 
проводяться Загальними зборами акцiонерiв у встанов-леному ними порядку. Виконавчим 
органом Товариства, що здiйснює керiвництво її поточною дiяльнiстю, є Правлiння. Правлiння 
приймає рiшення по всiх питаннях поточної i перспективної дiяльностi Товарист-ва, визначеної 
Статутом, i здiйснює заходи по їх виконанню, за виклю-ченням тих, що належать до компетенцiї 
Загальних зборiв i Наглядової Ради Товариства. Правлiння пiдзвiтне Загальним Зборам акцiонерiв 
i На-глядовiй Радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Станом на 31.12.2012 року до 
складу ПАТ "Акцiонерне страхова компанiя "Днiстер" входить 4 фiлiї. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не 
надходили. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Товариство здiйснює облiкову полiтику вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.1999р. за №996-
XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та вiдповiдно до Положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку з метою забезпечення єдиних принципiв, методiв i процедур, 
що використовуються для складання i подання фiнансової звiтностi. з дотриманням принципiв, 
сформованих у П(С)БО1 головною вимогою якого є справедливе подання iнформацiї у фiнансовiй 
звiтностi Товариства. При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансових звiтiв 
Товариство дотримується принципiв автономностi, безперервностi дiяльностi, перiодичностi, 
iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного 
висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою, єдиного грошового 
вимiрника. Податковий облiк доходiв i витрат здiйснюється в Товариствi вiдповiдно до вимог 
«Податкового кодексу України» з наступними змiнами та доповненнями. Основних засобiв та 
iнших необоротних матерiальних активiв: Облiк основних засобiв та iнших необоротних 
матерiальних активiв ведеться у вiдповiдностi до П(С)БО 7 «Основнi засоби» з вiдображенням в 
синтетичному облiку на рахунках 10 «Основнi засоби» та 11 «Iншi необоротнi матерiальнi 
активи». На кiнець року первiсна вартiсть наявних власних основних засобiв складає 1618 тис. 



грн., знос « 1261 тис. грн. Дооцiнка первiсної вартостi та зносу не проводилася. Вибуття основних 
засобiв (вiдсутнє) та їх надходження (49 тис. грн.) в облiку вiдображено у вiдповiдностi iз 
стандартом. Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом, передбаченим податковим 
за-конодавством, i за 2011 рiк 165 тис. грн. Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв 
нараховується у розмiрi 50% в момент передачi в експлуатацiю та 50% « при їх вибуттi. 
Нематерiальних активiв: Станом на 31.12.2011 року в балансi товариства вiдображенi 
нематерiальнi активи, залишкова вартiсть яких складає 3 тис. грн. Знос нараховувався за 
прямолiнiйним методом згiдно з прийнятою облiковою полiтикою i за 2011 рiк становив 1 тис. грн. 
Групування нематерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки здiйснювалася у 
вiдповiдностi до П(С)БО 8 «Нематерiальнi активи». 

Текст аудиторського висновку 

№ 16 

від «16» березня 2012 року 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ 

щодо фінансової звітності 
Публічного акціонерного товариства  

«Акціонерна страхова компанія «Дністер» 
станом на 31 грудня 2011 року 

 

Замовник: Публічне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія 

«Дністер» (79022, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, 174) та філії: Перша Львівська 

філія Акціонерної страхової компанії «Дністер» «Карпати-Дністер» (79022, м. Львів, вул. 

Городоцька, 174), Хмельницька філія Акціонерної страхової компанії «Дністер» 

«Хмельницький-Дністер» (29025, м. Хмельницький, вул. Вокзальна, 56), Івано-

Франківський філіал Акціонерної страхової компанії «Дністер» (76026, м. Івано-

Франківськ, вул. Мазепи, 140, корп. А, оф.106), Закарпатська філія «Закарпаття-Дністер» 

Акціонерної страхової компанії «Дністер» (89500, м. Чоп, вул. Миру, 50). 

 

Основні відомості про аудиторську фірму: Товариство з обмеженою 

відповідальністю Аудиторська фірма «Консул», Свідоцтво про внесення до Реєстру 

аудиторських фірм № 0053, видане 26.01.2001 року № 98 і продовжене рішенням 

Аудиторської палати України від 04.11.2010 року до 04.11.2015 року, Свідоцтво про 

внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів згідно 

Рішення № 313 від 13.02.2007 року. 

Мельник Роман Олексійович, сертифікат аудитора А № 000205, виданий Рішенням 

Аудиторської палати України № 12 від 17.02.1994 року, термін дії до 17.02.2013 року. 

Мельник Андрій Романович, сертифікат аудитора А № 006044, виданий Рішенням 

Аудиторської палати України № 157 від 26 грудня 2005 року, термін дії до 26 грудня 2015 

року, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські 

перевірки фінансових установ А № 001402, видане 04.10.2007 року, термін дії до 26.12.2015 

року, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські 

перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів АБ № 000585 

від 25 вересня 2007 року. 

Місцезнаходження: 46008, Україна, м. Тернопіль, вул. Медова, 12 А, 

 тел/факс (0352) 43 00 23 



E-mail: consul_audit@ukr.net 

Основні відомості про страховика: 

 

Найменування страховика Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 13800475 

Організаційно-правова форма страховика Публічне акціонерне товариство  

Виписка з Єдиного державного реєстру  Серія ААБ №742039 

Дата видачі свідоцтва про державну 23 грудня 1993 року 

Місцезнаходження страховика 79022, Львівська обл., м. Львів, вул. 

Телефони, факс (032) 2976063, 2976066 

Основні види діяльності Інші послуги у сфері страхування 

Кількість акціонерів на 31.12.2011 року: в 238 

Чисельність працівників на звітну дату 32 

 
Статутний фонд Публічного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія 

«Дністер»  (далі – ПАТ «АСК «Дністер») згідно Статуту у новій редакції, зареєстрованого 
Державним реєстратором Виконавчого комітету Львівської міської ради Львівської області 
Василаш Галиною Ярославівною (номер запису 14151050017000612 від 06.07.2011р.), становить 
50000000,19 грн., що складає 714285417 простих іменних акцій та 300 привілейованих іменних 
акцій номінальною вартістю 0,07  грн. кожна. 

 
В результаті статутний фонд та акції розподілені таким чином: 
 



ТзДВ «Львівагромашпроект» 4 551 270 318 588,90 0,63718 

ПрАТ «Дністер- життя» 15 714 286 1 100 000,02 2,20000 

Разом: 714 285 717  50 000 000,19 100,00 
 
На дату видачі аудиторського висновку змін у складі статутного фонду не відбувалось. 
Предметом діяльності ПАТ «АСК «Дністер» є страхування, перестрахування, фінансова та 

інша діяльність, які здійснюються на основі ліцензій, що видані Державною Комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг України: 

 
№ 

запису 

№  

ліцензії 

Строк дії 

ліцензії 

Види страхування 

 1 2 3 

1. АВ 

594181 

у  формі добровільного страхування вантажів 

та багажу (вантажобагажу).  

2. АВ 

594182 

у формі добровільного страхування від 

вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. 

3. АВ 

594183 

у формі добровільного страхування майна 

(крім залізничного, наземного, повітряного, 

водного транспорту (морського внутрішніх та 

інших видів водного транспорту), вантажів та 

багажу (вантажобагажу)). 

4. АВ 

594184 

З 27.03.07р. 

безстроковий 

у формі добровільного страхування 

наземного транспорту (крім залізничного). 

5. АВ 

594185 
З 20.07.05р. 

безстроковий 

у формі обов’язкового страхування 

відповідальності суб’єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок настання 

негативних наслідків при перевезенні 

небезпечних вантажів. 

6. АВ 

594186 

у формі добровільного страхування від 

нещасних випадків. 

7. АВ 

594187 

у формі обов’язкового особистого 

страхування від нещасних випадків на 

транспорті.  

8. АВ 

594188 

З 27.03.07р. 

безстроковий 

у  формі добровільного страхування 

відповідальності перед третіми особами 

(крім відповідальності власників наземного 

транспорту, відповідальності власників 

повітряного транспорту, відповідальності 

власників водного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника)). 



9. АВ 

594189 

у формі обов’язкового особистого 

страхування працівників відомчої (крім тих, 

які працюють в установах і організаціях, що 

фінансуються з Державного бюджету 

України) та сільської пожежної охорони і 

членів добровільних пожежних дружин 

(команд). 

10. АВ 

594191 

 

у  формі добровільного страхування 

фінансових ризиків. 

11. АВ 

330543 

у  формі добровільного страхування вантажів 

та багажу (вантажобагажу).  

12. АВ 

330544 

у формі добровільного страхування від 

вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. 

13. АВ 

330547 

у формі добровільного страхування майна 

(крім залізничного, наземного, повітряного, 

водного транспорту (морського внутрішніх та 

інших видів водного транспорту), вантажів та 

багажу (вантажобагажу)). 

 

14. АВ 

330542 

24.04.07р. 

безстроковий 

у формі добровільного страхування 

наземного транспорту (крім залізничного). 

15. АВ 

330540 

24.04.07р. 

безстроковий 
у формі обов’язкового страхування 

відповідальності суб’єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок настання 

негативних наслідків при перевезенні 

небезпечних вантажів. 

16. АВ 

330541 

у формі добровільного страхування від 

нещасних випадків. 

17. АВ 

330548 

у формі обов’язкового особистого 

страхування від нещасних випадків на 

транспорті.  

18. АВ 

330545 

у  формі добровільного страхування 

відповідальності перед третіми особами 

(крім відповідальності власників наземного 

транспорту, відповідальності власників 

повітряного транспорту, відповідальності 

власників водного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника)). 

19. АВ 

330549 

24.04.07р. 

безстроковий 

у формі обов’язкового особистого 

страхування працівників відомчої (крім тих, 

які працюють в установах і організаціях, що 

фінансуються з Державного бюджету 

України) та сільської пожежної охорони і 

членів добровільних пожежних дружин 

(команд). 



20. АВ 

330546 

 у  формі добровільного страхування 

фінансових ризиків. 

 
Проведення аудиту здійснювалось відповідно до умов договору № 16 від 7 березня 2012 

року за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. Аудит проводився в бухгалтерії ПАТ «АСК 
«Дністер» з 7 по 16  березня 2012 року. 

Особи відповідальні за фінансово-господарський стан ПАТ «АСК «Дністер»: Голова 
Правління – Ривак А.І., головний бухгалтер – Муха А.І. 

 
До складу ПАТ «АСК «Дністер» входять 4 філії: 
 

№ 

з\п 

Назва та місцезнаходження 

філії 

Прізвище, ім’я, по-

батькові керівника, 

телефон 

Примітки 

1. Перша Львівська філія АСК 

«Дністер» «Карпати – 

Дністер»  

(м. Львів, вул. Городоцька, 

174) 

Муха Андрій 

Ігорович                   

(032) 297-60-63 

- 

2. Закарпатська філія АСК 

«Дністер» «Закарпаття-

Дністер»  

(м. Чоп, вул. Миру, 50) 

Дуднік Павло 

Георгійович 

Прийняте 

рішення про 

ліквідацію філії 

3. Хмельницька філія АСК 

«Дністер» «Хмельницький – 

Дністер» (м. Хмельницький, 

 вул. Вокзальна, 56) 

Муха Андрій 

Ігорович                   

(032) 297-60-63 

Прийняте 

рішення про 

ліквідацію філії 

4. Івано-Франківський філіал 

АСК «Дністер» (м. Івано-

Франківськ,  

вул. Мазепи, буд. 140, корп. 

А, оф.106) 

Колтик Мирон 

Васильович 

Прийняте 

рішення про 

ліквідацію філії 

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ «АСК «Дністер», склад та 
елементи якої передбачені національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
(далі – П(С)БО), що включають Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових 
коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності за рік, що минув на 
зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.  

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне 

представлення фінансової звітності. Управлінський персонал (керівництво ПАТ) несе 
відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності відповідно вимог 
П(С)БО, в основу яких покладена європейська (континентальна) модель бухгалтерського обліку. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 
використовування внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 
фінансової звітності, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайств або помилки: вибір 
та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають 
обставинам. 

Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.  
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів 



нашої аудиторської перевірки. Ми провели перевірку у відповідності із Законом України «Про 
аудиторську діяльність» (нова редакція), Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА). зокрема, 
МСА 700, 705, 706 та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Ці 
стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить 
суттєвих виправлень. 

Крім цього, аудитором здійснюється ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого 
викривлення фінансової інформації внаслідок шахрайства та виконання процедур для розгляду 
оцінених ризиків з професійним скептицизмом протягом усього аудиту у відповідності з МСА 
240. 

Аудиторський висновок складено відповідно до Вимог  до аудиторського висновку при 
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), 
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 
року № 1360 (далі – Вимоги) та Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку 
за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, 
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України (далі – ДКРРФП України) від 27.12.2005 року № 5204.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур через тестування доказів, які 
підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка 
охоплювала оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку згідно національних П(С)БО, 
суттєвих попередніх оцінок  здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального 
подання фінансової звітності. 

Обсяг аудиторської перевірки згідно з вимог Положення включає в себе розкриття 
інформації щодо видів активів, зобов'язань, власного капіталу тощо у відповідності з чинним 
законодавством та П(С)БО. 

Аудитори стверджують, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує достатню й 
обґрунтовану підставу для висловлення думки щодо фінансової звітності. 

На основі проведених аудиторських процедур, оцінки відповідності можна зазначити, що 
бухгалтерський облік, в цілому, ведеться товариством відповідно до вимог Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі – Закон № 
996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних 
документів з питань організації бухгалтерського обліку. Фактів порушення законодавства під час 
провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення 
бухгалтерського обліку та подання звітності аудиторами не виявлено. 

Наказ про облікову політику затверджено. Облікова політика протягом звітного періоду не 
змінювалася. 

 

1. Стан бухгалтерського обліку товариства  
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів 

своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом 
безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення. 

В товаристві не створено комітету з питань внутрішнього аудиту та не розроблені 
принципи (кодекс) корпоративного управління як це передбачено Законом України «Про 
акціонерні товариства». Вищевказані функції комітету виконують загальні збори акціонерів. 

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису 
згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних 
відомостях. Бухгалтерський облік в товаристві повністю автоматизований. 

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність товариства за 2011 рік складена на 
підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан 
наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших регістрів 
обліку задовільний. 

 



2. Аудит основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних 

активів та їх зносу: 
             2.1. Основних засобів та інших необоротних матеріальних активів: 

Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів ведеться у 
відповідності до П(С)БО 7 «Основні засоби» з відображенням в синтетичному обліку на рахунках 
10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи». На кінець звітного періоду 
первісна вартість наявних власних основних засобів складає 1618 тис. грн., знос – 1261 тис. грн. У 
звітному році не проводилася дооцінка первісної вартості  основних засобів. Вибуття (відсутнє) та 
надходження основних засобів (49 тис. грн.) в обліку відображено у відповідності із стандартом. 

Амортизація основних засобів нараховується за методом, передбаченим податковим 
законодавством, і за 2011 рік складає 165 тис. грн. Амортизація інших необоротних матеріальних 
активів нараховується у розмірі 50% в момент передачі в експлуатацію та 50% – при їх вибутті. 

2.2. Нематеріальних активів: 
Станом на  31.12.2011 року в балансі товариства відображені нематеріальні активи, 

залишкова вартість яких становить 3 тис. грн. Знос нараховувався за прямолінійним методом 
згідно з прийнятою обліковою політикою і за 2011 рік становив 1 тис. грн. 

Групування нематеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки здійснювалася у 
відповідності до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». 
            2.3. Незавершене будівництво: 

На кінець періоду в товаристві наявний залишок незавершеного будівництва в сумі  1336 
тис. грн.  

 

3.   Аудит фінансових інвестицій: 
Облік фінансових інвестицій та достатність розкриття інформації у ПАТ «АСК «Дністер» 

ведеться відповідно до вимог П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». У фінансовій звітності 
відображені:  

� інші довгострокові фінансові інвестиції (48508 тис. грн.); 
� поточні фінансові інвестиції (3615 тис. грн.). 

Згідно з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» фінансові інвестиції показані у балансі ПАТ 
«АСК «Дністер» за фактичною собівартістю. 

  

4.  Аудит запасів: 
Облік запасів на товаристві ведеться у порядку визначення та первісної оцінки придбання 

запасів, передбаченому П(С)БО № 9 «Запаси». Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх 
найменування (однорідна група). 

Облік придбання матеріальних цінностей здійснюється за цінами постачальників. 
Протягом звітного періоду товариство застосовувало метод оцінки вибуття запасів 

«ідентифікованої собівартості», використання якого було незмінним протягом вказаного періоду. 
Станом на 31.12.2011 р. вартість виробничих запасів товариства становить 41 тис. грн. 
Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані 

уповноваженими особами. 
Активи, що використовуються протягом не більше одного року або нормального 

операційного циклу, якщо він більше року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними 
предметами (МШП) та обліковуються товариством на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані 
предмети». 

Відповідно до вимог п. 23 П(С)БО №9 «Запаси» вартість малоцінних та швидкозношуваних 
предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з 
подальшою організацією оперативного кількісного облік таких предметів за місцями експлуатації 
і відповідними особами Товариства протягом строку їх фактичного використання. 

Обсяг розкриття інформації відповідає вимогам П(С)БО №9 «Запаси». 
Оцінка запасів на дату балансу проводиться згідно з прийнятою на товаристві обліковою 



політикою. 
 

5. Аудит дебіторської заборгованості: 
Дебіторська заборгованість обліковується у відповідності до вимог П(С)БО 10 «Дебіторська 

заборгованість». 
Визнання дебіторської заборгованості ПАТ «АСК «Дністер»  здійснюється згідно даного 

стандарту, а саме: дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність 
отримання товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. 

Дебіторська заборгованість представлена у фінансовій звітності товариства як 
довгострокова дебіторська заборгованість (3647 тис. грн.) та поточна дебіторська заборгованість 
(1768 тис. грн.), яка включає в себе такі статті: 

1) за товари, роботи, послуги (1543 тис. грн.); 
2) дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (4 тис. грн.); 
3) інша поточна дебіторська заборгованість (221 тис. грн.). 
Резерв сумнівних боргів товариство не створювало.  
 

6. Аудит грошових коштів: 
Наявні грошові кошти товариства, відповідають сумам, які відображені у складі оборотних 

активів в фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року. 
Грошові кошти товариства на кінець звітного періоду (розділ ІІ активу балансу, Звіт про 

рух грошових коштів) в національній валюті становлять 6924 тис. грн., в іноземній – 23 тис. грн. 
 
ПАТ «»АСК «Дністер» в своїй діяльності використовує наступні поточні рахунки в банках: 
 

№ 

п/п 

Номер 

рахунку 

Класифікація МФО Назва банку 

1 2 3 4 5 

1 265061399 поточний 325268 ПАТ АКБ «Львів» 

2 26503023100000 поточний 300658 ПАТ «Піреус банк МКБ» 

3 2650701000663 поточний 325365 ЦФ ПАТ «Кредобанк» 

4 26506053800154 поточний 325321 ЗГРУ КБ «Приватбанк» 

5 26502008800601 поточний 325774 ЛФ АБ «Брокбізнесбанк» 

6 2650800602057 поточний 325718 ЛФ АТ «Укрексімбанк» 

7 265011399840 поточний (USD) 325268 ПАТ АКБ «Львів» 

8 26507053800379 поточний (XAU) 325321 ЗГРУ КБ «Приватбанк» 

9 26504000000008 поточний 325213 ПАТ «Фольксбанк» 

10 26505005463001 поточний 385491 ЛФ ПАТ «Імексбанк» 

11 26506000673201 поточний 380548 ВАТ «АСТРА БАНК» 

12 26507010938001 поточний 320940 ПАТ «Банк Кіпру» 

13 2650301265001 поточний 385543 ЛФ ПАТ «Банк «Київська 

Русь» 

14 26502152286001 поточний 322948 ПАТ АКБ «Київ» 
 
 

7. Аудит забезпечення наступних витрат і платежів: 
Облік забезпечень наступних витрат і платежів ведеться відповідно до П(С)БО 11 

«Зобов’язання». На дату балансу їх загальна сума становила 7049 тис. грн. В балансі товариства 
відображені страхові резерви в сумі 8094 тис. грн., частка перестраховиків у яких становить 1177 



тис. грн. та цільове фінансування – 132 тис. грн.  
Формування страхових резервів ПАТ «АСК «Дністер»  проведено у відповідності із чинним 

законодавством. 
 

8. Облік зобов’язань: 
Облік зобов’язань ведеться у товаристві згідно вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання». У 

фінансовій звітності товариства наявні поточні зобов’язання (2012 тис. грн.), які представлені 
наступними статтями: 

1) поточні зобов’язання за розрахунками (1048 тис. грн.): 
� з бюджетом –  173 тис. грн.; 
� зі страхування – 6 тис. грн.; 
� з оплати праці – 42 тис. грн.; 
� з учасниками – 827 тис. грн.; 

2) інші поточні зобов’язання  (964 тис. грн.). 
Зобов’язання в Балансі відповідають даним регістрів синтетичного та аналітичного обліку.  
 

9. Підтвердження правильності та адекватності визначення власного капіталу: 
Облік щодо розміру, структури і змін власного капіталу ведеться згідно з П(С)БО 5 «Звіт 

про власний капітал».  
Статутний капітал, згідно статуту ПАТ «АСК «Дністер», складає 50000000,19 грн., і 

поділений 714285417 штук простих іменних акцій та 300 привілейованих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,07  грн. кожна. 

 Статутний фонд сформований з дотриманням вимог Закону України «Про господарські 
товариства» та Закону України «Про страхування».  

Загальна сума фактично сплаченого статутного фонду ПАТ «АСК «Дністер» станом на 31 
грудня 2011 року становить  50000000,19 грн., що становить 4855287 EUR за курсом 
Національного Банку України на цю дату. 

 
У складі власного капіталу товариства (розділ І пасиву балансу) також значаться: 
� додатково вкладений капітал – 25 тис. грн.; 
� резервний капітал – 694 тис. грн.; 
� нерозподілений прибуток –  6442 тис. грн. 
Іпотечних облігацій товариство не випускало. 
 
Вартість чистих активів (нетто-активів) ПАТ «АСК «Дністер» станом на 31.12.2011 року 

фактично становить 57161 тис. грн. (5550661 EUR), що перевищує встановлений статтею 30 
Закону України «Про страхування» мінімальний розмір статутного фонду страховика, а також не 
суперечить вимогам Цивільного кодексу України (п.3 ст. 155). 

Аудитори зазначають, що розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій 
звітності товариства станом на 31.12.2011 р. достовірно. 

 
10. Витрати виробництва та обігу: 

Облік витрат на товаристві ведеться за порядком, передбаченим П(С)БО 16 «Витрати». До 
витрат товариства відносяться витрати, що включаються у виробничу собівартість та витрати 
періоду. 

Зокрема, за даними фінансової звітності за 2011 рік: 
� виробнича собівартість складає – 5978 тис. грн.;  
� адміністративні витрати – 998 тис. грн.;  
� інші операційні витрати  – 5554 тис. грн.; 
� інші витрати – 4189 тис. грн. 

 
11.  Облік фінансових результатів: 



Відображення доходів в бухгалтерському обліку товариства здійснюється на підставі таких 
первинних документів: актів виконаних робіт (послуг) та інших первинних документів, 
передбачених статтею 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996. 

За 2011 рік товариство отримало дохід (виручку) від реалізації продукції (робіт, послуг) в 
сумі 12513 тис. грн. Виручка визначена згідно П(С)БО № 15 «Доходи» і відповідає даним 
бухгалтерського обліку. Класифікація доходів проведена за наступними напрямами:  

� чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,  послуг) (10450 тис. 
грн.);  

� інші операційні доходи (6079 тис. грн.);   
� інші фінансові доходи (805 тис. грн.); 
� інші доходи (2191 тис. грн.). 
Чистий прибуток  за звітний період склав 1818 тис. грн. 
Аудитори вважають, що Звіт про фінансові результати за 2011 рік в усіх суттєвих аспектах 

повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат товариства, а також 
розкриття інформації про них.  

 
12. Дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-

господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних 

паперів: 
 
Протягом звітного періоду відбулися наступні зміни: 

- у складі посадових осіб згідно протоколу №1 Загальних зборiв акцiонерiв Відкритого 
акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» вiд 19.04.2011 року (голови 
та членів правління, членів наглядової ради та ревізійної комісії); 

- прийнято рішення про викуп власних акцій (19 квітня 2011 р. Загальні збори акціонерів 
товариства. 

  
Виконання значних правочинів: 

 
Товариство здійснювало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості 

активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України 
«Про акціонерні товариства» (договір-доручення про здійснення обов’язкового особистого 
страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті (агентська угода) № 
100А-0203/001-10 Л/Л-1025з/НЮ від 30.09.2010р. Розмір страхових платежів, отриманих за даним 
договором у 2011 році становив 9238,2 тис. грн.). 

 
13. Експрес-аналіз балансу акціонерного товариства: 

 

13.1. Експрес-аналіз балансу 

 
У результаті експрес-аналізу структури балансу товариства станом на 31.12.2011р. слід 

зауважити, що не відбулися істотні структурні зрушення ні в активах, ні в пасивах товариства. 
Додатково необхідно взяти до уваги таке:  
- необоротні активи переважають у загальних активах товариства (на рівні 81,32% від 

валюти балансу); 
- грошові кошти становлять значний відсоток (56,16%) в структурі оборотних активів; 
- зменшилась частка дебіторської заборгованості (з 22,57% до 14,29%) в структурі 

оборотних активів; 
- у структурі пасивів переважає власний капітал (на рівні близькому до 86,32%). 
За 2011 рік майно товариства (валюта балансу) збільшилась на 4267 тис. грн. (або на 6,89%) 

і станом на 31.12.2011 року склало 66222 тис. грн. Слід також звернути увагу на те, що у звітному 


