
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) 

29.04.2013 М.П. 
(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2012 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 29.04.2013 

 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України .    

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.dnister-group.com.ua в мережі Інтернет 29.04.2013 

  (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 X 

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 емітента  

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, 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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

26. Копія(ї) протоколу(ів) 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. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X 

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.  
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 2012 роцi не випускались.  
Протягом року Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.  
Вiдомостей щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного року не було. 
Товариство не надає iнформацiю про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, так як 
борговi цiннi папери вiдсутнi.  



Товариство складає та подає рiчну фiнансову звiтнiсть 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 

ААВ№474906 
3.2.2. Дата державної реєстрації 

03.04.2012 
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 

2650701000663 
  

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 
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

65.20 Перестрахування 
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 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 0.00048286100 

ВАТ "Кредобанк" 22360822 79044Україна м.Львiв вул 
Сахарова, 78 0.04215623983 

ВАТ "Львiвагромашпроект" 00237593 79015Україна м.Львiв вул 
Городоцька , 205 0.63717779752 

ВАТ "Страхова компанiя "Скайд" 16295210 04050Україна м.Київ вул 
Глибочицька,72 0.62352737763 

ЗАТ "Днiстер-життя" 33753345 79022Україна м.Львiв вул. 
Городоцька,174 2.20000003163 

ПАТ "АКБ «Львiв» 09801546 79008Україна м.Львiв 
вул.Сербська,1 0.92355605649 

ТзОВ "Брокерська компанiя "Днiстер" 22392408 79044Україна м.Львiв вул 
Моршинська, 11/9 0.37083941859 

ТзОВ "Фiнансова компанiя "Iнвестицiйний 
капiтал" 32970227 79053Україна м.Львiв вул 

В.Великого,58 93.2628392456 

Фiрма "Енергiя" 04874471 79008Україна м.Львiв вул 
Л.Українки,7 0.00040347999 

Центр НТТМ д/в 79000Україна м.Львiв д/в 0.00024177999 

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 222 акцiонерiв д/в д/в 31.12.2012 д/в 1.93877571263 

Усього 100.000000000000 



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового скла-ду (осiб) - 28 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв 
(осiб) -30. У 2012 роцi фонд оплати працi складав 1114,0 тис.грн., а у 2011 роцi 1163,10 тис.грн.,. Фонд оплати працi зменшився у порiвняннi iз 
2011 роком на 49,1 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)** 
10 

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)** 
10 

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)** 

10 
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)** 

39 
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)** 

53 
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)** 
47 

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)** 
37 

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)** 

34 
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)** 

27 
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)** 
24 

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)** 

19 
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)** 

4 
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)** 
13 

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 

УМВСУ у Львiв.обл. 

20.02.2004 66267 0.00928000000 66267 0 0 0 

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 93.2628392456 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 93.2628392456 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 16.03.2012 

Кворум 
зборів** 96.009000000000 

Опис 

16.03.2012 року проводились Загальнi збори акцiонерiв за пiдсумками роботи Товариства за 2011 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 2012 року позачергових зборiв Товариство не проводило. 
Прядок денний: 1. Про обрання лiчильної комiсiї. 2.Про обрання голови та секретаря зборiв.3.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi АСК «Днiстер» за 2011 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту.4. Звiт Наглядової ради АСК «Днiстер» за 2011 рiк. Прийняття 
рiшення за результатами розгляду звiту.5. Звiт Ревiзiйної комiсiї про звiтнiсть та баланс АСК «Днiстер» за 2011 рiк. Прийняття рiшення за результатами 
розгляду звiту.6.Затвердження звiту та балансу АСК «Днiстер» за 2011 рiк. 7.Затвердження висновку незалежного аудитора про фiнансову звiтнiсть АСК 
«Днiстер» станом на 31 грудня 2011 року.8.Про розподiл та використання прибутку АСК «Днiстер».9.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства 
шляхом затвердження нової редакцiї Статуту 10.Про вибори членiв Наглядової ради.11.Про страхування акцiонерiв – фiзичних осiб вiд нещасних 
випадкiв . Прийнятi рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi Проця Назарiя Ростиславовича, Коваль Володимира Богдановича, Коцюмбас 
Мирослави Володимирiвни. 2. Головою зборiв обрати Ривака Iвана Миколайовича, Секретарем зборiв обрати Ковальського Олександра Євгеновича. 3. 
Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк прийняти до вiдома. Роботу правлiння за звiтний перiод визнати 
задовiльною.Правлiнню Товариства продовжити роботу з розширення операцiй по страхуванню та перестрахуванню. 4. Звiт про дiяльнiсть Наглядової 
ради Товариства у 2011 роцi прийняти до вiдома. Роботу Наглядової ради у звiтному перiодi визнати задовiльною. Наглядовiй радi здiйснювати контроль 
за дiяльнiстю Правлiння, виконавчих служб компанiї щодо виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. 
Висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк затвердити. Ревiзiйнiй комiсiї проводити черговi та позачерговi 
перевiрки ходу виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. 6. Затвердити рiчний звiт та баланс АСК “Днiстер” за 2011 
рiк. 7. Затвердити висновок незалежного аудитора про фiнансову звiтнiсть АСК «Днiстер» станом на 31 грудня 2011 року. 8. Затвердити розподiл та 
використання прибутку АСК “Днiстер” за 2011 рiк. 9. Внести змiни i доповнення у Статут Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерна страхова 
компанiя «Днiстер» шляхом затвердження нової редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер». 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. 
Продовжити, до завершення термiну передбаченого Статутом Товариства, повноваження дiючих членiв Наглядової ради, якi були обранi на Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства 19 квiтня 2011 року. 11. 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.  

 



9. Інформація про дивіденди 

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому 
 

за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями 

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 0.0 6.0 0.0 0.0 

Нарахування дивідендів на 
одну акцію, грн. 0.0 0.0 0.0 0.02 

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 0.0 0.0 0.0 0.0 

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

 16.03.2012   

Дата виплати дивідендів     

Опис 

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.. Протягом 2012 року було виплачено акцiонерам дивiденди за попереднi звiтнi перiоди (до 2010 р.) в сумi 
11761,13 грн. 26.04.2013 року на загальних зборах акцiонерiв прийнято наступне рiшення про позподiл прибутку за 2012 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. 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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 Україна 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 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

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 

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 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Консул», 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. 
Мельник Андрiй Романович, сертифiкат аудитора А № 006044, виданий Рiшенням Аудиторської 
палати України № 157 вiд 26 грудня 2005 року, термiн дiї до 26 грудня 2015 року, Свiдоцтво про 
внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ А № 
001402, видане 04.10.2007 року, термiн дiї до 26.12.2015 року, Свiдоцтво про внесення до реєстру 
аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на 
ринку цiнних паперiв АБ № 000585 вiд 25 вересня 2007 року. E-mail: consul_audit@ukr.net  

 
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 Україна м. Київ 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 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
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 викуп власних акцiй не здiйснювало. Всi акцiї Товариства переведенi у бездокументарну 
форму iснування.  

  

23.09.2011 460/1/11 ДКЦПФР UA4000133854 

Акція 
привілейована 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
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.  



  

12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
ПАТ"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 виключенням тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової 
Ради Товариства. Правлiння пiдзвiтне Загальним Зборам акцiонерiв i Наглядовiй 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) 
Бухгалтерський облiк ведеться Компанiєю вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» 
вiд 16.07.99 р. № 996-XIV, затверджених П(С)БО та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Фiнансова 
звiтнiсть Компанiї за першi звiтнi перiоди (2011 рiк та 2012 рiк) складена вiдповiдно до вимог МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi». В примiтках розкривається iнформацiя основних коригувань статей та їх оцiнок в вiдношеннi до вхiдних 



залишкiв балансу станом на 01 сiчня 2012 року, а також сум всiх iнших перiодiв, наданих в фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ. Фiнансова 
звiтнiсть складена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною собiвартiстю. Визнанню належать всi активи i зобов’язання, якi вiдповiдають 
критерiям згiдно з МСФЗ. Всi визнанi фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi або по 
справедливiй вартостi, з вiдображенням результату переоцiнки, вiдповiдно, у звiтi про прибутки та збитки Компанiї. Для складання фiнансової 
звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво Компанiї провело оцiнку активiв, зобов’язань, доходiв та видаткiв на основi принципу обачностi, 
здiйснило розмежування активiв та зобов'язань на поточнi та непоточнi (довгостроковi) вiдповiдно до вимог МСБО 1 “Подання фiнансових 
звiтiв”. До поточних активiв та зобов'язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати 
балансу. Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої лiквiдностi. Валютою звiтностi є гривня. Фiнансова звiтнiсть Компанiї подана в 
тисячах гривень. Облiкова полiтика на пiдприємствi регламентується чинним законодавством України та Наказом по пiдприємству "Про 
облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" № 15 вiд 30.06.2000р., зi змiнами та доповненнями, дiя якого подовжена на 2012 рiк. 
Протягом року зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики, за винятком доповнення щодо порядку визнання, оцiнки, процедур облiку та 
розкриття iнформацiї про об’єкти облiку згiдно з МСФЗ на дату їх застосування, а саме: перше застосування МСФЗ здiйснено, починаючи з 1 
сiчня 2012 року; загальнi вимоги до подання фiнансової звiтностi, здiйсненi у вiдповiдностi з МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв», МСФЗ 1 
«Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», МСБО 10 «Подiї пiсля дати балансу», за МCФЗ «Баланс», «Звiт про 
прибутки та збитки», «Звiт про рух грошових коштiв», «Звiт про змiни у власному капiталi»; додатковий аналiз статей звiтностi вiдображено у 
примiтках до рiчної фiнансової звiтностi, якi мають наступну структуру: iнформацiя про пiдприємство; представлення про вiдповiднiсть; 
основи складання звiтностi та основнi облiковi принципи; огляд основних принципiв бухгалтерського облiку; цiлi, полiтика та процедура 
управлiння фiнансовими ризиками; подiї пiсля дати фiнансової звiтностi; iнформацiя про вплив трансформацiйних коригувань на фiнансовий 
стан та на фiнансовий результат вiдображено у пояснювальнiй записцi до фiнансових звiтiв; трансформацiю окремих показникiв звiтiв 
здiйснено за тими П(С)БО, за якими методи оцiнки статей звiтностi узгоджуються з МСФЗ та МСБО. 

Текст аудиторського висновку 
 
 
 
 
 
№ 24 
вiд «12» квiтня 2013 року 
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ 
щодо фiнансової звiтностi 
Публiчного акцiонерного товариства  
«Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» 
станом на 31 грудня 2012 року 
Замовник: Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (79022, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Городоцька, 174) та 
фiлiї: Перша Львiвська фiлiя Акцiонерної страхової компанiї «Днiстер» «Карпати-Днiстер» (79022, м. Львiв, вул. Городоцька, 174), 



Хмельницька фiлiя Акцiонерної страхової компанiї «Днiстер» «Хмельницький-Днiстер» (29025, м. Хмельницький, вул. Вокзальна, 56), Iвано-
Франкiвський фiлiал Акцiонерної страхової компанiї «Днiстер» (76026, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Мазепи, 140, корп. А, оф.106), Закарпатська 
фiлiя «Закарпаття-Днiстер» Акцiонерної страхової компанiї «Днiстер» (89500, м. Чоп, вул. Миру, 50). 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Консул», 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. 
Мельник Андрiй Романович, сертифiкат аудитора А № 006044, виданий Рiшенням Аудиторської палати України № 157 вiд 26 грудня 2005 
року, термiн дiї до 26 грудня 2015 року, Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових 
установ А № 001402, видане 04.10.2007 року, термiн дiї до 26.12.2015 року, Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть 
проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв АБ № 000585 вiд 25 вересня 2007 року. 
Мiсцезнаходження: 46008, Україна, м. Тернопiль, вул. Медова, 12 А, 
тел/факс (0352) 43 00 23 
E-mail: consul_audit@ukr.net 
 
Основнi вiдомостi про страховика: 
Найменування страховика Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» 
Код за ЄДРПОУ 13800475 
Органiзацiйно-правова форма страховика Публiчне акцiонерне товариство  
Виписка з Єдиного державного реєстру Серiя ААВ №474906 
Дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю 23 грудня 1993 року 
Мiсцезнаходження страховика 79022, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Городоцька, 174 
Телефони, факс (032) 2976063, 2976066 
Основнi види дiяльностi Iншi види страхування, крiм страхування життя 
Перестрахування  
Кiлькiсть акцiонерiв на 31.12.2012 року: в т.ч. юридичнi особи  
фiзичнi особи 232 
10 
222 
Чисельнiсть працiвникiв на звiтну дату 30 
Статутний фонд Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (далi – ПАТ «АСК «Днiстер») згiдно Статуту у 
новiй редакцiї, зареєстрованого Державним реєстратором Виконавчого комiтету Львiвської мiської ради Львiвської областi Кiх Свiтланою 
Богданiвною (номер запису 14151050021000612 вiд 23.03.2012р.), становить 50000000,19 грн., що складає 714285417 простих iменних акцiй та 
300 привiлейованих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,07 грн. кожна. 
В результатi статутний фонд та акцiї розподiленi таким чином: 



Статус зареєстрованої особи Кiлькiсть акцiй, шт. Загальна номiнальна вартiсть, грн. Вiдсоток у статутному фондi 
Фiзичнi особи – (222 акцiонерiв) 13 848 398 969 387,86 1,93878 
Юридичнi особи (10 акцiонерiв): 700 437 319 49 030 612,33 98,06122 
ПАТ «Кредобанк» 301 116 21 078,12 0,04216 
«Агротехнiка» 3 449 241,43 0,00048 
Центр НТТМ 1 727 120,89 0,00024 
Фiрма «Енергiя» 2 882 201,74 0,00040 
ТзОВ «Брокерська компанiя «Днiстер» 2 648 853 
185 419,71 0,37083 
ПАТ СК «Скайд» 4 453 767 311 763,69 0,62353 
ПАТ АКБ «Львiв» 6 596 829 461 778,03 0,92356 
ТзОВ «Фiнансова компанiя «Iнвестицiйний капiтал» 666 163 140 46 631 419,80 93,26284 
ТзДВ «Львiвагромашпроект» 4 551 270 318 588,90 0,63718 
ПрАТ «Днiстер- життя» 15 714 286 1 100 000,02 2,20000 
Разом 714 285 717 50 000 000,19 100,00 
На дату видачi аудиторського висновку змiн у складi статутного фонду не вiдбувалось. 
Предметом дiяльностi ПАТ «АСК «Днiстер» є страхування, перестрахування, фiнансова та iнша дiяльнiсть, якi здiйснюються на основi 
лiцензiй, що виданi Державною Комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України: 
№ запису № лiцензiї Строк дiї лiцензiї Види страхування 
1 2 3 
1. АВ 594181 З 07.12.2011 року безстроковий 
у формi добровiльного страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу).  
2. АВ 594182 у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ. 
3. АВ 594183 у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнiх 
та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)). 
4. АВ 594184 у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного). 
5. АВ 594185 у формi обов’язкового страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних 
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв. 
6. АВ 594186 у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв. 
7. АВ 594187 у формi обов’язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi.  
8. АВ 594188 у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм вiдповiдальностi власникiв наземного 
транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 
перевiзника)). 
9. АВ 594189 у формi обов’язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що 
фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд). 



10. АВ 594191 у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв. 
Проведення аудиту здiйснювалось вiдповiдно до умов договору № 24 вiд 1 квiтня 2013 року за перiод з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Аудит 
проводився в бухгалтерiї ПАТ «АСК «Днiстер» з 1 по 12 квiтня 2013 року. 
Особи вiдповiдальнi за фiнансово-господарський стан ПАТ «АСК «Днiстер»: Голова Правлiння – Ривак А.I., головний бухгалтер – Муха А.I. 
До складу ПАТ «АСК «Днiстер» входять 4 фiлiї: 
№ з\п Назва та мiсцезнаходження фiлiї Прiзвище, iм’я, по-батьковi керiвника, телефон Примiтки 
1. Перша Львiвська фiлiя АСК «Днiстер» «Карпати – Днiстер»  
(м. Львiв, вул. Городоцька, 174) Муха Андрiй Iгорович (032) 297-60-63 - 
2. Закарпатська фiлiя АСК «Днiстер» «Закарпаття-Днiстер»  
(м. Чоп, вул. Миру, 50) Дуднiк Павло Георгiйович Прийняте рiшення про лiквiдацiю фiлiї 
3. Хмельницька фiлiя АСК «Днiстер» «Хмельницький – Днiстер» (м. Хмельницький, 
вул. Вокзальна, 56) Муха Андрiй Iгорович (032) 297-60-63 Прийняте рiшення про лiквiдацiю фiлiї 
4. Iвано-Франкiвський фiлiал АСК «Днiстер» (м. Iвано-Франкiвськ,  
вул. Мазепи, буд. 140, корп. А, оф.106) Колтик Мирон Васильович Прийняте рiшення про лiквiдацiю фiлiї 
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ «АСК «Днiстер», склад та елементи якої передбаченi мiжнародними стандартами 
фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), що включають Баланс пiдприємства, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про 
у власний капiтал за рiк, що минув на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.  
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал 
(керiвництво ПАТ) несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ, в основу 
яких покладена європейська (континентальна) модель бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює розробку, 
впровадження та використовування внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, якi не 
мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайств або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових 
оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 
Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової 
звiтностi на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели перевiрку у вiдповiдностi iз Законом України «Про аудиторську 
дiяльнiсть» (нова редакцiя), Мiжнародними стандартами аудиту (далi - МСА), зокрема, МСА 700, 705, 706 та iншими стандартами, що 
стосуються пiдготовки аудиторського висновку. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих виправлень. 
Крiм цього, аудиторами здiйснювалася iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової iнформацiї внаслiдок шахрайства та 
виконання процедур для розгляду оцiнених ризикiв з професiйним скептицизмом протягом усього аудиту у вiдповiдностi з МСА 240. Виконанi 
аудиторами процедури для розгляду оцiнених ризикiв з професiйним скептицизмом констатують вiдсутнiсть ризикiв суттєвого викривлення у 
фiнансовiй звiтностi. 
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм 
емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затверджений рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 
1360 (далi – Вимоги) та Методичних рекомендацiй щодо формату аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної фiнансової 



звiтностi та рiчних звiтних даних страховика, якi затвердженi розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України (далi – ДКРРФП України) вiд 27.12.2005 року № 5204.  
Аудит передбачав виконання аудиторських процедур через тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових 
звiтах. Аудиторська перевiрка охоплювала оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку згiдно Положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку (далi – П(С)БО) щодо ведення бухгалтерського облiку, суттєвi попереднi оцiнки здiйсненi управлiнським персоналом, а 
також оцiнку трансформацiї та загального подання фiнансової звiтностi за МСФЗ. 
Обсяг аудиторської перевiрки вiдповiдно до Вимог включає в себе розкриття iнформацiї щодо видiв активiв, зобов'язань, власного капiталу 
тощо у вiдповiдностi з чинним законодавством та П(С)БО щодо ведення бухгалтерського облiку та трансформацiї фiнансової звiтностi за 
МСФЗ. 
Аудитори стверджують, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує достатню й обґрунтовану пiдставу для висловлення умовно-
позитивної думки щодо фiнансової звiтностi та є пiдтвердженням її достовiрностi та повноти. 
На основi проведених аудиторських процедур, оцiнки вiдповiдностi можна зазначити, що бухгалтерський облiк, в цiлому, ведеться товариством 
вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-XIV (далi – Закон № 
996), затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського 
облiку, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ, зокрема, у першi звiтнi перiоди (2011 рiк та 2012 рiк) за МСФЗ 1 «Перше 
застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської 
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi аудиторами не виявлено. 
Наказ про облiкову полiтику затверджено. Облiкова полiтика протягом звiтного перiоду не змiнювалася. 
1. Стан бухгалтерського облiку товариства  
Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в 
узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов’язаного їх вiдображення. 
В товариствi не створено комiтету з питань внутрiшнього аудиту та не розробленi принципи (кодекс) корпоративного управлiння як це 
передбачено Законом України «Про акцiонернi товариства». Вищевказанi функцiї комiтету виконують загальнi збори акцiонерiв. 
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у 
вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк в товариствi повнiстю автоматизований. 
При перевiрцi встановлено, що фiнансова звiтнiсть товариства за 2012 рiк була трансформована з 01.01.2012 року на пiдставi облiкових 
регiстрiв, данi в яких вiдображенi згiдно з первинними документами, вiдповiдно до вимог МСФЗ. Стан наявних первинних документiв, 
журналiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний. 
2. Аудит основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу: 
2.1. 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 звiтного перiоду первiсна 
вартiсть наявних власних основних засобiв складає 1623 тис. грн., знос – 1351 тис. грн. У звiтному роцi не проводилася дооцiнка первiсної 
вартостi основних засобiв. Вибуття (38 тис. грн.) та надходження основних засобiв (43 тис. грн.) в облiку вiдображено у вiдповiдностi iз 
стандартом. 



Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом, передбаченим податковим законодавством, i за 2012 рiк складає 123 тис. грн. 
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховується у розмiрi 50% в момент передачi в експлуатацiю та 50% – при їх вибуттi. 
2.2. Нематерiальних активiв: 
Станом на 31.12.2012 року в балансi товариства вiдображенi нематерiальнi активи, залишкова вартiсть яких становить 121 тис. грн. Знос 
нараховувався за прямолiнiйним методом згiдно з прийнятою облiковою полiтикою i за 2012 рiк становив 32 тис. грн. 
Групування нематерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки здiйснювалася у вiдповiдностi до П(С)БО 8 «Нематерiальнi активи». 
2.3. Iнших необоротних активiв: 
На кiнець перiоду в товариствi наявний залишок незавершеного будiвництва в сумi 1344 тис. грн.  
3. Аудит фiнансових iнвестицiй: 
Облiк фiнансових iнвестицiй та достатнiсть розкриття iнформацiї у ПАТ «АСК «Днiстер» ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 12 «Фiнансовi 
iнвестицiї». У фiнансовiй звiтностi вiдображенi:  
? iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (48481 тис. грн.); 
? поточнi фiнансовi iнвестицiї (4127 тис. грн.). 
Згiдно з МСФЗ фiнансовi iнвестицiї показанi у балансi ПАТ «АСК «Днiстер» за собiвартiстю. 
 
4. Аудит запасiв: 
Облiк запасiв на товариствi ведеться у порядку визначення та первiсної оцiнки придбання запасiв, передбаченому П(С)БО № 9 «Запаси». 
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування (однорiдна група). 
Облiк придбання матерiальних цiнностей здiйснюється за цiнами постачальникiв. 
Протягом звiтного перiоду товариство застосовувало метод оцiнки вибуття запасiв «iдентифiкованої собiвартостi», використання якого було 
незмiнним протягом вказаного перiоду. 
Станом на 31.12.2012 р. вартiсть виробничих запасiв товариства становить 34 тис. грн. 
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами. 
Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються 
малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються товариством на рахунку 22 «Малоцiннi та швидкозношуванi 
предмети». 
Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСФЗ. 
Оцiнка запасiв на дату балансу проводиться згiдно з прийнятою на товариствi облiковою полiтикою. 
5. Аудит дебiторської заборгованостi: 
Дебiторська заборгованiсть облiковується у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть». 
Визнання дебiторської заборгованостi ПАТ «АСК «Днiстер» здiйснюється згiдно даного стандарту, а саме: дебiторська заборгованiсть 
визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання товариством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. 
Дебiторська заборгованiсть представлена у фiнансовiй звiтностi товариства як довгострокова дебiторська заборгованiсть (4127 тис. грн.) та 
поточна дебiторська заборгованiсть (1407 тис. грн.), яка включає в себе такi статтi: 
1) за товари, роботи, послуги (1347 тис. грн.); 



2) дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (15 тис. грн.); 
3) iнша поточна дебiторська заборгованiсть (45 тис. грн.). 
Резерв сумнiвних боргiв товариство не створювало.  
6. Аудит грошових коштiв: 
Наявнi грошовi кошти товариства, вiдповiдають сумам, якi вiдображенi у складi оборотних активiв в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 
року. 
Грошовi кошти товариства на кiнець звiтного перiоду (роздiл II активу балансу, Звiт про рух грошових коштiв) в нацiональнiй валютi 
становлять 4262 тис. грн., в iноземнiй – 23 тис. грн. 
ПАТ «»АСК «Днiстер» в своїй дiяльностi використовує наступнi поточнi рахунки в банках: 
№ п/п Номер рахунку Класифiкацiя МФО Назва банку 
1 2 3 4 5 
1 265061399 поточний 325268 ПАТ АКБ «Львiв» 
2 26503023100000 поточний 300658 ПАТ «Пiреус банк МКБ» 
3 2650701000663 поточний 325365 ЦФ ПАТ «Кредобанк» 
4 26506053800154 поточний 325321 ЗГРУ КБ «Приватбанк» 
5 26502008800601 поточний 325774 ЛФ АБ «Брокбiзнесбанк» 
6 2650800602057 поточний 325718 ЛФ АТ «Укрексiмбанк» 
7 265011399840 поточний (USD) 325268 ПАТ АКБ «Львiв» 
8 26507053800379 поточний (XAU) 325321 ЗГРУ КБ «Приватбанк» 
9 26504000000008 поточний 325213 ПАТ «Фольксбанк» 
10 26505005463001 поточний 385491 ЛФ ПАТ «Iмексбанк» 
11 26506000673201 поточний 380548 ВАТ «АСТРА БАНК» 
12 26507010938001 поточний 320940 ПАТ «Банк Кiпру» 
13 2650301265001 поточний 385543 ЛФ ПАТ «Банк «Київська Русь» 
14 26502152286001 поточний 322948 ПАТ АКБ «Київ» 
15 26505011613727 поточний 380582 ПАТ «Мiжнародний iнвестицiйний банк» 
16 2650301295001 поточний (XAU) 385543 ЛФ ПАТ «Банк «Київська Русь» 
7. Аудит забезпечення наступних витрат i платежiв: 
Облiк забезпечень наступних витрат i платежiв ведеться вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов’язання». На дату балансу їх загальна сума становила 
2774 тис. грн. В балансi товариства вiдображенi страховi резерви в сумi 3265 тис. грн., частка перестраховикiв у яких становить 623 тис. грн. та 
цiльове фiнансування – 132 тис. грн.  
Формування страхових резервiв ПАТ «АСК «Днiстер» проведено у вiдповiдностi iз чинним законодавством. 
8. Облiк зобов’язань: 
Облiк зобов’язань ведеться у товариствi згiдно вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання». У фiнансовiй звiтностi товариства наявнi поточнi 
зобов’язання (1687 тис. грн.), якi представленi наступними статтями: 



1) поточнi зобов’язання за розрахунками (1068 тис. грн.): 
? з бюджетом – 197 тис. грн.; 
? зi страхування – 14 тис. грн.; 
? з оплати працi – 42 тис. грн.; 
? з учасниками – 815 тис. грн.; 
2) iншi поточнi зобов’язання (619 тис. грн.). 
Зобов’язання в Балансi вiдповiдають даним регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку.  
9. Пiдтвердження правильностi та адекватностi визначення власного капiталу: 
Облiк щодо розмiру, структури i змiн власного капiталу ведеться згiдно з П(С)БО 5 «Звiт про власний капiтал».  
Статутний капiтал згiдно статуту ПАТ «АСК «Днiстер» складає 50000000,19 грн. i подiлений 714285417 штук простих iменних акцiй та 300 
привiлейованих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,07 грн. кожна. 
Статутний фонд сформований з дотриманням вимог Закону України «Про господарськi товариства» та Закону України «Про страхування».  
Загальна сума фактично сплаченого статутного фонду ПАТ «АСК «Днiстер» станом на 31 грудня 2012 року становить 50000000,19 грн., що 
становить 4745106 EUR за курсом Нацiонального Банку України на цю дату. 
У складi власного капiталу товариства (роздiл I пасиву балансу) також значаться: 
? додатково вкладений капiтал – 25 тис. грн.; 
? резервний капiтал – 785 тис. грн.; 
? нерозподiлений прибуток – 9089 тис. грн. 
Iпотечних облiгацiй товариство не випускало. 
Вартiсть чистих активiв (нетто-активiв) ПАТ «АСК «Днiстер» станом на 31.12.2012 року фактично становить 59899 тис. грн. (5684542 EUR), 
що перевищує встановлений статтею 30 Закону України «Про страхування» мiнiмальний розмiр статутного фонду страховика, а також не 
суперечить вимогам Цивiльного кодексу України (п.3 ст. 155). 
Аудитори зазначають, що розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi товариства станом на 31.12.2012 р. 
достовiрно. 
10. Витрати виробництва та обiгу: 
Облiк витрат на товариствi ведеться за порядком, передбаченим П(С)БО 16 «Витрати». До витрат товариства вiдносяться витрати, що 
включаються у виробничу собiвартiсть та витрати перiоду. 
Зокрема, за даними фiнансової звiтностi за 2012 рiк: 
? виробнича собiвартiсть складає – 3900 тис. грн.;  
? страховi вiдшкодування – 1749 тис. грн.; 
? адмiнiстративнi витрати – 1013 тис. грн.;  
? iншi операцiйнi витрати – 2587 тис. грн.; 
? iншi витрати – 2384 тис. грн. 
11. Облiк фiнансових результатiв: 
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконаних робiт 



(послуг) та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть» № 996. 
За 2012 рiк товариство отримало дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) в сумi 6993 тис. грн. Виручка визначена згiдно П(С)БО 
№ 15 «Доходи» i вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. Класифiкацiя доходiв проведена за наступними напрямами:  
? чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (5244 тис. грн.);  
? iншi операцiйнi доходи (5513 тис. грн.);  
? iншi фiнансовi доходи (754 тис. грн.); 
? iншi доходи (1857 тис. грн.). 
Чистий прибуток за звiтний перiод склав 2738 тис. грн. 
Аудитори вважають, що Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру 
доходiв та витрат товариства, а також розкриття iнформацiї про них.  
12. Дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан товариства та призвести до значної змiни 
вартостi його цiнних паперiв: 
Протягом звiтного перiоду не вiдбулись дiї, якi могли б суттєво вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента чи призвести до значної 
змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною 1 статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». 
 
Виконання значних правочинiв: 
Товариство не здiйснювало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». 
Аудиторами в процесi перевiрки не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається 
емiтентом та подається до НКРРФП України. 
13. Експрес-аналiз балансу акцiонерного товариства: 
13.1. Експрес-аналiз балансу 
У результатi експрес-аналiзу структури балансу товариства станом на 31.12.2012 року слiд зауважити, що не вiдбулися iстотнi структурнi 
зрушення нi в активах, нi в пасивах товариства. 
Додатково необхiдно взяти до уваги таке:  
- необоротнi активи переважають у загальних активах товариства (на рiвнi 84,44% вiд валюти балансу); 
- грошовi кошти становлять значний вiдсоток (42,79%) в структурi оборотних активiв; 
- зменшилась частка дебiторської заборгованостi (з 14,29% до 14,05%) в структурi оборотних активiв; 
- у структурi пасивiв переважає власний капiтал (на рiвнi близькому до 93,07%). 
За 2012 рiк майно товариства (валюта балансу) зменшилось на 1862 тис. грн. (або на 2,81%) i станом на 31.12.2012 року склало 64360 тис. грн. 
Слiд також звернути увагу на те, що у звiтному перiодi ПАТ «АСК «Днiстер» спрацювало прибутково (чистий прибуток склав 2738 тис. грн.), 
що свiдчить про достатньо ефективне використання активiв та власного капiталу товариства. 
Фактичний запас платоспроможностi (нетто-активiв) на 31.12.2012 року складає 59778 тис. грн. При розрахунку даного показника були 
використанi рекомендацiї щодо аналiзу дiяльностi страховикiв, затвердженi Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України вiд 17.03.2005р. № 3755, вiдповiдно до яких даний показник визначається за формулою: «Нетто-активи дорiвнюють 



рiзницi показникiв Форми 1: рядок 280, рядок 010, рядок 430, рядок 480, рядок 620, рядок 630». Зареєстрований розмiр статутного капiталу 
ПАТ «АСК «Днiстер» станом на 31.12.2012р. становив 50000 тис. грн. Таким чином, станом на 31.12.2012 р. вартiсть нетто-активiв ПАТ «АСК 
«Днiстер» перевищувала зареєстрований розмiр статутного капiталу на 9778 тис. грн. 
13.2 Аналiз платоспроможностi товариства 
№ п/п Показники Розрахунок показникiв Оптимальне значення Фактичне значення 
на 31.12.2012 на 31.12.2011 
1 Коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) Оборотнi активи (р.260) / Поточнi зобов’язання (р. 620) > 1 5,94 6,15 
2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi Оборотнi активи (р.260) – Запаси (р.100-140) / Поточнi зобов’язання (р. 620) 0,6-0,8 5,92 6,13 
3 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Грошовi кошти та їх еквiваленти (р.220-240) / Поточнi зобов’язання (р. 620) 0,2-0,35 
(> 0) 2,54 3,45 
Аналiзуючи показники лiквiдностi товариства за даними таблицi можна побачити, що станом на 31.12.2012 р. товариство спроможне погасити:  
- за рахунок усiх оборотних активiв, за рахунок грошових коштiв i коштiв у розрахунках – 100 % поточних зобов’язань. Значення коефiцiєнтiв 
покриття та швидкої лiквiдностi бiльше оптимального значення. 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути при необхiдностi погашена 
негайно. Так, на ПАТ «АСК «Днiстер» величина даного коефiцiєнта свiдчить про те, що за рахунок власних активiв товариство зможе покрити 
100 % поточної заборгованостi.  
 
13.3 Аналiз показникiв фiнансової стiйкостi товариства 
 
№ п/п Показники Розрахунок показникiв Оптимальне значення Фактичне значення 
на 31.12.2012 на 31.12.2011 
1 Коефiцiєнт автономiї (фiнансової незалежностi) (Власний капiтал (р.380) + Забезпечення (р.430)) / Пiдсумок балансу (р.640) > 0,5 0,97 0,97 
2 Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi (Власний капiтал (р.380) + Забезпечення (р.430)) / Загальна сума зобов’язань(р. 480+р.620) > 1,0 37,15 
31,91 
3 Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними коштами Власнi оборотнi кошти (р.260 – р.620) / Запаси (р.100-140) > 0,1 244,94 252,66 
4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) (Короткострокова кредиторська заборгованiсть (р.620) + Довгострокова кредиторська 
заборгованiсть (р.480)) / Власний капiтал (р.380) 0,5-1,0 0,03 0,04 
5 Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом Власний капiтал (р.380) /  
(Короткострокова кредиторська заборгованiсть (р.620) + Довгострокова кредиторська заборгованiсть (р.480)) 0,5-1,0 35,51 28,41 
6 Коефiцiєнт ефективностi використання активiв Чистий прибуток (ф.№2 р.220) / 
Пiдсумок балансу (р.640) 
Рiст 0,04 0,03 
7 Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу) Чистий прибуток (ф.№2 р.220) / Власний капiтал (р.380) Рiст 0,05 0,03 
Проведенi розрахунки основних показникiв фiнансової стiйкостi ПАТ «АСК «Днiстер» дали наступнi результати: 
1. Коефiцiєнт автономiї станом на 31.12.2012 року має значення бiльше нормативного i свiдчить про те, що в кожних 100 гривнях вкладених 



активiв товариства 97 грн. – власнi кошти (власний капiтал). Значення коефiцiєнта автономiї свiдчить про фiнансову незалежнiсть товариства, 
низький ризик фiнансових ускладнень в майбутнi перiоди.  
2. Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi: станом на 31.12.2012 року на кожну гривню залучених коштiв припадає 37,15 грн. власних коштiв. Цей 
показник вищий оптимального значення, що свiдчить про незначне залучення зовнiшнiх джерел фiнансування товариства. 
3. Станом на 31.12.2012 року коефiцiєнт забезпечення власними оборотними коштами становить 244,94. Величина показника свiдчить про 
непоганий фiнансовий стан пiдприємства i його спроможнiсть проводити незалежну фiнансову полiтику. 
4. Коефiцiєнт структури капiталу є найбiльш загальною оцiнкою фiнансової стiйкостi товариства. Значення цього показника 0,03 означає, що на 
кожну 1 грн. власних коштiв припадає 3 коп. позичених.  
5. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом є оберненим до показника структури капiталу i становить 35,51.  
6. Наявнiсть та зростання коефiцiєнтiв ефективностi використання активiв та власних коштiв свiдчить про прибуткову дiяльнiсть пiдприємства. 
Данi коефiцiєнти становлять 0,04 та 0,05. 
Враховуючи вищенаведене слiд вважати, що товариство станом на 31.12.2012 р. має задовiльний фiнансовий стан, фiнансово незалежне, є 
можливостi та виробничий потенцiал для розвитку дiяльностi та пiдвищення ефективностi виробництва. 
Незалежна думка 
Аудиторською перевiркою встановлено, що ПАТ «АСК «Днiстер» функцiонує на законних засадах i у своїй дiяльностi керується чинним 
законодавством та засновницькими документами. 
Структура i змiст наказу про облiкову полiтику вимагає трансформацiйного коригування для вiдповiдностi вимогам МСФЗ на дату їх 
застосування з врахуванням положень МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» та МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових полiтиках в 
частинi формування показникiв звiтностi згiдно МСФЗ». Фiнансова звiтнiсть товариства, складена на 31.12.2012 року та за час дiї перехiдного 
перiоду, протягом якого здiйснювалось застосування МСФЗ 1, не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам МСФЗ. Це викликане неповним 
узгодженням балансової вартостi компонентiв фiнансової звiтностi внаслiдок незастосування трансформацiйних коригувань щодо них в наказi 
про облiкову полiтику, якi мали вплив на прибуток чи збиток, аналiтичнi статтi iншого сукупного прибутку, операцiї з власниками. 
На нашу думку, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть питань, описаних у вищезазначеному абзацi, фiнансова звiтнiсть вiдображає 
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПАТ «АСК «Днiстер» на 31 грудня 2012 року, а також результати його дiяльностi i рух 
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Директор Аудиторської фiрми «Консул» 
сертифiкат аудитора А № 000205 Р.О. Мельник 
Заступник директора аудиторської фiрми «Консул» 
сертифiкат аудитора А № 006044 А.Р. Мельник 
 
Дата аудиторського звiту «12» квiтня 2013 року 
м. Тернопiль, вул. Медова, 12-А тел. 43-00-23 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в 
діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 



про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про 
особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових 
товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні 
плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в 
загальному об'ємі постачання 
Товариство, на основi Договорiв, працювало по всiх видах (на якi отримало лiцензiї) добровiльного i обов'язкового страхування. Iншу 
дiяльнiсть, крiм страхування, перестрахування i фiнансової дiяльностi, пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх 
управлiнням, Товариство не здiйснювало. Успiшне проведення дiяльностi емiтента можливе в умовах полiтичної та економiчної стабiльностi в 
державi.Основнi ризики - частi змiни в економiчнiй полiтицi держави, збiльшення податкового тиску, iнфляцiйнi явища, не прогнозоване 
збiльшення вартостi енергоносiїв - усi цi фактори суттєво впливають на платоспроможнiсть потенцiйних страхувальникiв. Для зменшення цих 
ризикiв емiтентом розроблено ряд заходiв, а саме: 
1) подальша комп"ютеризацiя процесiв страхування;  
2) доступ працiвникiв до наукової iнформацiї про стан розвитку галузi страхування;  
3) забезпечення спецiальною перiодикою; 
4) навчання персоналу;  
5) залучення молодих спецiалiстiв;  
6) освоєння активних методiв роботи на ринку;  
7) участь у спецiалiзованих виставках;  
8) спiвпраця з провiдними фiнансовими установами України. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні 
інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 
У зв’язку з тим що частина майна фiзично застарiло, за останнi п'ять рокiв Товариство у III-му кварталi 2010 року та у IV-му кварталi 2012 року 
здiйснювалось вiдчуження активiв. Реалiзацiя здiйсювалася за балансовою (залишковою) вартiстю. Вiд реалiзацiї Товариство отримало на 
рахунок 25,1 тис. грн. За останнi п'ять рокiв Товариство здiйснило придбання активiв на 660,5 тис.грн. , в т.ч.: Транспортнi засоби -384,6 
тис.грн. Коп’ютерна технiка 140,2 тис.грн. Iншi основнi засоби виробничого призначення 135,7 тис.грн. Фiнансування - за рахунок власних 
обiгових коштiв. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі 
потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, 
що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 
На балансi Товариства облiкованi власнi основнi засоби. Амортизацiя основних засобiв нараховується за податковим методом, що вiдповiдає 



наказу про облiкову полiтику Товариства та вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Переоцiнка, модернiзацiя засобiв Товариства протягом 2012 
року на Товариствi не здiйснювалася. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2012 року здiйснювався за рахунок власних коштiв. 
Об’єктiв оренди не має. Мiсцезнаходження: Городоцька, 174. Знаходяться у примiщеннi. Транспорт на вiдкритих стоянках, але мають 
антикорозiйну обробку. Розширення або удосконалення основних засобiв не планується. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень 
Як засвiдчують данi балансу та звiту про фiнансовi результати та їх використання за 2012 рiк Товариство працювало без збиткiв, дiяльнiсть 
характеризувалась стабiльнiстю, фiнансовий стан був задовiльний. Iстотними факторами, що можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в 
майбутньому, може бути погiршення економiчної ситуацiї в Українi, нестабiльнiсть податкового законодавства, непередбаченi страховi 
випадки. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 
У звiтному перiодi Товаристо виплатило 4,5 тис. грн. штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи 
покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 
Фiнансування дiяльностi АСК"Днiстер" здiйснювалось виключно за власнi кошти. Госпрозрахунок. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та 
про очікувані прибутки від виконання цих договорів 
На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв немає. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового 
стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
АСК"Днiстер" планує зайняти на страховому ринку провiдне мiсце, що дасть можливiсть нарощувати об'єми страхового портфеля; оволодiння 
передовими iнформацiйними технологiями; широкої рекламної компанiї з метою iнформацiї про послуги, що надаються АСК"Днiстер"; 
покращення якостi страхових послуг; створення потужної управлiнської команди шляхом ретельно-го вiдбору персоналу, пiдвищення його 
квалiфiкацiї та навчання. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік 
Розробка нових видiв страхових продуктiв та монiториг ринкової ситуацiї в Українi та свiтi проводиться працiвниками Товариства, окремi 
кошти на дослiдження та розробку не видiлялися. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття 
провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан 
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 



11 травня 2012 року Пустомитiвським районним судом прийнято ухвалу про вiдкриттi провадження за позовом АСК «Днiстер» до 
Шафаростова К.В. про вiдшкодування вiдшкодування шкоди на пiдставi ст.993 ЦКУ у розмiрi 6130,22грн. Рiшенням суду позовнi вимоги 
задоволено. 08 листопада 2012 року Свалявським районним судом Закарпатської областi прийнято ухвалу про вiдкриттi провадження за 
позовом АСК «Днiстер» до Шемшей I. I. про вiдшкодування вiдшкодування шкоди на пiдставi ст.993 ЦКУ у розмiрi 5781,81грн. Справа у 
процесi судового розгляду. 23 серпня 2012 року Краснокутським районним судом Харкiвської областi прийнято ухвалу про вiдкриттi 
провадження за позовом АСК «Днiстер» до Вiтчинова М.С. про вiдшкодування вiдшкодування шкоди на пiдставi ст.993 ЦКУ у розмiрi 
6591,46грн. Справа у процесi судового розгляду. У липнi 2012 року Франкiвським районним судом м. Львова прийнято ухвалу про вiдкриттi 
провадження за позовом АСК «Днiстер» до Поцюрка П.П. про вiдшкодування вiдшкодування шкоди на пiдставi ст.993 ЦКУ у розмiрi 
9913,60грн. Рiшенням суду позовнi вимоги задоволено. 21 грудня 2012 року Шевченкiвським районним судом м. Львова прийнято ухвалу про 
вiдкриттi провадження за позовом АСК «Днiстер» до Сивак Я.Л. про вiдшкодування вiдшкодування шкоди на пiдставi ст.993 ЦКУ у розмiрi 
3331,68. Справа у процесi судового розгляду. 26 грудня 2012 року Залiзничним районним судом м. львова прийнято ухвалу про повернення 
позовної заяви позовом АСК «Днiстер» до ГуменецькогоР.С. про вiдшкодування вiдшкодування шкоди на пiдставi ст.993 ЦКУ у розмiрi 
16804,93грн. Справа у апеляцiйному провадженнi за скаргою АСК «Днiстер». 20 липня 2012 року Сихiвським районним судом м. Львова 
прийнято ухвалу про вiдкриттi провадження за позовом АСК «Днiстер» до Сорочан В.В.. про вiдшкодування вiдшкодування шкоди на пiдставi 
ст.993 ЦКУ у розмiрi 96193,05грн. Рiшенням суду позовнi вимоги задоволено. Вiдповiдачем подано заяву про перегляд рiшення. 29 грудня 2012 
року Залiзничним районним судом м. Львова прийнято ухвалу про вiдкриттi провадження за позовом АСК «Днiстер» до Согор.Р.Ю. про 
вiдшкодування вiдшкодування шкоди на пiдставi ст.993 ЦКУ у розмiрi 12011,82грн. Справа у процесi судового розгляду. 31 жовтня 2012 року 
Фрвнкiвським районним судом м. Львоваприйнято ухвалу про вiдкриттi провадження за позовом АСК «Днiстер» до Крукевич О.О. про 
вiдшкодування вiдшкодування шкоди на пiдставi ст.993 ЦКУ у розмiрi 3956,78грн. Рiшенням суду позовнi вимоги задоволено. У червнi 2012 
року Перемишлянським районним судом Львiвської областi прийнято ухвалу про вiдкриттi провадження за позовом АСК «Днiстер» до 
Корчовського В.М. про вiдшкодування вiдшкодування шкоди на пiдставi ст.993 ЦКУ у розмiрi 2514,93грн. Справа у процесiсудового розгляду. 
21 грудня 2012 року Личакiвським районним судом м. Львоваприйнято ухвалу про вiдкриттi провадження за позовом АСК «Днiстер» до Равлик 
I.Б. про вiдшкодування вiдшкодування шкоди на пiдставi ст.993 ЦКУ у розмiрi 13617,72 грн. Справа у процесi судового розгляду. 08 
червня2012 року Господарським судом м. Києва прийнято ухвалу пропризначення справи до розгляду за позовом АСК «Днiстер» до 
Стрийського вiддiлення Бурового управлiння «Укрбургаз» ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» про вiдшкодування 
вiдшкодування шкоди на пiдставi ст.993 ЦКУ у розмiрi 70430,75грн. Рiшенням суду позовнi вимоги задоволено. 19 жовтня 2012 року Київськи 
апеляцiйним господарським судом прийнято ухвалу про прийняття апеляцiйної скарги до провадження за скаргою Стрийського вiддiлення 
Бурового управлiння «Укрбургаз» ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» на рiшення Господарського суду м. Києва позовом АСК 
«Днiстер» до Стрийського вiддiлення Бурового управлiння «Укрбургаз» ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», про 
вiдшкодування вiдшкодування шкоди на пiдставi ст.993 ЦКУ. Апеляцiйну скаргу залишено без задоволення. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за 
наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 
формі 
Статутний капiтал становить 50000000,19 гривень. Випуск акцiй Товариства на суму 50000000,19 грн., що був подiлений на 714285417 шт. 
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,07 грн. та 300шт. привiлейоаних iменних акцiй. Заявлений розмiр статутного капiталу повнiстю 



сплачений. За 2012 рiк у Товариствi: необоротнi активи переважають у загальних активах товариства (на рiвнi 84,44% вiд валюти балансу); 
грошовi кошти становлять значний вiдсоток (42,79%) в структурi оборотних активiв; зменшилась частка дебiторської заборгованостi (з 14,29% 
до 14,05%) в структурi оборотних активiв; у структурi пасивiв переважає власний капiтал (на рiвнi близькому до 93,07%).За 2012 рiк майно 
Товариства (валюта балансу) зменшилось на 1862 тис. грн. (або на 2,81%) i станом на 31.12.2012 року склало 64360 тис. грн. У звiтному перiодi 
ПАТ «АСК «Днiстер» спрацювало прибутково (чистий прибуток склав 2738 тис. грн.), що свiдчить про достатньо ефективне використання 
активiв та власного капiталу товариства. 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) Найменування 
основних засобів на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 

1. Виробничого 
призначення: 348.000 263.000 0.000 0.000 348.000 263.000 

будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

машини та 
обладнання 33.000 52.000 0.000 0.000 33.000 52.000 

транспортні засоби 200.000 130.000 0.000 0.000 200.000 130.000 

інші 115.000 81.000 0.000 0.000 1115.000 81.000 

2. Невиробничого 
призначення: 9.000 9.000 0.000 0.000 9.000 9.000 

будівлі та споруди 9.000 9.000 0.000 0.000 9.000 9.000 

машини та 
обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 357.000 272.000 0.000 0.000 357.000 272.000 

Опис До складу основних засобiв Товариства вiдносяться об'єкти, вартiсть яких перевищує 1000 грн. Та термiн корисного використання - бiльше одного 
року. Основнi засоби оцiненi за первiсною (iсторичною) вартiстю. Їх переоцiнку у 2012 роцi Товариство не проводило. Основнi засоби Товариства 
класифiкуються за групами: Будiвлi i споруди - 18,0 тис.грн., ступiнь зносу - 50,0%; Машини та обладнання 386,0 тис.грн. , ступiнь зносу -86,5 %; 
Транспортнi засоби 740 тис.грн., ступiнь зносу 82,4%; Iнструменти прилади iнвентар 389,0 тис. грн., ступiнь зносу ? 90,0%; Iншi основнi засоби -90,0 
тис.грн., ступiнь зносу – 53,3%. Сума нарахованого зносу за 2012 рiк становить 123,0 тис.грн., що на 43,0 тис.грн. менше чим у 2011 роцi. Ремонт 
основних засобiв Товариства протягом 2012 року здiйснювався за рахунок власних коштiв. Обмежень на використання майна у Товариствi не має. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 



Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. грн)  59899.000 57161.000 

Статутний капітал (тис. 
грн.)  50000.000 50000.000 

Скоригований статутний 
капітал (тис. грн)  50000.000 50000.000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та 
Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення 
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- 
Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Рiзниця мiж 
розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом у 2012 роцi становить 9899 тис.грн., що на 2738 тис.грн. бiльше нiж у 2011 роцi. 

Висновок Вартiсть чистих активiв (нетто-активiв) ПАТ «АСК «Днiстер» станом на 31.12.2012 року фактично становить 59899 тис. грн. (5684542 EUR), що 
перевищує встановлений статтею 30 Закону України «Про страхування» мiнiмальний розмiр статутного фонду страховика, а також не 
суперечить вимогам Цивiльного кодексу України (п.3 ст. 155). 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена частина боргу 
(тис. грн.) 

Відсоток за користування коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними 
цінними паперами)(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 197.000 X X 



Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 1490.000 X X 

Усього зобов'язань X 1687.000 X X 

Опис: д/в 

ІНФОРМАЦІЯ 
про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2012 1 0 

2 2011 1 0 

3 2010 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія   X 

Акціонери   X 

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть): Мандатна комiсiя, призначена правлiнням Так 

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за 
наявності контролю)?  

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?  



 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Внесення змін до статуту товариства   X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень  X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  7 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  1 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  7 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 



Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  8 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  д/в 

Інші (запишіть)  д/в 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні 
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  д/в 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 



Відсутні будь-які вимоги  X  

Інше (запишіть): д/в  X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками   X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або 
фінансового менеджменту)   X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X 

Інше (запишіть)  д/в 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 
 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.  
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00  
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової 
ради та засідань правління? 

 Загальні збори 
акціонерів 

Засідання наглядової 
ради Засідання правління 

Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Ні Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Так Так Так 

Секретар правління  Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 



Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Ні Ні Ні 

Інше(запишіть): д/в  Ні Ні Ні 

 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради 
чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?  

 Загальні збори 
акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить до 
компетенції жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління  Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій  Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Так Ні Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про 
укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 
 



Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між 
особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 
 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган (правління)  X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію  X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  д/в 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах  

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
ДКЦПФР про ринок цінних 

паперів  

Документи надаються 
для ознайомлення 

безпосередньо в 
акціонерному 

товаристві  

Копії 
документів 

надаються на 
запит 

акціонера  

Інформація 
розміщується на 
власній інтернет- 

сторінці акціонерного 
товариства  

Фінансова звітність, результати діяльності  Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які володіють 10 
відсотків та більше статутного капіталу  Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів управління 
товариства  Так Так Так Так Ні 

Статут та внутрішні документи  Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх 
проведення  Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного Ні Ні Ні Так Ні 



товариства  

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом 
останніх трьох років?  

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік   X 

Частіше ніж раз на рік  X  

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X  

Наглядова рада   X 

Правління або директор   X 

Інше (запишіть)  д/в 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 
 
З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  д/в 

 



Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?  
 Так Ні 

Ревізійна комісія  X  

Наглядова рада   X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X  

Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть)  д/в 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  д/в 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного 
управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 



Інше (запишіть): д/в   X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?  
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не 
визначились) Не визначились 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх 
трьох років? Так 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи   X 

Не задовольняли умови договору з особою   X 

Особу змінено на вимогу:  

акціонерів  X 

суду  X 

Інше (запишіть) Особу змiнено у зв?язку з вимогами чинного 
законодавства 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; 



яким органом управління прийнятий: д/в  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? 
(так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в  
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з 
посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в  

Звіт про корпоративне управління* 
Мета провадження діяльності фінансової установи 
д/в 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим 
законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 
д/в 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх 
правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 
д/в 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради 
та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. 
д/в 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи. 
д/в 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю). 
д/в 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх 
відсутність. 
д/в 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи 
розмір. 
д/в 



Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, 
проведені протягом року, або їх відсутність. 
д/в 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо 
аудиторського висновку. 
д/в 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року. 
д/в 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 
д/в 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі. 
д/в 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 
року. 
д/в 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора. 
д/в 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років. 
д/в 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
д/в 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг. 
д/в 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника 



фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. 
д/в 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом 
року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 
д/в 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання 
фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. 
д/в 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя 
"Днiстер" за ЄДРПОУ 13800475 

Територія  за КОАТУУ 4610136300 

Організаційно-правова 
форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ . 

Орган державного 
управління  за КОДУ 6024 

Вид економічної діяльності  за КВЕД 65.12 

Середня кількість 
працівників 30  

Одиниця виміру: тис.грн.  
Адреса Львiвська обл. Залiзничний р-н 79022 м.Львiв вул.Городоцька, 174  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  

Баланс 
на 31.12.2012 р. 



Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 3 121 

- первісна вартість 011 33 183 

- накопичена амортизація 012 ( 30 ) ( 62 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 357 272 

- первісна вартість 031 1618 1623 

- знос 032 ( 1261 ) ( 1351 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 48508 48481 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 3647 4127 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 1336 1344 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 



Усього за розділом I 080 53851 54345 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 41 34 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 0 0 

Товари 140 0 0 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 1543 1347 

- первісна вартість 161 1543 1347 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 4 15 

- за виданими авансами 180 0 0 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 221 45 

Поточні фінансові інвестиції 220 3615 4289 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 6924 4262 

- у т.ч. в касі 231 40 27 

- в іноземній валюті 240 23 23 

Інші оборотні активи 250 0 0 

Усього за розділом II 260 12371 10015 

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 



Баланс 280 66222 64360 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 50000 50000 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 25 25 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 694 785 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 6442 9089 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 57161 59899 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 8094 3265 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 1177 623 

Цільове фінансування 420 132 132 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 7049 2774 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 



Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом III 480 0 0 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 0 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 0 0 

- з бюджетом 550 173 197 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 6 14 

- з оплати праці 580 42 42 

- з учасниками 590 827 815 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними 
для продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 964 619 

Усього за розділом IV 620 2012 1687 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 66222 64360 

Примітки д/в 

Керівник Ривак Андрiй Iванович 

Головний бухгалтер Муха Андрiй Iгорович 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя за ЄДРПОУ 13800475 



"Днiстер" 

Територія  за КОАТУУ 4610136300 

Організаційно-правова 
форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ . 

Орган державного 
управління  за СПОДУ 6024 

Вид економічної діяльності  за КВЕД 65.12 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  
 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за 31.12.2012 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6993 12513 

Податок на додану вартість 015 0 0 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 1749 ) ( 2063 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 5244 10450 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 3900 ) ( 5978 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 1344 4472 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 5513 6079 



У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 1013 ) ( 998 ) 

Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 2587 ) ( 5554 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 3257 3999 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 754 805 

Інші доходи 130 1857 2191 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0 

Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 2384 ) ( 4189 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 3484 2806 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки 
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних 
активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 746 ) ( 988 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 2738 1818 



- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 2738 1818 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 427 467 

Витрати на оплату праці 240 1114 1163 

Відрахування на соціальні заходи 250 408 417 

Амортизація 260 122 166 

Інші операційни витрати 270 5429 10317 

Разом 280 7500 12530 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 7142857.00000000 7142857.00000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 7142857.00000000 7142857.00000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00383320 0.00254520 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00383320 0.00254520 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 



Примітки д/в 

Керівник Ривак Андрiй Iванович 

Головний бухгалтер Муха Андрiй Iгорович 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя 
"Днiстер" за ЄДРПОУ 13800475 

Територія  за КОАТУУ 4610136300 

Організаційно-правова 
форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ . 

Орган державного 
управління  за СПОДУ 6024 

Вид економічної діяльності  за КВЕД 65.12 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  
 

Звіт про рух грошових коштів 
за 31.12.2012 р. 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4760 11284 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 0 0 

Повернення авансів 030 39 0 



Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 5 25 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 690 311 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 2207 ) ( 2898 ) 

Авансів 095 ( 60 ) ( 0 ) 

Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 ) 

Працівникам 105 ( 918 ) ( 946 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 8 ) ( 3 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 744 ) ( 1052 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 441 ) ( 473 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 151 ) ( 175 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 385 ) 

Інші витрачання 145 ( 3242 ) ( 4188 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -2277 1500 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -2277 1500 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 1570 43 

- необоротних активів 190 0 0 

- майнових комплексів 200 0 0 



Отримані: 

- відсотки 210 741 779 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 3628 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 2205 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 51 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 4766 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 106 -367 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 106 -367 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 0 

Інші надходження 330 0 804 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 12 ) ( 1 ) 

Інші платежі 360 ( 479 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -491 803 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -491 803 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -2662 1936 

Залишок коштів на початок року 410 6947 5011 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 4285 6947 

Примітки д/в 



Керівник Ривак Андрiй Iванович 

Головний бухгалтер Муха Андрiй Iгорович 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя 
"Днiстер" за ЄДРПОУ 13800475 

Територія  за КОАТУУ 4610136300 

Організаційно-правова 
форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ . 

Орган державного 
управління  за СПОДУ 6024 

Вид економічної діяльності  за КВЕД 65.12 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  
 

Звіт про власний капітал 
за 31.12.2012 р. 

Стаття Код Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 50000 0 25 0 694 6442 0 0 57161 

Коригування: 

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 050 50000 0 25 0 694 6442 0 0 57161 



початок року 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного 
будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 
будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 130 0 0 0 0 0 2738 0 0 2738 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу 160 0 0 0 0 91 -91 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений акцій 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



(часток) 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості 
акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшкодованих 
збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 91 2647 0 0 2738 

Залишок на кінець року 300 50000 0 25 0 785 9089 0 0 59899 

Примітки д/в 

Керівник Ривак Андрiй Iванович 

Головний бухгалтер Муха Андрiй Iгорович 
Інформація щодо аудиторського висновку 

Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (79022, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Городоцька, 174) та фiлiї: 
Перша Львiвська фiлiя Акцiонерної страхової компанiї «Днiстер» «Карпати-Днiстер» (79022, м. Львiв, вул. Городоцька, 174), Хмельницька 
фiлiя Акцiонерної страхової компанiї «Днiстер» «Хмельницький-Днiстер» (29025, м. Хмельницький, вул. Вокзальна, 56), Iвано-Франкiвський 
фiлiал Акцiонерної страхової компанiї «Днiстер» (76026, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Мазепи, 140, корп. А, оф.106), Закарпатська фiлiя 
«Закарпаття-Днiстер» Акцiонерної страхової компанiї «Днiстер» (89500, м. Чоп, вул. Миру, 50). 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Консул», 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. 
Мельник Андрiй Романович, сертифiкат аудитора А № 006044, виданий Рiшенням Аудиторської палати України № 157 вiд 26 грудня 2005 
року, термiн дiї до 26 грудня 2015 року, Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових 
установ А № 001402, видане 04.10.2007 року, термiн дiї до 26.12.2015 року, Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть 
проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв АБ № 000585 вiд 25 вересня 2007 року. 
Мiсцезнаходження: 46008, Україна, м. Тернопiль, вул. Медова, 12 А, 
тел/факс (0352) 43 00 23 
E-mail: consul_audit@ukr.net 
Незалежна думка 



Аудиторською перевiркою встановлено, що ПАТ «АСК «Днiстер» функцiонує на законних засадах i у своїй дiяльностi керується чинним 
законодавством та засновницькими документами. 
Структура i змiст наказу про облiкову полiтику вимагає трансформацiйного коригування для вiдповiдностi вимогам МСФЗ на дату їх 
застосування з врахуванням положень МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» та МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових полiтиках в 
частинi формування показникiв звiтностi згiдно МСФЗ». Фiнансова звiтнiсть товариства, складена на 31.12.2012 року та за час дiї перехiдного 
перiоду, протягом якого здiйснювалось застосування МСФЗ 1, не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам МСФЗ. Це викликане неповним 
узгодженням балансової вартостi компонентiв фiнансової звiтностi внаслiдок незастосування трансформацiйних коригувань щодо них в наказi 
про облiкову полiтику, якi мали вплив на прибуток чи збиток, аналiтичнi статтi iншого сукупного прибутку, операцiї з власниками. 
На нашу думку, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть питань, описаних у вищезазначеному абзацi, фiнансова звiтнiсть вiдображає 
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПАТ «АСК «Днiстер» на 31 грудня 2012 року, а також результати його дiяльностi i рух 
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Директор Аудиторської фiрми «Консул» 
сертифiкат аудитора А № 000205 Р.О. Мельник 
Заступник директора аудиторської фiрми «Консул» 
сертифiкат аудитора А № 006044 А.Р. Мельник 
 
Дата аудиторського звiту «12» квiтня 2013 року 
м. Тернопiль, вул. Медова, 12-А тел. 43-00-23 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДНIСТЕР»  
ЗА 2012 РIК 
1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ПIДПРИЄМСТВО  
Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (далi –ПАТ «АСК «Днiстер» або Компанiя) було створене як 
Вiдкрите акцiонерне товариство Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» та зареєстроване Рiшенням райвиконкому Червоноармiйської 
районної Ради народних депутатiв №162 вiд 19 березня 1991 року та перереєстроване Розпорядженням Личакiвської районної 
держадмiнiстрацiї № 464 вiд 23 грудня 1993 року. 
Змiна назви пiдприємства на Публiчне акцiонерне товариство вiдбулась 06 липня 2011 року вiдповiдно до законодавства. Державну реєстрацiю 
змiн до установчих документiв проведено Державним реєстратором Виконавчого комiтету Львiвської мiської ради Василаш Г.Я. 06 липня 2011 
року, номер запису 14151050017000612. 
АСК «Днiстер» є товариством, яке знаходиться у приватнiй власностi. 
Юридична адреса Компанiї – 79022, Україна, м. Львiв, вул. Городоцька, 174.  



Предметом дiяльностi АСК «Днiстер» є страхування, перестрахування та фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням 
страхових резервiв та їх управлiнням, що здiйснюються на основi лiцензiй, виданих Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових 
послуг України: 
№ запису № лiцензiї Строк дiї лiцензiї Види страхування 
1 2 3 4 
1 АВ 594181 З 07.12.2011 року безстроковий 
у формi добровiльного страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 
2 АВ 594182 у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 
3 АВ 594183 у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнiх 
та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)) 
4 АВ 594184 у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 
5 АВ 594185 у формi обов’язкового страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних 
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 
6 АВ 594186 у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв 
7 АВ 594187 у формi обов’язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 
8 АВ 594188 у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм вiдповiдальностi власникiв наземного 
транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 
перевiзника)) 
9 АВ 594189 у формi обов’язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що 
фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) 
10 АВ 594191 у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв 
У 2012 роцi ПАТ «АСК «Днiстер» здiйснювала свою дiяльнiсть виключно на територiї України. 
До складу ПАТ «АСК «Днiстер» входять 4 фiлiї: 
№ з\п Назва та мiсцезнаходження фiлiї Прiзвище, iм’я, по-батьковi керiвника, телефон Примiтки 
1 2 3 4 
1 Перша Львiвська фiлiя АСК «Днiстер» «Карпати – Днiстер»  
(м. Львiв, вул. Городоцька, 174) Муха Андрiй Iгорович (032) 297-60-63 - 
2 Закарпатська фiлiя АСК «Днiстер» «Закарпаття-Днiстер»  
(м. Чоп, вул. Миру, 50) Дуднiк Павло Георгiйович Прийняте рiшення про лiквiдацiю фiлiї 
3 Хмельницька фiлiя АСК «Днiстер» «Хмельницький – Днiстер» (м. Хмельницький, 
вул. Вокзальна, 56) Муха Андрiй Iгорович (032) 297-60-63 Прийняте рiшення про лiквiдацiю фiлiї 
4 Iвано-Франкiвський фiлiал АСК «Днiстер» (м. Iвано-Франкiвськ, вул. Мазепи, буд. 140, корп. А, оф. 106) Колтик Мирон Васильович 
Прийняте рiшення про лiквiдацiю фiлiї 
 
2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ 
Керуючись МСФЗ (IFRS) 1, ПАТ «АСК «Днiстер» вибрало першим звiтним перiодом рiк, який закiнчується 31.12.2012р. Iз цiєї дати фiнансова 



звiтнiсть Компанiї складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, якi дiють на дату складання звiтностi. 
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31.12.2011 p., ПАТ «АСК «Днiстер» готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 
нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України.  
Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк є першою фiнансовою звiтнiстю, пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ. 
При складаннi фiнансової звiтностi на основi МСФЗ за 2012 рiк Компанiя застосовує МСФЗ, якi є чинними на 31.12.2012 року та якi офiцiйно 
оприлюдненi на веб-сайтi МФУ. 
При складаннi фiнансової звiтностi на основi МСФЗ за 2012 рiк Компанiєю здiйснюється трансформацiя даних Балансу станом на 31.12.2011 
року (01.01.2012 року). Рiзницi, якi виникнуть внаслiдок застосування вимог МСФЗ до операцiй та подiй при здiйсненнi трансформацiї Балансу 
станом на 01.01.2012р., вiдображаються Компанiєю у складi нерозподiленого прибутку (збитку) або iнших складових власного капiталу. 
Компанiя розкриває iнформацiю про вплив переходу на МСФЗ на його фiнансовий стан, фiнансовий результат i грошовi потоки, як того 
вимагає МСФЗ №1. 
Починаючи з 01.01.2012р. фiнансову звiтнiсть за П(С)БО Компанiя не складає. 
3. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI ТА ОСНОВНI ОБЛIКОВI ПРИНЦИПИ 
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ в редакцiї затвердженiй Радою з МСФЗ. 
Фiнансова звiтнiсть Компанiї представлена в гривнях, а усi суми закругленi до цiлих тисяч. 
Бухгалтерський облiк ведеться Компанiєю вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» 
вiд 16.07.99 р. № 996-XIV, затверджених П(С)БО та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.  
Фiнансова звiтнiсть Компанiї за МСФЗ складена на основi бухгалтерських даних за 2012 рiк згiдно з нацiональним законодавством шляхом 
трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з 
вимогами МСФЗ. 
Компанiя використовує вимоги МСФЗ 1 вперше за один звiтний перiод, так як не має можливостi перерахунку за iншi попереднi звiтнi перiоди.  
Облiкова полiтика в Компанiї регламентується чинним законодавством України та Наказом по пiдприємству "Про облiкову полiтику та 
органiзацiю бухгалтерського облiку" № 15 вiд 30.06.2000р., зi змiнами та доповненнями, дiя якого подовжена на 2012 рiк. 
Застосована облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що використовувалась у попередньому фiнансовому роцi, за винятком доповнення щодо порядку 
визнання, оцiнки, процедур облiку та розкриття iнформацiї про об’єкти облiку згiдно з МСФЗ на дату їх застосування: 
? перше застосування МСФЗ здiйснено, починаючи з 1 сiчня 2012 року; 
? загальнi вимоги до подання фiнансової звiтностi здiйсненi у вiдповiдностi з МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв», МСФЗ 1 «Перше 
застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», МСБО 10 «Подiї пiсля дати балансу» та з врахуванням п.2. Загальних положень 
П(С)БО 2 «Баланс», п.2. П(С)БО 3 «Звiт про фiнансовi результати», п.2. П(С)БО 4 «Звiт про рух грошових коштiв», п.2. П(С)БО 5 «Звiт про 
власний капiтал»; 
? iнформацiю про облiкову полiтику Компанiї, яка вiдсутня у фiнансових звiтах, але є обов’язковою вiдповiдно до П(С)БО та МСФЗ, а також 
додатковий аналiз статей звiтностi вiдображено у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi, якi мають таку структуру: загальна iнформацiю про 
Компанiю; база пiдготовки фiнансової звiтностi; управлiння ризиками; iстотнi бухгалтерськi оцiнки; основнi принципи бухгалтерського облiку; 
деталiзацiя основних статей звiтностi; операцiї з пов’язаними сторонами; фактичнi та потенцiйнi зобов’язання; подiї пiсля дати фiнансової 
звiтностi; 
? iнформацiю про вплив трансформацiйних коригувань при переходi на МСФЗ на фiнансовий стан та на фiнансовий результат вiдображено у 



пояснювальнiй записцi до фiнансових звiтiв; 
? трансформацiю окремих показникiв звiтiв здiйснено за тими П(С)БО, за якими методи оцiнки статей звiтностi узгоджуються з МСФЗ та 
МСБО. 
Дана фiнансова звiтнiсть була складена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною собiвартiстю.  
4. ЗДАТНIСТЬ ТОВАРИСТВА ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, ПАТ «АСК «Днiстер» отримало чистий прибуток в сумi 2738 тис грн., i на зазначену дату поточнi 
активи перевищували поточнi зобов’язання на 8328 тис. грн. 
5. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ 
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї 
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочених 
податкiв»; 
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - «Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих 
дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ»; 
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення 
визнання». 
Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв 
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений 
податкiв». Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, яка переоцiнюється за 
справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2012р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове 
положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Компанiя. 
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - «Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих 
дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ». Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Компанiя повинна поновити надання фiнансової 
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, 
починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку 
розкриває Компанiя. 
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення 
визнання». Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не припинялося, щоб 
дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв’язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм 
зобов’язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi Компанiї у таких активах, та 
ризики, якi зв’язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але визнання у 
фiнансової звiтностi припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове 
положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Компанiя. 
 
Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi. 
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї. 
Компанiя має намiр використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю. 



Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї» - «Представлення статей iншого сукупного доходу». Правки до 
МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до 
складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у наявностi 
для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть перекласифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). 
Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї. Правка дiє 
для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012 року та пiсля цiєї дати, та буде використана у першiй фiнансовiй звiтностi Компанiї, яку буде 
складено пiсля того, як вона набере чинностi. 
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робiтникам» (у новiй редакцiї). Рада по МСФЗ випустила декiлька правок до МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або 
фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка очiкується), або 
роз’яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 року та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на 
фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Компанiя. 
МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства» (у редакцiї 2011 року). У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 
11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть» та МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах» МСФЗ (IAS) 28 
отримав нову назву «Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства» та тепер мiстить iнформацiю про використання методу 
пайової участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у асоцiйованi Товариства, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка 
дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку 
розкриває Компанiя. 
Правки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань». Правки дають роз’яснення поняттю «у теперiшнiй час 
мають юридичне право, яке закрiплене, на здiйснення взаємозалiку». Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р та не вплине на 
фiнансове положення та фiнансовий результат Компанiї. 
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, якi наданi державою». Вiдповiдно до цих правок Товариства, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi 
використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу» перспективно по 
вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Компанiї, якi у перше 
використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правка дiє для рiчних звiтiв, 
починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Компанiї. 
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї – взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань». Вiдповiдно до цих правок Компанiя 
зобов’язана розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання 
забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на 
фiнансове положення Компанiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий 
результат Компанiї. 
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових 
активiв та зобов’язань. Обов’язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 2015 року. Компанiя оцiнить вплив 
цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї. 
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 
«Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть», у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також розглядає 
питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 «Консолiдацiя – Товариства спецiального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає 



єдину модель контролю, яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи Компанiї спецiального призначення. Правка дiє 
для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р. та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Компанiї. 
МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть» замiняє МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спiльнiй дiяльностi» та Iнтерпретацiю ПКI-13 
«Товариства, якi спiльно контролюються – немонетарнi внески учасникiв». МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно 
контролюються, методом пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього Компанiї, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню 
спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р 
та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Компанiї. 
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах» мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше 
передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та 
МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 
2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Компанiї. 
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi» поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до 
МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли Компанiя зобов’язана використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно 
оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається або не заперечується. На цей час 
Компанiя оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове положення та фiнансовi результати його дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для 
рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. 
«Щорiчнi вдосконалення МСФЗ» (травень 2012р.) 
Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства: 
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Це вдосконалення пояснює, що Компанiя, яка припинила 
використовувати МСФЗ у минулому та вирiшило, або зобов’язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати МСФЗ 
(IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то Компанiя повинна ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть 
так, як би воно нiколи не припиняло використовувати МСФЗ. 
МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фiнансової звiтностi». Це вдосконалення роз’яснює рiзницю мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка 
надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною iнформацiєю є 
iнформацiя за попереднiй перiод. 
МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби». Це вдосконалення роз’яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi задовольняють 
визначенню основних засобiв, не є запасами. 
МСФЗ (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї». Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до 
виплат на користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток». 
МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть». Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй 
фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов’язання 
сегменту. 
Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати.  
6. ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПIВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 
Грошовi кошти i їх еквiваленти 
Грошовi кошти станом на 31.12.2012 р. зберiгаються на банкiвських рахунках та у касi. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється 



згiдно «Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi», затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637.  
Грошовi кошти Компанiї включають грошовi кошти в банках, в касi та еквiваленти грошових коштiв.  
Станом на 31 грудня 2012 року грошовi кошти Компанiї становили 4285 тис. грн. та були представленi наступними видами активiв: 
? в касi – 27 тис. грн.; 
? на поточному рахунку в банку 224 тис. грн.; 
? грошовi кошти в iноземнiй валютi 23 тис. грн. 
? грошовi кошти на депозитних рахунках - 4011 тис. грн. 
Грошовi кошти в дорозi вiдсутнi. 
Грошовi кошти в iноземнiй валютi облiковуються за вiдповiдною банкiвською ставкою з врахуванням змiн в банкiвськiй полiтицi та коливання 
курсу.  
Обмеження права Компанiї на користування грошовими коштами у 2012 роцi вiдсутнi. 
Основнi засоби 
Щодо усiх груп та видiв основних засобiв Компанiя дотримується єдиної полiтики визначення балансової вартостi та методiв нарахування 
амортизацiї. 
Основнi засоби зараховуються на баланс ПАТ «АСК «Днiстер» за первiсною вартiстю, яка включає витрати по їх придбанню та виготовленню 
(витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану необхiдного до експлуатацiї та iншi безпосередньо пов'язанi витрати), за 
вирахуванням накопиченої амортизацiї в разi її наявностi. Компанiя не визнає в балансовiй вартостi об'єктiв основних засобiв витрати на 
технiчне обслуговування та поточнi ремонти. Такi витрати визнаються витратами поточного перiоду й розподiляються на собiвартiсть або 
адмiнiстративнi витрати. Первiсна оцiнка основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 «Основнi засоби». Оцiнку справедливої вартостi 
основних засобiв на дату переходу на МСФЗ Компанiя не здiйснювала, оскiльки вартiсть проведення такої переоцiнки суттєво перевищує 
вигоди користувача.  
Залишкова (балансова) вартiсть основних засобiв визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою нарахованого зносу. Лiквiдацiйна 
вартiсть основних засобiв, згiдно з облiковою полiтикою, прирiвнюється до нуля. 
Амортизацiя основних засобiв нараховується у вiдповiдностi до вимог податкового законодавства i за 2012 рiк складає 123 тис. грн. 
Перерахунок амортизацiї за методами МСБО 16 «Основнi засоби» не проведений з причини того, що вiдсутня оцiнка незалежним експертом 
справедливої вартостi основних засобiв. Спираючись на те, що МСФЗ 1.16 висловлює право суб'єкта господарювання оцiнювати об'єкти 
основних засобiв на дату переходу на МСФЗ, та можливiсть звiльнення вiд вимог, коли вартiсть дотримання цих вимог iмовiрно перевищує 
вигоди користувачiв фiнансової звiтностi (МСФЗ 1.В4), враховуючи ретельний пiдхiд до оцiнки первiсної вартостi основних засобiв та 
документальне пiдтвердження облiкових даних, правлiнням компанiї прийнято рiшення не здiйснювати коригування амортизацiйних 
вiдрахувань.  
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть, знос та залишкова вартiсть основних засобiв у розрiзi груп є такими: 
(тис. грн.) 
Групи основних засобiв Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть 
Будинки та споруди 18 9 9 
Транспортнi засоби 740 610 130 
Машини та обладнання 386 334 52 



Iнструменти, прилади, iнвентар 389 350 39 
Iншi основнi засоби 90 48 42 
Всього: 1623 1351 272 
У звiтному роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 43 тис. грн., в тому числi у розрiзi груп: 
? машини та обладнання - 41 тис. грн.; 
? iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 2 тис. грн. 
Iнвентаризацiю основних засобiв було проведено станом на 01.11.2012 року. В результатi проведеної iнвентаризацiї розбiжностей не виявлено. 
Переоцiнка, iндексацiя об'єктiв балансової вартостi основних засобiв в поточному роцi проводилася не проводилася.  
Списання основних засобiв з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, коли в майбутньому не очiкується отримання доходу вiд 
використання або продажу даного активу. Доходи або витрати, що виникають пiсля списання об’єкта основних засобiв розраховуються як 
рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо iснують) i балансовою вартiстю активу, та включаються в звiт про прибутки та збитки 
за перiод, в якому актив був списаний.  
У 2012 роцi Компанiя здiйснила продаж основних засобiв (транспортного засобу) первiсною вартiстю 38 тис. грн. При цьому сума списаної 
амортизацiї становить 33 тис. грн. 
Станом на 31.12.2012 р. активи, класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу 
та припинена дiяльнiсть», вiдсутнi. 
Договори застави рухомого майна та нерухомого майна станом на кiнець 2012 р. вiдсутнi. 
Компанiя не має iнвестицiйної нерухомостi. Вiдсутня iнформацiя щодо наявностi контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних 
засобiв. Пiдприємство не має бiологiчних активiв. 
Компанiєю прийняте рiшення щодо внесення змiн до наказу про облiкову полiтику про визначення методу нарахування амортизацiї (зносу) 
вiдповiдно до вимог МСБО 16 у 2014 роцi. Розглядається можливiсть проведення незалежної оцiнки справедливої вартостi об'єктiв основних 
засобiв. 
Компанiя утримує iншi необоротнi матерiальнi активи в сумi 1344 тис. грн. 

Продовження тексту приміток 

Нематерiальнi активи 
Обсяг нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р. складає 183 тис. грн.  
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс Компанiї за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов`язанi з 
придбанням (створенням), доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю за вирахуванням накопиченої амортизацiї в разi їх наявностi.  
Нарахування зносу нематерiальних активiв здiйснюється кожного мiсяця прямолiнiйним методом, вiдповiдно до вимог П(С)БУ 8 та МСБО 38, i 
за 2012р. складає 32 тис. грн.  
АБО Нематерiальнi активи з визначеним строком корисної експлуатацiї амортизуються протягом цього перiоду i оцiнюються на предмет 
зменшення корисностi, якщо є ознаки потенцiйного збитку зменшення корисностi вiд даного нематерiального активу. Перiод i метод 
нарахування амортизацiї для нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї переглядаються, як мiнiмум, в кiнцi кожного 
фiнансового року. Змiна очiкуваного строку корисної експлуатацiї або очiкуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигiд, 



пов'язаних з активом, вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, та 
враховується як змiна облiкових оцiнок. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з визначеним термiном корисної експлуатацiї 
визнаються в звiтi про прибутки та збитки в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв. 
Перерахунок амортизацiї за методами МСБО 16 не здiйснювався. Обмеження права власностi пiдприємства на нематерiальнi активи вiдсутнi. 
Вiдсутнi контрактнi зобов'язання, пов'язанi з придбанням нематерiальних активiв. 
З метою приведення фiнансової звiтностi Компанiї у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ вартiсть лiцензiй (у сумi 126 тис. грн.), попередньо 
облiковуваних в роздiлi iнша поточна дебiторська заборгованiсть, була перенесена у роздiл нематерiальних активiв.  
 
Фiнансовi iнвестицiї  
Загальний обсяг належних Компанiї довгострокових фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2012 р. становить 48481 тис. грн., в т.ч. вартiсть 
акцiй – 1550 тис. грн., внески до статутних фондiв iнших пiдприємств – 46931 тис. грн. Вартiсть фiнансових iнвестицiй облiковується за 
собiвартiстю даного активу. 
По вiдношенню до довгострокових фiнансових iнвестицiй, на кожну звiтну дату Компанiя здiйснює аналiз на наявнiсть об'єктивних ознак 
збиткiв вiд знецiнення. Об'єктивнi ознаки наявностi збиткiв вiд знецiнення включають значне зниження справедливої вартостi iнвестицiй нижче 
їх первiсної вартостi. Визначення того, що є «значним» вимагає судження. При визначеннi даного судження Компанiя оцiнює, серед iншого, 
змiну цiн на акцiї в попередньому, а також тривалiсть перiоду, протягом якого справедлива вартiсть iнвестицiї була нижче первiсної вартостi 
або ступiнь, в котрiй первiсна вартiсть iнвестицiї перевищувала їх справедливу вартiсть. 
Крiм того Компанiя облiковує поточнi фiнансовi iнвестицiї 4289 тис. грн. 
Запаси 
Запаси Компанiя оцiнює за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на 
придбання та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. 
Запаси Товариства вiдображенi за методом оцiнки вибуття запасiв «ФIФО», використання якого було незмiнним протягом вказаного перiоду. 
Одиницею облiку запасiв є кожне найменування цiнностей.  
Одиницею облiку запасiв є кожне найменування цiнностей. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв при їх вiдпуску в 
експлуатацiю повнiстю списується на витрати та виключається зi складу запасiв. Станом на дату балансу вартiсть запасiв Компанiї становить 
34 тис. грн. та у розрiзi груп має наступну структуру:  
(тис. грн.) 
Найменування показника Балансова вартiсть на кiнець року 
Сировина та матерiали 12 
Паливо 2 
Запаснi частини 20 
Разом 34 
Порiвняно з початком 2012 року запаси зменшились на 7 тис. грн. у межах коливань поточних потреб Компанiї.  
Тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi вiдсутнi. 
Запаси, щодо яких слiд здiйснювати переоцiнку справедливої вартостi, вiдсутнi. 
Протягом 2012 року дооцiнка та уцiнка запасiв не здiйснювались. 



 
Дебiторська заборгованiсть 
Позики i дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з встановленими або визначеними виплатами, якi не котируються на 
активному ринку. Пiсля первинного визнання фiнансовi активи такого роду оцiнюються за первiсною або амортизованою вартiстю, визначеною 
з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Амортизована вартiсть розраховується з 
врахуванням дисконту або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної вiдсоткової ставки. 
Амортизацiя на основi використання ефективної вiдсоткової ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про прибутки та 
збитки. Резерв сумнiвних боргiв створюється, коли отримання повної суми заборгованостi в подальшому неможливий. Керiвництво визначає 
вiрогiднiсть вiдшкодування дебiторської заборгованостi, ґрунтуючись на оцiнцi платоспроможностi основних дебiторiв та на аналiзi строкiв не 
погашення заборгованостi. Безнадiйна заборгованiсть списується з балансу в момент її виникнення.  
Розмiр дебiторської заборгованостi Компанiї станом на 31.12.2012 р. складає 1407 тис. грн., в тому числi:  
? за товари, роботи, послуги 1347 тис. грн.; 
? розрахунки з бюджетом 15 тис. грн.; 
? iнша поточна дебiторська заборгованiсть 45 тис. грн. 
Основнi дебiтори  
Дебiтори Сума, тис. грн. Предмет заборгованостi 
ТзОВ «ЛеоТекс» 98 За наданi страховi послуги 
ПрАТ «Львiвський лiкеро-горiлчаний завод» 113 За наданi страховi послуги 
ТзОВ «Вiденська кава» 64 За наданi страховi послуги 
На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу дебiторську заборгованiсть (короткострокову) вiдсотки не нараховуються, бо 
вона, як правило, погашається протягом 30-90 днiв. 
Протягом 2012 р. списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть на суму 499 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не створювався. 

Продовження тексту приміток 

Власний капiтал 
Власний капiтал Компанiї станом на 31.12.2012 року становить 59899 тис. грн. та має наступний розподiл за статтями балансу: 
? статутний капiтал в сумi 50000 тис. грн.; 
? резервний капiтал в сумi 785 тис. грн.; 
? нерозподiлений прибуток в сумi 9089 тис. грн.;  
? додатковий вкладений капiтал в сумi 25 тис грн. 
Порiвняно з початком 2012 року власний капiтал Компанiї зрiс на суму отриманого у звiтному роцi прибутку у розмiрi 2738 тис. грн. 
Статутний капiтал. Статутний капiтал Компанiї згiдно Статуту складає 50000 тис. грн., i подiлений на 714285417 простих iменних та 300 
привiлейованих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,07 грн. кожна. 
На звiтну дату статутний капiтал сплачений повнiстю. Вилучений капiтал вiдсутнiй. 
У 2012 роцi змiни до розмiру статутного капiталу не вносились. 



Станом на 31.12.2012 р. акцiї АСК «Днiстер» належать 232 акцiонерам та розподiленi таким чином: 
Статус зареєстрованої особи Кiлькiсть акцiй, шт. Загальна номiнальна вартiсть, грн. Вiдсоток у статутному фондi 
Фiзичнi особи – (222 акцiонерiв) 13 848 398 969 387,86 1,93878 
Юридичнi особи (10 акцiонерiв): 700 437 319 49 030 612,33 98,06122 
ПАТ «Кредобанк» 301 116 21 078,12 0,04216 
«Агротехнiка» 3 449 241,43 0,00048 
Центр НТТМ 1 727 120,89 0,00024 
Фiрма «Енергiя» 2 882 201,74 0,00040 
ТзОВ «Брокерська компанiя «Днiстер» 2 648 853 185 419,71 0,37083 
ПАТ СК «Скайд» 4 453 767 311 763,69 0,62353 
ПАТ АКБ «Львiв» 6 596 829 461 778,03 0,92356 
ТзОВ «Фiнансова компанiя «Iнвестицiйний капiтал» 666 163 140 46 631 419,80 93,26284 
ТзДВ «Львiвагромашпроект» 4 551 270 318 588,90 0,63718 
ПрАТ «Днiстер- життя» 15 714 286 1 100 000,02 2,20000 
Разом 714 285 717 50 000 000,19 100,00 
Обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу Статутом не передбаченi. 
 
Резервний капiтал. Залишок на 01.01.2012 р. – 694 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. розмiр резервного капiталу складає 785 тис. грн. Пiдставою 
для формування резервного капiталу є вимого чинного законодавства України та п. 5.2.1 статуту АСК «Днiстер». Вiдрахування до резервного 
капiталу, що регламентовано статутом пiдприємства складає 5% вiд обсягу чистого прибутку за попереднiй рiк.  
Нерозподiлений прибуток. Облiк нерозподiленого прибутку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Залишок нерозподiленого 
прибутку в балансi станом на 31.12.2012 року склав 9089 тис. грн. Зростання нерозподiленого прибутку вiдбулося внаслiдок того, що дiяльнiсть 
Компанiї на протязi 2012 року була прибутковою. 
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв. Страховi резерви Компанiї формуються у вiдповiдностi з Законом України «Про страхування», 
«Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя», затверджених 
Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004р. № 3104 та «Положення про обов’язковi 
критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв, якими представленi страховi резерви з видiв страхування, iнших, нiж 
страхування життя», затверджених Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 08.10.2009р. 
№741. 
Станом на 01.01.2012 р. розмiр страхових резервiв 8094 тис. грн., частка перестраховикiв складала 1177 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. 
страховi резерви складали 3265 тис. грн., у тому числi: резерв незароблених премiй – 2604 тис. грн., резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 
– 661 тис. грн. при частцi перестраховикiв 623 тис. грн.  
Крiм того в облiку Компанiї вiдображена сума цiльового фiнансування 132 тис. грн. станом на кiнець 2012 року.  
Зобов’язання  
Фiнансовi зобов'язання, що знаходяться у сферi дiї МСФЗ (IАS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються 
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити i запозичення. Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх 



первинному визнаннi. Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат, в разi позик i кредитiв 
на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по операцiї. 
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгiвельну та iншу кредиторську заборгованiсть, позики, договори фiнансової гарантiї, а також 
похiднi фiнансовi iнструменти. 
Для визначення справедливої вартостi використовуються припущення, що справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi за товари, 
роботи, послуги, а також iнших короткострокових зобов'язань в основному приблизно рiвна їх балансовiй вартостi тому, що цi iнструменти 
будуть погашенi в найближчому майбутньому. 
Зобов'язаннями в Компанiї визнається заборгованiсть пiдприємства iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла внаслiдок минулих 
господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв Компанiї та її економiчних вигiд. 
Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями компанiї визнанi такi, що мають строк погашення не бiльше, нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, 
виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п.60 МСБО 1. 
Станом на 31.12.2012 р. довгостроковi зобов’язання у Компанiї вiдсутнi. 
Станом на 31.12.2012 р. поточнi зобов’язання Компанiї складають 1687 тис. грн. i включають поточнi зобов’язання за розрахунками: 
? з бюджетом (податок на прибуток) — 197 тис. грн.; 
? зi страхування – 14 тис. грн.; 
? з оплати працi – 42 тис. грн.; 
? з учасниками – 815 тис. грн.; 
? iншi поточнi зобов’язання - 619 тис. грн. 
Простроченої заборгованостi з виплати заробiтної плати станом на 31.12.2012 р. Компанiя немає. Заборгованостi, за якою минув строк позовної 
давностi, Компанiя немає. Сума списаної у 2012 роцi кредиторської заборгованостi становить 168 тис. грн. 
Короткостроковi кредити банкiв станом на 31.12.2012р. вiдсутнi. 

Продовження тексту приміток 

Доходи i витрати 
Дохiд визначається компанiєю за методом нарахування, при умовi збiльшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання 
власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв компанiї), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно 
визначена. 
Витратами звiтного перiоду компанiї визнає зменшення активiв або збiльшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу (за 
винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), та за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно 
оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi 
неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (рядок 010) формується, виходячи з наступної формули: страховi платежi – 
частка страхових платежiв, належна перестраховикам +- резерв незароблених премiй +- частка перестраховикiв у резервах незароблених 
премiй. Вiдповiдно наведеної формули отримуємо наступне:  
5585,4 – 1751,9 + (6318,1-2604,6) – (623,1-1177,1) = 6993,0 тис. грн.  



На протязi 2012 року Компанiєю були здiйсненi виплати страхових вiдшкодувань на загальну суму 1749 тис. грн.  
Компанiя за 2012 рiк отримала чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт послуг) у розмiрi 5244 тис. грн., що на 5206 
тис. грн. менше порiвняно з попереднiм роком. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт послуг) склала 3900 тис. грн., що на 2078 
тис. грн. менше порiвняно з попереднiм роком. Причиною змiн стало зменшення кiлькостi укладених договорiв страхування у порiвняннi з 
попереднiм перiодом. 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (рядок 040 – 3900 тис. грн.) та адмiнiстративнi витрати (рядок 070 – 1013 тис. грн.) складаються iз 
наступних вагомих витрат: заробiтна плата працiвникiв – 1114 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи – 408 тис. грн., витрати на 
фiнансування превентивних заходiв – 1450 тис. грн., витрати на комiсiйнi винагороди страхових агентiв та посередникiв – 717 тис. грн., 
матерiальнi витрати – 427 тис. грн., нарахована амортизацiя – 122 тис. грн., витрати на оформлення страхових випадкiв – 14 тис. грн., iншi 
витрачання, в т.ч. оплата послуг (робiт) стороннiх органiзацiй - 661 тис.грн. 
Iншi операцiйнi доходи (рядок 060 – 5513 тис. грн.) складаються з таких надходжень: дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв – 1139 
тис. грн., суми, що повертаються iз технiчних резервiв, iнших, нiж резерви незароблених премiй – 3703 тис. грн., частки страхових виплат та 
вiдшкодувань, компенсованих перестраховиками – 456 тис. грн., суми, що отримуються в результатi реалiзацiї переданого страхувальником або 
iншою особою права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки – 215 тис. грн. 
До iнших операцiйних витрат (рядок 090) вiдносяться вiдрахування у технiчнi резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй – 2587 тис. грн.  
До iнших фiнансових доходiв (рядок 120) вiдносяться доходи у виглядi вiдсоткiв вiд розмiщення депозитiв – 754 тис. грн.  
До iнших доходiв (рядок 130 – 1857 тис. грн.) вiдносяться доходи вiд списання кредиторської заборгованостi – 168 тис. грн., курсовi рiзницi 
(додатнє значення) – 1644 тис. грн., iншi доходи – 45 тис. грн. 
До iнших витрат (рядок 160 – 2384 тис. грн.) вiдносяться витрати на благочинну допомогу – 363 тис.грн., витрати вiд списання дебiторської 
заборгованостi – 499 тис. грн., курсовi рiзницi (вiд’ємне значення) – 1512 тис. грн., iншi витрачання – 10 тис. грн.  
 
Рух грошових коштiв  
Звiт про рух грошових коштiв за 2012р. складено Компанiєю за вимогами МСБО 7 на основi прямого методу, згiдно з яким, розкривається 
iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. Застосування даного 
методу складання звiту базується на безпосередньому використаннi даних з регiстрiв бухгалтерського облiку щодо дебетових або кредитових 
оборотiв грошових коштiв за звiтний перiод у кореспонденцiї з рахунками бухгалтерського облiку операцiй, активiв або зобов’язань. У звiтi 
вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.  
Реалiзацiя продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (рядок 010) описує отриманi страховi та перестраховi платежi, а також комiсiйну винагороду за 
реалiзацiю страхових продуктiв, що належать iншим страховикам. Стаття «Iншi надходження» мiстить в собi суттєву iнформацiю щодо сум, що 
отримуються в результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки, 
в розмiрi 215 тис. грн. та iнформацiю щодо частки страхових виплат та вiдшкодувань, компенсованих перестраховиками – 456 тис. грн. 
Iншi витрачання (рядок 145) мiстять в собi iнформацiю щодо виплачених страхових вiдшкодувань та виплат – 757 тис. грн., виплачену 
комiсiйну винагороду страховим агентам та посередникам – 652 тис. грн., коштiв, скерованих на спонсорську допомогу – 351 тис. грн., коштiв, 
скерованих на фiнансування превентивних заходiв – 1450 тис. грн.  
Iншi платежi щодо руху коштiв у результатi фiнансової дiяльностi (рядок 360) мiстять в собi кошти, виданi iншим особам, (в тому числi - в 
якостi позик) – 480 тис. грн.  



Чистий рух коштi в у 2012 роцi становив: -2662 тис. грн.  
Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн  
Операцiї з пов’язаними особами на протязi 2012 року не здiйснювались. 
 
7. ЦIЛI, ПОЛIТИКА ТА ПРОЦЕДУРА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають страховi зобов'язання, позики, кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та 
iншу поточну кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансовi операцiї Компанiї. Компанiя має в 
наявностi позики та iншу дебiторську заборгованiсть, дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, iншу дебiторську заборгованiсть, 
грошовi кошти, короткостроковi та довгостроковi депозити, якi виникають безпосередньо в ходi її операцiйної дiяльностi. У наявностi є також 
довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. 
Правлiння Компанiї контролює процес управлiння даними ризиками. Спецiалiсти з фiнансових ризикiв надають консультацiї правлiнню 
Компанiї вiдносно фiнансових ризикiв та вiдповiдної концепцiї управлiння фiнансовими ризиками. Спецiалiсти з фiнансових ризикiв 
допомагають правлiнню Компанiї бути впевненими в тому, що дiяльнiсть Товариства, яка пов'язана з фiнансовими ризиками, здiйснюється 
згiдно вiдповiдної концепцiї компанiї та її готовностi утримувати на собi ризики. Всi операцiї з фiнансовими iнструментами з метою управлiння 
ризиками здiйснюються спецiалiстами з вiдповiдною квалiфiкацiєю та досвiдом роботи. Вiдповiдно до своєї полiтики Компанiя не здiйснює 
торгiвлю фiнансовими iнструментами в спекулятивних цiлях. 
Правлiння Компанiї здiйснює аналiз та затверджує полiтику управлiння вказаними ризиками. 
Страховий ризик. Визначення страхового ризику посилається на ризик, який страховик приймає вiд власника страхового полiса. Iншими 
словами, страховий ризик – це ризик, який iснує вiд початку та передається вiд власника страхового полiса страховиковi.  
Керiвництво компанiї здiйснює аналiз страхового ризику за такими видами: тип страхової подiй; специфiка ризикiв; географiчна територiя; 
Ринковий ризик. Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв вiд фiнансового iнструменту 
коливатиметься внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе три типи ризику: ризик змiни вiдсоткової ставки, валютний 
ризик та iншi цiновi ризики. Фiнансовi iнструменти, схильнi до ринкового ризику включають кредити та позики, депозити, iнвестицiї, що є в 
наявностi для продажу та похiднi фiнансовi iнструменти. 
 
Ризик змiни вiдсоткової ставки. Ризик змiни вiдсоткової ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв вiд 
фiнансового iнструменту коливатиметься вiд змiни ринкових вiдсоткових ставок. Ризик змiни ринкових вiдсоткових ставок вiдноситься, 
передусiм, до довгострокових зобов'язань компанiї. Компанiя здiйснює управлiння ризиком змiни вiдсоткових ставок, використовуючи 
поєднання кредитiв та позик з фiксованою та плаваючою вiдсотковою ставкою. Станом на 31 грудня 2012р. кредити та позики з фiксованою та 
плаваючою вiдсотковою ставкою в звiтi про фiнансовий стан вiдсутнi. 
 
Валютний ризик. Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента 
коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 
Iншi цiновi ризики. На звiтну дату схильнiсть до ризику, що пов'язанi з котируємими iнвестицiями в цiннi папери, якi оцiнюються за 
справедливою вартiстю вiдсутнi. 
Кредитний ризик. Кредитний ризик – це ризик того, що у Компанiї виникне фiнансовий збиток, оскiльки контрагенти не виконають свої 



зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському договору. На звiтну дату схильнiсть до даного ризику в Компанiї вiдсутня. 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. Управлiння кредитним ризиком, що пов'язаний з клiєнтами, здiйснюється кожним 
операцiйним пiдроздiлом у вiдповiдностi з полiтикою, процедурами та системою контролю, якi встановленi Компанiєю щодо управлiння 
кредитним ризиком. Кредитна якiсть клiєнта оцiнюється на основi детальної форми оцiнки кредитного рейтингу, виходячи з даної оцiнки 
визначаються iндивiдуальнi лiмiти на надання послуг. Здiйснюється регулярний монiторинг непогашеної дебiторської заборгованостi клiєнтiв. 
 
Ризик лiквiдностi. Компанiя здiйснює контроль на ризиком дефiциту грошових коштiв. Метою дiяльностi Компанiї є пiдтримання балансу мiж 
безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю.  
Управлiння капiталом. Основною метою Компанiї по вiдношенню до управлiння капiталом є забезпечення стабiльної кредитоспроможностi та 
адекватного рiвня капiталу для провадження дiяльностi Компанiї та максимiзацiї прибутку акцiонерiв. 
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та змiнює його у вiдповiдностi до змiн економiчних умов. З метою збереження або змiни 
структури капiталу Компанiя може регулювати розмiр виплати дивiдендiв, повертати капiтал акцiонерам чи випускати новi акцiї. Станом на 31 
грудня 2012 р. та 31 грудня 2011 р., внесення змiн до мети, полiтики та заходiв управлiння капiталом не вiдбувалось.  
8. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань Компанiї 
вiдсутнi. 
Кредити та позики 
Пiсля балансової дати Компанiя кредити та позики не залучала. 
Дивiденди 
Пiсля балансової дати, станом на дату надання фiнансової звiтностi ПАТ «АСК «Днiстер», Зборами акцiонерiв не було прийнято рiшення щодо 
розподiлу прибутку Компанiї.  
 
 
Голова Правлiння _________________________ А.I. Ривак 
 
Головний бухгалтер _________________________ А.I. Муха 
 


