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)

29.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
13800475
4. Місцезнаходження
Львівська , Залiзничний, 79022, м.Львiв, вул.Городоцька, 174
5. Міжміський код, телефон та факс
(032) 297-60-66 297-60-63
6. Електронна поштова адреса
office@dnister-group.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень Цiннi папери України
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.dnistergroup.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

X

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. 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)

33. 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 2013 роцi не випускались.
Протягом року Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.
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».
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.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ№474906
3. Дата проведення державної реєстрації
19.03.1991
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
50000000.19
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
27
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 Перестрахування
д\в д\в
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до п. 2.1. Статуту АСК «Днiстер»Товариство створене для здiйснення пiдприємницької
дiяльностi у сферi страхування з метою отримання прибутку. АСК «Днiстер» протягом року
дотримувалась загальних принципiв корпоративного управлiння. Кодекс про корпоративне
управлiннятовариством неприйнятий. Фактiв вiдхилення або недотримання принципiв чи
кодексукорпоративного управлiння, протягом року не було. 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
встановленому ними порядку. Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво її
поточною дiяльнiстю, є Правлiння. Правлiння приймає рiшення по всiх питаннях поточної i
перспективної дiяльностi Товариства, 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. Власником iстотної участi у Статутному капiталi АСК «Днiстер» єТзОВ
"Фiнансовакомпанiя "Iнвестицiйнийкапiтал", код ЄДРПОУ: 32970227, адреса: Україна, м. Львiв,
вул В.Великого,58. Iнших власникiв iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за
страховиком) не має.Власник iстотної участi дiє у вiдповiдностi встановленим законодавством
вимогам. Змiни складу власникiв iстотної участi за рiк не було. Склад Наглядової ради АСК
«Днiстер»:РивакIван Миколайович, Ковальський Олександр Євгенович, СiтарчукАндрiй

Семенович, Незбрицький Михайло Iванович, СушкоIрина Степанiвна, Загiрний Роман Йосипович,
Вельгош Михайло Васильович. Склад наглядової ради АСК «Днiстер» за звiтнiй рiк не
змiнювався. Наглядова ради не утворювала комiтети. Склад виконавчого органу (Правлiння) АСК
Днiстер: Голова правлiння Ривак Андрiй Iванович, Члени правлiння Савiнкова Олена Миколаївна,
Муха Андрiй Iгорович. Склад Правлiння АСК «Днiстер» за звiтнiй рiк не змiнювався. Фактiв
порушення членами Наглядової ради та Правлiнням АСК" Днiстер" внутрiшнiх правил, що
призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг не було. Заходiв
впливу, застосованих протягом року органами державної влади до АСК «Днiстер», в тому числi до
членiв її Наглядової ради та Правлiння не було. Значними факторами, що впливалии на дiяльнiсть
Товариства протягом року були погiршення економiчноїситуацiї в Українi, нестабiльнiсть
податкового законодавства, непередбаченiстраховi випадки. В АСК «Днiстер» система управлiння
ризиками вiдсутня. Протягом 2013 року внутрiшнiй аудит в АСК «Днiстер» не здiйснювавлася.
Фактiв вiдчуження протягом 2013 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi
АСК «Днiстер» розмiр не було. Оцiнки активiв з метою купiвлi-продажу протягом 2013 року в
обсязi, що перевищує встановлений у Статутi АСК «Днiстер» розмiр не було. Операцiй з
пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого
об'єднання, проведенi протягом 2013 року не було.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Центральна фiлiя ПАТ "КРЕДОБАНК" м.Львова
2) МФО банку
325365
3) поточний рахунок
2650701000663
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ АКБ "Львiв"
5) МФО банку
325268
6) поточний рахунок
265011399840
12. 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

27.04.2014

д/в

Опис

Страхова дiяльнiсть

АВ594182

07.12.2011

27.04.2014

д/в

Опис

Страхова дiяльнiсть

ДКЗРРФПУ

АВ594183

07.12.2011

ДКЗРРФПУ

27.04.2014

д/в

Опис

Страхова дiяльнiсть

АВ594184

07.12.2011

АВ594185

07.12.2011

АВ594186

07.12.2011

АВ594187

07.12.2011

АВ594188

07.12.2011

АВ594189

07.12.2011

ДКЗРРФПУ

27.04.2014

ДКЗРРФПУ

27.04.2014

ДКЗРРФПУ

27.04.2014

д/в

Опис

Страхова дiяльнiсть

27.04.2014

д/в

Опис

Страхова дiяльнiсть

ДКЗРРФПУ

д/в

Опис

Страхова дiяльнiсть

27.04.2014

д/в

Опис

Страхова дiяльнiсть

ДКЗРРФПУ
д/в

Опис

Страхова дiяльнiсть

27.04.2014

д/в

Опис

Страхова дiяльнiсть

ДКЗРРФПУ

АВ594191

07.12.2011

ДКЗРРФПУ

27.04.2014

д/в

Опис

IV. 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

0.00048

ВАТ "Кредобанк"

22360822

79044Україна м.Львiв
вул Сахарова, 78

0.04216

ВАТ "Львiвагромашпроект"

00237593

79015Україна м.Львiв
вул Городоцька , 205

0.63718

ВАТ "Страхова компанiя
"Скайд"

16295210

04050Україна м.Київ вул
Глибочицька,72

0.62353

ЗАТ "Днiстер-життя"

33753345

79022Україна м.Львiв
вул. Городоцька,174

2.20000

ТзОВ «Карпати-брок»

32893698

79018Україна м.Львiв
вул. Головацького,23А

0.92356

ТзОВ "Брокерська компанiя
"Днiстер"

22392408

79044Україна м.Львiв
вул Моршинська, 11/9

0.38788

ТзОВ "Фiнансова компанiя

32970227

79053Україна м.Львiв

93.26284

"Iнвестицiйний капiтал"

вул В.Великого,58

Фiрма "Енергiя"

04874471

79008Україна м.Львiв
вул Л.Українки,7

0.00040

Центр НТТМ

д/в

79000Україна м.Львiв д/в

0.00024

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 осiбзасновникiв/акцiонерiв всього
221 акцiонерiв

д/в д/в 31.12.2013 д/в

1.922173
100.000000000000

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ривак Адрiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 401202 13.04.2000 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл.
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища економiчна, Львiвський Держаний унiверситет iм. I. Франка
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правлiння АСК "Днiстер"
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2011 5 рокiв
9) Опис
Голова Правлiння є керiвником Товариства, органiзовує роботу Товариства в цiлому та Правлiння
зокрема i несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження 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.
За 2013 рiк розмiр винагороди становив 74688,84 грн.
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.

1) посада
Член правлiння, в.о.головного бухгалтера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Муха Андрiй Iгорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 097175 05.03.1996 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл.
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища економiчна, Державний унiверситет "Львiвська полiтехнiка"
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правлiння АСК "Днiстер"
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2011 5 рокiв
9) 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.
За 2013 рiк розмiр винагороди становив 75347,87 грн.
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.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савiнкова Олена Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 262582 13.12.1996 Личакiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл.
4) рік народження**

1973
5) освіта**
Вища, Державний унiверситет "Львiвська полiтехнiка"
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ТзОВ "Юнiвер-Сервiс"
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2011 5 рокiв
9) 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 основ.
За 2013 рiк розмiр винагороди становив 47669,07 грн.
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.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ривак Iван Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 398044 10.04.2000 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл.
4) рік народження**
1945
5) освіта**
Вища економiчна, Тернопiльська академiя народного господарства
6) стаж керівної роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння АСК "Днiстер"
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2011 3 роки

9) 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 2013 рiк розмiр винагороди як голови Наглядової ради становив 78580,62 грн.
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.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiтарчук Андрiй Семенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 498448 26.09.1996 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл.
4) рік народження**
1940
5) освіта**
Вища. Львiвський унiверситет iм. I.Франка
6) стаж керівної роботи (років)**
54
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника Львiвського тер.управлiння ДКЦПФР
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2011 3 роки
9) 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.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Незбрицький Михайло Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

КА 846119 02.06.1998 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл.
4) рік народження**
1937
5) освіта**
Вища. Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник ГСКТБ "Львiвхiмсiльгоспмаш"
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2011 3 роки
9) 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.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сушко Iрина Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 457126 20.06.2000 Залiзничним РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл.
4) рік народження**
1941
5) освіта**
Вища. Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор АТ "Євро-Днiстер"
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2011 3 роки
9) 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.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Загiрний Роман Йосипович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 003890 19.11.1998 Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл.
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища. Львiвський полiтехнiчний iнститут; Львiвська комерцiйна академiя.
6) стаж керівної роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння банку "Днiстер"
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2011 3 роки
9) 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.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вельгош Михайло Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 138760 03.05.1999 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл. Шевченкiвським РВ ЛМУ
УМВСУ у Львiв.обл.
4) рік народження**
1954

5) освіта**
Вища. Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконавчий директор ОПОЛ
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.04.2011 3 роки
9) 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.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковальський Олександр Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 498236 23.09.1997 Личакiвський РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл.
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища. Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Львiвський центр стандартезацiї та метрологiї, начальник вiддiлу.
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2011 3 роки
9) 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.

1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мазур Ольга Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 076585 25.02.1999 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiв.обл.
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища. Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ТзОВ "Скарби"
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2011 3 роки
9) 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.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Муха Марiя Ярославiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КС 337337 25.05.2004 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища, Унiверситет iм.I.Франка
6) стаж керівної роботи (років)**

5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник вiддiлу по роботi з V.I.P клiєнтами ПрАТ СК "Граве України" (ЄДРПОУ 25399836)
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2011 3 роки
9) 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.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лiвчак Ярослав Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 624082 28.10.1997 Дрогобицьким МВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища, Унiверситет iм.I.Франка
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор ПП "Аргус"
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2011 3 роки
9) 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Паспортні дані фізичної
Прізвище, ім'я,
Дата
особи (серія, номер, дата
по батькові
внесення
видачі, орган, який видав)*
посадової особи або ідентифікаційний код за до реєстру
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
правлiння

Ривак Адрiй
Iванович

КВ 401202 13.04.2000
Франкiвським РВ УМВСУ у
Львiв.обл.

20.02.2004

1179155

0.16508000000

1179154

0

1

0

Член правлiння,
в.о.головного
бухгалтера

Муха Андрiй
Iгорович

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

20.02.2004

128613

0.01801000000

128613

0

0

0

Член правлiння

Савiнкова Олена
Миколаївна

КА 262582 13.12.1996
Личакiвським РВ УМВСУ у
Львiв.обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Ривак Iван
Миколайович

КВ 398044 10.04.2000
Франкiвським РВ УМВСУ у
Львiв.обл.

20.02.2004

70797

0.00991000000

70797

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Сiтарчук Андрiй
Семенович

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

20.02.2004

656

0.00009000000

656

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Незбрицький
Михайло
Iванович

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

20.02.2004

59007

0.00826000000

59007

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Сушко Iрина
Степанiвна

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

20.02.2004

72394

0.01014000000

72394

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Загiрний Роман
Йосипович

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

20.02.2004

36051

0.00505000000

36051

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Вельгош
Михайло
Васильович

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

20.02.2004

66267

0.00928000000

66267

0

0

0

УМВСУ у Львiв.обл.
Член
Наглядової
ради

Ковальський
Олександр
Євгенович

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

20.02.2004

47693

0.00668000000

47693

0

0

0

Голова
ревiзiйної
комiсiї

Мазур Ольга
Василiвна

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

20.02.2004

405

0.00006000000

405

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Муха Марiя
Ярославiвна

КС 337337 25.05.2004
Франкiвським РВ УМВСУ у
Львiвськiй обл.

30000

0.00420000000

30000

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Лiвчак Ярослав
Iванович

КА 624082 28.10.1997
Дрогобицьким МВ УМВСУ у
Львiвськiй обл.

1486

0.00020000000

1486

0

0

0

1692524

0.23696000000

1692523

0

1

0

Усього

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

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

ТзОВ "Фiнансова
компанiя
"Iнвестицiйний
капiтал"

32970227

79053 Україна
Львівська д/в м.Львiв
вул В.Великого,58

14.12.2004

666163140

93.2628392456

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

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

Усього 666163140

93.2628392456

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

666163126

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

0

14

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні
666163126

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

14

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
26.04.2013
95.678600000000
26 квiтня 2013року проводились Загальнi збори акцiонерiв за пiдсумками роботи Товариства за 2012
рiк. В термiни, встановленi Законодавством, до Правлiння не надходили пропозицiї вiд акцiонерiв
щодо внесення змiн до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв. Протягом 2013 року
позачергових зборiв Товариство не проводило. Прядок денний: 1. Про обрання голови та секретаря
зборiв. 2.Про обрання лiчильної комiсiї. 3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi АСК «Днiстер» за 2012 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. 4. Звiт
Наглядової ради АСК «Днiстер» за 2012 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. 5.
Звiт Ревiзiйної комiсiї про звiтнiсть та баланс АСК «Днiстер» за 2012 рiк. Прийняття рiшення за
результатами розгляду звiту. 6. Затвердження звiту та балансу АСК «Днiстер» за 2012 рiк. 7.
Затвердження висновку незалежного аудитора про фiнансову звiтнiсть АСК «Днiстер» станом на 31
грудня 2012 року. 8. Про розподiл та використання прибутку АСК «Днiстер». 9. Про страхування
акцiонерiв – фiзичних осiб вiд нещасних випадкiв. Прийнятi рiшення: Головою зборiв обрати Ривака
Iвана Миколайовича, Секретарем зборiв обрати Ковальського Олександра Євгеновича. 2.Обрати
лiчильну комiсiю у складi Проця Назарiя Ростиславовича, Бохонко Наталiю Петрiвну, Довганчук
Уляну Любомирiвну. 3. 1) Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2012 рiк прийняти до вiдома. 2) Роботу правлiння за звiтний перiод визнати
задовiльною. 3) Правлiнню Товариства продовжити роботу з розширення операцiй по страхуванню та
перестрахуванню. 4. 1) Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства у 2012 роцi прийняти до
вiдома. 2) Роботу Наглядової ради у звiтному перiодi визнати задовiльною. 3) Наглядовiй радi
здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння, виконавчих служб компанiї щодо виконання рiшень
Загальних зборiв акцiонерiв. 5. 1) Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. 2) Висновки Ревiзiйної
комiсiї стосовно рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк затвердити. 3) 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 2012 рiк. 7.
Затвердити висновок незалежного аудитора про фiнансову звiтнiсть АСК «Днiстер» станом на 31
грудня 2012 року. 8. Затвердити розподiл та використання прибутку АСК “Днiстер” за 2012 рiк. 9.
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

6.0

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0.0

0.02

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

26.04.2013

16.03.2012

Дата виплати
дивідендів

Опис

26 квiтня 2013 року на загальних зборах акцiонерiв прийнято наступне рiшення про позподiл
прибутку за 2012 рiк: кошти у сумi 136,9 тис. грн вiдрахувати у резервний фонд, кошти у сумi
2601,1 тис грн залишити нерозподiленими. Виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями
здiйснити у розмiрi передбаченому Статутом.
Протягом 2013 року акцiонерам дивiденди за попереднi звiтнi перiоди не виплачувались.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.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство АКБ «Львiв»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09801546

Місцезнаходження

46008 Україна Львівська д\в м.Львiв вул.Сербська,буд.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 493126
вид діяльності
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 ТзОВ Аудиторська фiрма "КОНСУЛ"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21131551

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0053
вид діяльності
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)430023

Факс

430023

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 АБ 000071
№74вiд 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 Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

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 АВ №581322
вид діяльності
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.

X. Відомості про цінні папери емітента
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)

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

23.09.2011

460/1/11

Опис

Кількість
Загальна
акцій
номінальна
(штук)
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

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.

ДКЦПФР

UA4000133854

Акція
привілейована
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.070

300

21.000

0.000042000000

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.

XI. Опис бізнесу
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».
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 Товариства.
Станом на 31.12.2013 року до складу ПАТ «Акцiонерне страхова компанiя «Днiстер» входить 4
фiлiї (знаходяться у станi лiквiдацiї).
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового скла-ду (осiб) –27. Середня
чисельнiсть працiвникiв (осiб) -28. У 2013 роцi фонд оплати працi складав 1024,6 тис.грн., а у 2012
роцi - 1114,0 тис.грн. Фонд оплати працi зменшився у порiвняннi iз 2012 роком на 87,6 тис.грн.
Що обумовлено зменшенням кiлькостi працiвникiв. 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.
Емiтента не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не
надходили.
Бухгалтерський облiк ведеться Компанiєю вiдповiдно до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-XIV та затверджених
П(С)БО, опублiкованих МСФЗ та МСБО та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї
бухгалтерського облiку, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ. Основуючись на
економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, пiдприємство визначило українську гривню
як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж гривня,
розглядаються як операцiї в iноземних валютах.Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських
гривень, якщо не вказано iнше. Всi чисельнi показники, представленi в звiтi, округленi до
(ближньої) тисячi. 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. У звiтному перiодi облiк надходжень,
реалiзацiї, iншого вибуття, визнання та оцiнка основних засобiв проводився з врахуванням вимог
МСБО № 16 "Основнi засоби". Всi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю (первiсна вартiсть

за мiнусом зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi). Собiвартiсть основних
засобiв включає цiну придбання, включаючи iмпортнi мита та податки на придбання, якi не
пiдлягають вiдшкодуванню, пiсля вирахування торгiвельних знижок та цiнових знижок, будь-якi
витрати, якi безпосередньо пов`язанi з доставкою основних засобiв до мiсця розташування та
приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським
персоналом, первiсну попередню оцiнку витрат на демонтаж, перемiщення об`єкта та вiдновлення
територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими Компанiя взяла на себе.При
необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Компанiя
визнає подiбнi компоненти як окремi активи з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами
корисного використання i амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного
технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як
замiна об’єктiв основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Всi iншi витрати на
ремонт i технiчне обслуговування визнаються в звiтi про прибутки та збитки у момент
понесення.Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння
надходжень вiд реалiзацiї та балансової вартостi i включаються в iншi доходи або витрати вiд
дiяльностi.Залишкова вартiсть основних засобiв визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю
та сумою нарахованого зносу. Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи
амортизацiї активiв аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi
корегуються. 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.
Облiк, оцiнка та визнання запасiв у звiтному перiодi проводились з врахуванням вимог МСБО № 2
"Запаси". Одиницею запасiв для бухгалтерського облiку Компанiя визначила окремi найменування
запасiв з розбивкою на види й групи.Запаси Компанiї вiдображенi за iсторичною собiвартiстю.
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.Протягом
звiтного перiоду товариство застосовувало метод оцiнки вибуття запасiв «ФIФО» чи
iдентифiкованої собiвартостi (специфiчної iдентифiкацiї), використання якого було незмiнним
протягом вказаного перiоду.Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв при їх вiдпуску
в експлуатацiю повнiстю списується на витрати та виключається зi складу запасiв.Дебiторська
заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом iз встановленими або визначеними виплатами,
якi не котируються на активному ринку. Пiсля первинного визнання фiнансовi активи такого роду
оцiнюються за первiсною вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної процентної
ставки, за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. 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. Поточна дебiторська
заборгованiсть у звiтному перiодi визнавалася Компанiєю активом одночасно з визнанням доходу
вiд реалiзацiї фiнансових послуг i оцiнювалася за первiсною вартiстю згiдно вимог МСБО №18
"Дохiд". Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу оцiнювалися за
чистою реалiзацiйною вартiстю. Первiсна вартiсть iншої дебiторської заборгованостi на дату
балансу оцiнювалась як чиста реалiзацiйна вартiсть. В загальнiй сумi дебiторської заборгованостi
безнадiйна не облiковується. Зобов'язання Компанiєю у звiтному перiодi визнавалися, якщо їх
оцiнка була достовiрною для їх визнання та їх погашення, за очiкуванням, призводило до вибуття
ресурсiв Компанiї, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди. 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.Поточнi зобов'язання
вiдображаються у балансi по сумi погашення.Забезпечення у звiтному перiодi визнавались й
облiковувались вiдповiдно до МСБО № 37 ''Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи'',
тобто як зобов'язання з невизначеними строками або сумами. 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. Доходи ПАТ «АСК
«Днiстер» визначались вiдповiдно до п.4.25, 4.29-4.32 Концептуальної основи фiнансової звiтностi
в редакцiї Ради МСБО 2010 року як збiльшення економiчних вигод протягом звiтного (облiкового)
перiоду у виглядi надходження або збiльшення корисностi активiв чи зменшення зобов’язань, що
вело до збiльшення власного капiталу Компанiї, при умовi, що цi вигоди можна було достовiрно
оцiнити. Доходи вiд реалiзацiї активiв визнавалися, якщо :покупцю передавалися ризики та
вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив; Компанiєю вже не здiйснювалось управлiння та
контроль за реалiзованими активами; iснувала впевненiсть, що вiдбудеться збiльшення
економiчних вигод Компанiї; витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, а також сам дохiд можна було
достовiрно оцiнити згiдно з вимогами МСБО №18 "Дохiд". Доходи вiд реалiзацiї фiнансових й
iнших послуг визнавались, якщо: iснувала впевненiсть, що в результатi операцiї з надання послуг
вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї; витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, ступiнь
її завершеностi на кiнець перiоду, а також сам дохiд можна було достовiрно оцiнити згiдно з
вимогами МСБО №18 "Дохiд". Доходи Компанiї оцiнювалися за справедливою вартiстю активiв,
якi були отриманi або мають бути отриманi в майбутньому. Страховi платежi визнавалися як
доходи, коли настає строк їх отримання вiдповiдно до договорiв.Облiк витрат у звiтному перiодi
Компанiєю здiйснювався вiдповiдно до вимог МСБО № 1 "Подання фiнансової звiтностi", п.4.25,
4.33-4.35 Концептуальної основи фiнансової звiтностi в редакцiї Ради МСБО 2010 року.
Витратами звiтного перiоду визнаються зменшення активiв або збiльшення зобов’язань, що
призводить до зменшення власного капiталу Компанiї (за винятком зменшення капiталу внаслiдок
його вилучення або розподiлу власниками), 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.Ця
фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за
справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСБО № 39 «Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка». Оцiнки в вiдношеннi до вхiдних залишкiв балансу станом на 01
сiчня 2013 року, а також сум всiх iнших перiодiв, наданих в фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ,
виконуються в вiдношеннi з мiжнародними стандартами. Основними елементами фiнансових
звiтiв є такi:активи, зобов’язання, власний капiтал, доходи, витрати, прибутки i збитки, рух
грошових коштiв. Фiнансовi звiти правдиво вiдображують фiнансове становище, фiнансовi
результати дiяльностi та потоки грошових коштiв Компанiї. Необхiдною умовою правдивого
вiдображення дiяльностi Компанiї є подання iнформацiї у спосiб, який забезпечує якiснi
характеристики фiнансових звiтiв. Якiснi характеристики визначають ступiнь корисної iнформацiї,
наведеної у фiнансових звiтах. Концептуальна основа МСФЗ мiстить чотири основнi якiснi
характеристики фiнансової iнформацiї: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть та зiставнiсть. Для
правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi Компанiї при складаннi
фiнансових звiтiв дотримано: основи безперервностi дiяльностi; основи нарахування; окремого
подання активiв i зобов’язань, доходiв i витрат; окремого подання та об’єднання статей, виходячи
з їхньої суттєвостi; послiдовностi подання iнформацiї; зiставностi iнформацiї. Фiнансова звiтнiсть

пiдготовлена на основi безперервної дiяльностi. Безперервнiсть дiяльностi означає, що
керiвництво не має намiру лiквiдувати Компанiю або припинити операцiї або не iснує реальної
альтернативи, крiм як зробити це. Тому при пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво здiйснює
оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть. Визнанню належать всi активи i
зобов’язання, якi вiдповiдають критерiям згiдно з МСФЗ. Всi визнанi активи та зобов’язання
оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi або по справедливiй вартостi. Для складання
фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво проводило оцiнку активiв, зобов’язань, доходiв та
видаткiв на основi принципу обачностi.
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.
У зв’язку з тим що частина майна фiзично застарiло, за останнi п'ять рокiв Товариство у III-му
кварталi 2010 року, у IV-му кварталi 2012 року та у II-му кварталi 2013 року здiйснювалось
вiдчуження активiв. Реалiзацiя здiйсювалася за балансовою (залишковою) вартiстю. Вiд реалiзацiї
Товариство отримало на рахунок 39,6 тис. грн. За останнi п'ять рокiв Товариство здiйснило
придбання активiв на 745,9 тис.грн. , в т.ч.: Транспортнi засоби -472,9 тис.грн. Коп’ютерна технiка
137,3 тис.грн. Iншi основнi засоби виробничого призначення 135,7 тис.грн. Фiнансування - за
рахунок власних обiгових коштiв.Значнi iнвестицiї або придбання активiв, пов'язанi з
господарською дiяльнiстю Товариства на наступний рiк не запланованi.
Не було укладено правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афiлiйованими особами, його дочiрнiми/залежними пiдприємствами,
вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової
ради або членами виконавчого органу, з iншого боку.
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
2013року на Товариствi не здiйснювалася. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2013
року здiйснювався за рахунок власних коштiв. Об’єктiв оренди на балансi не має.
Мiсцезнаходження: Городоцька, 174. Знаходяться у примiщеннi. Транспорт на вiдкритих стоянках,
але мають антикорозiйну обробку. Розширення або удосконалення основних засобiв не
планується.

Як засвiдчують данi балансу та звiту про фiнансовi результати та їх використання за 2013 рiк,
Товариство отримало збиток,дiяльнiсть характеризувалась стабiльнiстю, фiнансовий стан був
задовiльний. Iстотними факторами, що можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому,
може бути погiршення економiчної та полiтичноїситуацiї в Українi, нестабiльнiсть податкового
законодавства, непередбаченi страховi випадки.
Факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення
законодавства вiдсутнi.
Фiнансування дiяльностi АСК"Днiстер" здiйснювалось виключно за власнi кошти.
Госпрозрахунок.
На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв немає.
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
ретельного вiдбору персоналу, пiдвищення його квалiфiкацiї та навчання.
Розробка нових видiв страхових продуктiв та монiториг ринкової ситуацiї в Українi та свiтi
проводиться працiвниками Товариства, окремi кошти на дослiдження та розробку не видiлялися.
15 березня 2013 року Личакiвським районним судом прийнято ухвалу про вiдкриттi провадження
за позовом АСК «Днiстер» до Огури В.Л. про вiдшкодування вiдшкодування шкоди на пiдставi
ст.993 ЦКУ у розмiрi 8614,93грн. Рiшенням суду позовнi вимоги задоволено.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. Рiшенням суду позовнi вимоги задоволено. На рiшення подано апеляцiйну
скаргу.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. Вiдповiдачем подано заяву на перегляд рiшення. Справа у процесi судового розгляду.
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. 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. 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. Рiшенням суду позовнi
вимоги задоволено. 17 грудня 2012 року Яворiвським районним судом прийнято ухвалу про

вiдкриттi провадження за позовом АСК «Днiстер» до Флис А.С. про вiдшкодування
вiдшкодування шкоди на пiдставi ст.993 ЦКУ у розмiрi 6305,15грн. Рiшенням суду позовнi вимоги
задоволено.31 грудня 2013 року подано позовну заяву в Першотравневий районний суд
м.Чернiвцiв який 24 сiчня 2014 року прийняв ухвалу про вiдкриття провадження за позовом АСК
Днiстер до Шепiт Вiталiя Iвановича про вiдшкодування шкоди на пiдставi ст..993 у розмiрi
11002,3грн. Справа знаходиться в Апеляцiйному судi. 01 жовтня 2013 року Залiзничний районний
суд м.Львова прийнято ухвалу про вiдмову у вiдкриттi провадження за позовом АСК Днiстер до
Голодишина Андрiя Богдановича про вiдшкодування шкоди на пiдставi ст..993 у розмiрi 3555,59
грн. Справа знаходиться в Апеляцiйному судi.04 грудня 2013 року Франкiвський районний суд
м.Львова прийнято ухвалу про вiдмову у вiдкриттi провадження за позовом АСК Днiстер до
Костецького Романа Васильовича про вiдшкодування шкоди на пiдставi ст..993 у розмiрi 8957,24
грн. Справа знаходиться в Апеляцiйному судi.25 листопада 2013 року подано позовну заяву в
Франкiвський районний суд м.Львова який 03 сiчня 2014 року прийняв ухвалу про вiдкриття
провадження за позовом АСК Днiстер до Костецького Юрiя Васильовича про вiдшкодування
шкоди на пiдставi ст..993 у розмiрi 5933,93 грн. Рiшення не прийнято.19 липня 2013 року
Галицьким районний суд м.Львова прийнято ухвалу про вiдкриття провадження за позовом АСК
Днiстер до Шишкiн Олександр Васильвич про вiдшкодування шкоди на пiдставi ст..993 у розмiрi
3579,80 грн. Рiшенням суду позовнi вимоги задоволенi. 02 вересня 2013 року Шевченкiвським
районний суд м.Львова прийнято ухвалу про вiдкриття провадження за позовом АСК Днiстер до
Шевчук Олега Iгоровича про вiдшкодування шкоди на пiдставi ст..993 у розмiрi 6569,57 грн.
Рiшенням не прийнято.19 листопада 2013 року Голосiївським районним судом м.Києва прийнято
ухвалу про вiдкриття провадження за позовом АСК Днiстер до Заворотько Олександра
Васильовича про вiдшкодування шкоди на пiдставi ст..993 у розмiрi 11545,54 грн. Рiшенням не
прийнято. 19 грудня 2013 року Iвано-Франкiвським мiським судом Iвано-Франкiвської областi
прийнято ухвалу про вiдкриття провадження за позовом АСК Днiстер до Марiяш Вiталiя
Романовича про вiдшкодування шкоди на пiдставi ст..993 у розмiрi 3683,00 грн. Рiшенням не
прийнято. 12 грудня 2013 року Хмiльницьким мiськрайонним судом Вiнницької областi прийнято
ухвалу про вiдкриття провадження за позовом АСК Днiстер до Сусол Михайла Iвановича про
вiдшкодування шкоди на пiдставi ст..993 у розмiрi 2750,00 грн. Рiшенням суду позовнi вимоги
задоволенi. 4 листопада 2013 року Лутугинським районним судом Луганської областi прийнято
ухвалу про вiдкриття провадження за позовом АСК Днiстер до Матичака Андрiя Олександровича
про вiдшкодування шкоди на пiдставi ст..993 у розмiрi 130604,70 грн. Справа знаходиться в
Вищому спецiалiзованому судi з розгляду цивiльних та кримiнальних справ. 19 грудня 2013 року
Немирiвським районним судом Вiнницької областi прийнято ухвалу про вiдкриття провадження за
позовом АСК Днiстер до Райбедюк Валентина Михайловича про вiдшкодування шкоди на пiдставi
ст..993 у розмiрi 39591,11 грн. Справа знаходиться в Вищому спецiалiзованому судi з розгляду
цивiльних та кримiнальних справ. 16 жовтня 2013 року Пустомитiвським районним судом
Львiвської областi прийнято ухвалу про вiдкриття провадження за позовом АСК Днiстер до
Шеремети Олега Зеновiйовича про вiдшкодування шкоди на пiдставi ст..993 у розмiрi 3044,24 грн.
Рiшенням не прийнято. 05 листопада 2013 року Личакiвським районним судом м.Львова прийнято
ухвалу про вiдмову у вiдкриттi провадження за позовом АСК Днiстер до Герасимова Вiктора
Павловича про вiдшкодування шкоди на пiдставi ст..993 у розмiрi 13929,16 грн. Справа
знаходиться в Апеляцiйному судi. 22 серпня 2013 року Сихiвським районним судом м.Львова
прийнято ухвалу про вiдмову у вiдкриттi провадження за позовом АСК Днiстер до Гой Романа
Степановича про вiдшкодування шкоди на пiдставi ст..993 у розмiрi 13929,16 грн. Справа закрита.
01 липня 2013 року Шевченкiвським районний суд м.Львова прийнято ухвалу про вiдкриття
провадження за позовом АСК Днiстер до Барана Юрiя Iвановича про вiдшкодування шкоди на
пiдставi ст..993 у розмiрi 6569,57 грн. Справа знаходиться в Апеляцiйному судi. 30 серпня 2013
року Яворiвським районний суд м.Львiвської областi прийнято ухвалу про вiдкриття провадження
за позовом АСК Днiстер до Либи Степана Степановича про вiдшкодування шкоди на пiдставi
ст..993 у розмiрi 6738,28 грн. Рiшенням не прийнято. 24 грудня 2013 року подано позовну заяву в
Сихiвський районний суд м.Львова який 03 сiчня 2014 року прийняв ухвалу про вiдкриття
провадження за позовом АСК Днiстер до Слєсар Констянтина Максимовича про вiдшкодування

шкоди на пiдставi ст..993 у розмiрi 7719,51грн. Задоволено частково 6919,51. 15 липня 2013 року
Личакiвським районний суд м.Львова прийнято ухвалу про вiдкриття провадження за позовом
АСК Днiстер до Барнича Йосипа Цосиповича про вiдшкодування шкоди на пiдставi ст..993 у
розмiрi 7212,46 грн. Рiшенням суду позовнi вимоги задоволенi. 07 серпня 2013 року IваноФранкiвський мiський суд прийняв ухвалу про вiдкриття провадження за позовом АСК Днiстер до
Ставничого Степана Iвановича про вiдшкодування шкоди на пiдставi ст..993 у розмiрi 7212,46 грн.
Рiшенням суду позовнi вимоги задоволенi.
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 2013 рiк у Товариствi: необоротнi активи переважають у загальних активах товариства (на рiвнi
83,51% вiд валюти балансу), грошовi кошти становлять значний вiдсоток (41,66%) в структурi
оборотних активiв, зросла частка дебiторської заборгованостi (з 13,23% до 15,28%) в структурi
оборотних активiв, у структурi пасивiв переважає власний капiтал (на рiвнi близькому до 85,93%).
За 2013 рiк майно товариства (валюта балансу) зменшилось на 490 тис. грн. (або на 0,75%) i
станом на 31.12.2013 року склало 64493 тис. грн. У звiтному перiодi ПАТ «АСК «Днiстер»
спрацювало збитково (чистий збиток склав 4480 тис. грн.).

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

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

357.000

272.000

0.000

0.000

357.000

272.000

Найменування
основних засобів

1. Виробничого
призначення:

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

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.

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).

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Види зобов'язань
Кредити банку

Непогашена
Відсоток за
частина боргу (тис. користування коштами
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

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

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

д/в

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення

ТзОВ Аудиторська фiрма
"КОНСУЛ"
21131551
46008, Тернопiльська,
м.Тернопiль,
вул.Медова,буд.12
0053 26.01.2001
74 АБ 000071 13.02.2007 до

до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**

04.11.2015 року

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**

ТзОВ Аудиторська фiрма
"КОНСУЛ"
21131551
46008, Тернопiльська,
м.Тернопiль, вул.Медова,буд.12
0053 26.01.2001
74 АБ 000071 13.02.2007 до
04.11.2015 року

Текст аудиторського висновку (звіту)
№ 19
вiд «14» березня 2014 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер»
станом на 31 грудня 2013 року
Адресат – власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента Публiчного акцiонерного товариства Страхової компанiї
«Днiстер», Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – НКЦПФР), Нацiональна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг (далi – НКРРФП).
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 включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ № 0031, видане 04.07.2013 року, термiн дiї 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 АБ 000071 №74, видане 13.02.2007 року i
продовжене до 04.11.2015 року.
- свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв П 000179 №179, видане 12.11.2013 року, термiн дiї до 04.11.2015 року.
Мельник Роман Олексiйович, сертифiкат аудитора А № 000205, виданий Рiшенням Аудиторської палати України №
12 вiд 17.02.1994 року, термiн дiї до 17.02.2018 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.
Мiсцезнаходження: 46008, Україна, м. Тернопiль, вул. Медова, 12 А, оф 21.
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 31.12.2013 року: в т.ч. юридичнi особи
фiзичнi особи 231

10
221
Чисельнiсть працiвникiв на звiтну дату 27
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:
Учасник Кiлькiсть акцiй, шт. Загальна номiнальна вартiсть, грн. Вiдсоток у статутному фондi
Фiзичнi особи –
(221 акцiонер) 13 726 648 960865,36 1,92173
Юридичнi особи –
(10 акцiонерiв): 700 559 069 49039134,83 98,07827
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» 2770603 193 942,21 0,38788
ПАТ СК «Скайд» 4 453 767 311 763,69 0,62353
ТзОВ «Карпати-брок» 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
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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 № 19 вiд 3 березня 2014 року за перiод з 01.01.2013 р.
по 31.12.2013 р. Аудит проводився в бухгалтерiї ПАТ «АСК «Днiстер» з 3 по 14 березня 2014 року.
Особи вiдповiдальнi за фiнансово-господарський стан ПАТ «АСК «Днiстер»:
 Голова Правлiння – Ривак Андрiй Iванович;
 Головний бухгалтер – Муха Андрiй Iгорович.
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 Прийняте рiшення про лiквiдацiю фiлiї
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», яка складається з Балансу

пiдприємства (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про
сукупний дохiд) за 2013 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим способом) за 2013 рiк та Звiту про власний
капiтал за 2013 рiк, а також Примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що минув, стислого викладу суттєвих облiкових
полiтик та iнших пояснювальних примiток.
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом i з використанням описаної в Примiтках до фiнансової
звiтностi концептуальної основи загального призначення, яка базується на застосуваннi вимог МСФЗ.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi.
Управлiнський персонал (керiвництво ПАТ «АСК «Днiстер») несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне
представлення фiнансової звiтностi вiдповiдно до концептуальної основи загального призначення, яка базується на
застосуваннi вимог МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не
мiстить 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.
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затвердженнi рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360 (далi – Вимоги).
Аудит передбачав виконання аудиторських процедур через тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття
iнформацiї у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори
розглядали заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються складання ПАТ «АСК «Днiстер» фiнансової звiтностi з
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ «АСК «Днiстер». Аудит також включав оцiнку вiдповiдностi
використання облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом та оцiнку
загального подання фiнансової звiтностi.
Виконанi аудиторами процедури для розгляду оцiнених ризикiв з професiйним скептицизмом констатують вiдсутнiсть
ризикiв суттєвого викривлення у фiнансовiй звiтностi.
Обсяг аудиторської перевiрки, згiдно з вимогами до аудиторського висновку, включав в себе розкриття iнформацiї
щодо видiв активiв, зобов'язань, власного капiталу тощо у вiдповiдностi з чинним законодавством та МСФЗ.
Аудитори стверджують, що нами отриманi достатнi та прийнятнi докази, що забезпечують 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), МСБО та МСФЗ та iнших нормативних документiв з питань
органiзацiї бухгалтерського облiку, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ. Фактiв порушення
законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського облiку та подання звiтностi аудиторами не виявлено
1. Стан бухгалтерського облiку страхової компанiї
ПАТ «АСК «Днiстер» 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.
Загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi було проведено 26.04.2013р.
Рiшення про залучення iнвестицiй не приймалось.
Наказ про облiкову полiтику затверджено. Облiкова полiтика протягом звiтного перiоду не змiнювалася.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв
бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк в товариствi
повнiстю автоматизований.
При перевiрцi встановлено, що фiнансова звiтнiсть товариства за 2013 рiк складена вiдповiдно до МСФЗ 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 активiв та їх зносу:
2.1. Основних засобiв:
Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСБО 16 «Основнi засоби» з вiдображенням в синтетичному

облiку на рахунку 10 «Основнi засоби». На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть наявних власних основних
засобiв складає 1529 тис. грн., знос – 1276 тис. грн. У звiтному роцi не проводилася дооцiнка первiсної вартостi
основних засобiв. Вибуття (182 тис. грн.) та надходження основних засобiв (88 тис. грн.) в облiку вiдображено у
вiдповiдностi iз стандартом.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом, передбаченим податковим законодавством, i за 2013 рiк
складає 92 тис. грн.
2.2. Нематерiальних активiв:
Станом на 31.12.2013 року в балансi товариства вiдображенi нематерiальнi активи, залишкова вартiсть яких становить
114 тис. грн. Знос нараховувався за прямолiнiйним методом згiдно з прийнятою облiковою полiтикою i за 2013 рiк
становив 9 тис. грн.
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 МСФЗ. У фiнансовiй звiтностi вiдображенi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом
участi в капiталi iнших пiдприємств (48481 тис. грн.) та поточнi фiнансовi iнвестицiї (3849 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
МСБО 2 «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 «специфiчної iдентифiкацiї»,
використання якого було незмiнним протягом вказаного перiоду.
Станом на 31.12.2013 р. вартiсть виробничих запасiв товариства становить 54 тис. грн.
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами. Обсяг
вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 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 МСФЗ.
Визнання дебiторської заборгованостi у ПАТ «АСК «Днiстер» здiйснюється згiдно даного стандарту, а саме:
дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо товариство стає стороною контрактних зобов’язань i має
юридичне право отримувати грошовi або iншi цiнностi.
Дебiторська заборгованiсть представлена у фiнансовiй звiтностi товариства як довгострокова дебiторська
заборгованiсть (3666 тис. грн.) та поточна дебiторська заборгованiсть (1625 тис. грн.), яка включає в себе такi статтi:
1) за товари, роботи, послуги (1140 тис. грн.);
2) дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (377 тис. грн.);
3) дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв (73 тис. грн.);
4) iнша поточна дебiторська заборгованiсть (35 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 31.12.2013 року.
Грошовi кошти товариства на кiнець звiтного перiоду (роздiл II активу балансу, Звiт про рух грошових коштiв) в
нацiональнiй валютi становлять 4408 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
12345
1 265061399 поточний 325268 ПАТ АКБ «Львiв»
2 26505011613727 поточний 380582 ПАТ «Мiжнародний iнвестицiйний банк»
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 2650301295001 поточний (XAU) 385543 ЛФ ПАТ «Банк «Київська Русь»
7. Аудит зобов’язань та забезпечень:
Облiк зобов’язань та забезпечень ведеться у товариствi згiдно вимог МСФЗ. У фiнансовiй звiтностi товариства наявнi

поточнi зобов’язання (5028 тис. грн.), якi представленi наступними статтями:
1) поточна кредиторська заборгованiсть – 153 тис. грн.:
- за товари, роботи, послуги – 102 тис. грн.;
- за розрахунками з бюджетом – 2 тис. грн.;
- за розрахунками зi страхування – 16 тис. грн.;
- за розрахунками з оплати працi – 33 тис. грн.;
2) поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками – 815 тис. грн.;
3) поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю – 619 тис. грн.;
4) iншi поточнi зобов’язання – 3441 тис. грн.
Зобов’язання в Балансi вiдповiдають даним регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку.
Облiк забезпечень наступних витрат i платежiв ведеться вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання
та умовнi активи».
В балансi товариства вiдображенi: страховi резерви в сумi 3914 тис. грн., в тому числi резерв збиткiв або резерв
належних виплат – 852 тис. грн. та резерв незароблених премiй – 3062 тис. грн., частка перестраховика в яких – 676
тис. грн. Крiм того у товариства є 132 тис. грн. цiльового фiнансування.
Формування страхових резервiв ПАТ «АСК «Днiстер» проведено у вiдповiдностi iз чинним законодавством.
8. Пiдтвердження правильностi та адекватностi визначення власного капiталу:
Облiк щодо розмiру, структури i змiн власного капiталу ведеться згiдно з МСФЗ.
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 2013 року становить
50000000,19 грн., що становить 4528357,95 EUR за курсом Нацiонального Банку України на цю дату.
У складi власного капiталу товариства (роздiл I пасиву балансу) також значаться:
 додатковий капiтал – 25 тис. грн.;
 резервний капiтал – 922 тис. грн.;
 нерозподiлений прибуток – 4472 тис. грн.
Iпотечних облiгацiй товариство не випускало.
Вартiсть чистих активiв ПАТ «АСК «Днiстер» станом на 31.12.2013 року становить 55419 тис. грн. (5019141,37 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, складенiй за
МСФЗ станом на 31.12.2013 року, достовiрно.
9. Аудит витрат виробництва та обiгу:
Облiк витрат на товариствi ведеться за порядком, передбаченим МСФЗ. До витрат товариства вiдносяться витрати, що
включаються у виробничу собiвартiсть та витрати перiоду.
Зокрема, за даними фiнансової звiтностi за 2013 рiк:
 собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 5806 тис. грн.;
 чистi понесенi збитки за страховими виплатами – 1353 тис. грн.;
 витрати вiд змiни iнших страхових резервiв – 191 тис. грн.;
 адмiнiстративнi витрати – 1934 тис. грн.;
 витрати на збут – 75 тис. грн.;
 iншi витрати – 2168 тис. грн.;
 витрати з податку на прибуток – 319 тис. грн.
10. Аудит 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 2013 рiк товариство отримало дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) в сумi 4334 тис. грн. Дохiд
визначено згiдно МСБО 18 «Дохiд» i вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. Класифiкацiя доходiв проведена за
наступними напрямами:
 iншi операцiйнi доходи (765 тис. грн.);
 iншi фiнансовi доходи (788 тис. грн.);
 iншi доходи (1479 тис. грн.).
Чистий збиток за звiтний перiод склав 4480 тис. грн.
Аудитори вважають, що Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно
вiдображає величину i структуру доходiв та витрат товариства, а також розкриття iнформацiї про них.
11. 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.
12. Експрес-аналiз балансу акцiонерного товариства:
12.1. Експрес-аналiз балансу
У результатi експрес-аналiзу структури балансу товариства станом на 31.12.2013 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 83,51% вiд валюти балансу);
- грошовi кошти становлять значний вiдсоток (41,66%) в структурi оборотних активiв;
- зросла частка дебiторської заборгованостi (з 13,23% до 15,28%) в структурi оборотних активiв;
- у структурi пасивiв переважає власний капiтал (на рiвнi близькому до 85,93%).
За 2013 рiк майно товариства (валюта балансу) зменшилось на 490 тис. грн. (або на 0,75%) i станом на 31.12.2013 року
склало 64493 тис. грн. Слiд також звернути увагу на те, що у звiтному перiодi ПАТ «АСК «Днiстер» спрацювало
збитково (чистий збиток склав 4480 тис. грн.), що свiдчить про недостатньо ефективне використання активiв та
власного капiталу товариства.
Фактичний запас платоспроможностi (нетто-активiв) на 31.12.2013 року складає 55305 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.
Зареєстрований розмiр статутного капiталу ПАТ «АСК «Днiстер» станом на 31.12.2013р. становив 50000 тис. грн.
Таким чином, станом на 31.12.2013 р. вартiсть нетто-активiв ПАТ «АСК «Днiстер» перевищувала зареєстрований
розмiр статутного капiталу на 5305 тис. грн.
12.2 Аналiз платоспроможностi товариства
№ п/п Показники Розрахунок показникiв Оптимальне значення Фактичне значення
на 31.12.2013 на 31.12.2012
1 Коефiцiєнт покриття Оборотнi активи (р.1195) / Поточнi зобов’язання (р. 1695-р.1660) > 1 2,12 6,31
2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi Оборотнi активи (р.1195) – Запаси (р.1100) / Поточнi зобов’язання (р. 1695-р.1660)
0,6-0,8 2,10 6,29
3 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Грошовi кошти та їх еквiваленти (р.1165) / Поточнi зобов’язання (р. 1695-р.1660)
0,2-0,35
(> 0) 0,88 2,54
Аналiзуючи показники лiквiдностi товариства за даними таблицi можна побачити, що станом на 31.12.2013 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 88 % поточної заборгованостi.
12.3 Аналiз показникiв фiнансової стiйкостi товариства
№ п/п Показники Розрахунок показникiв Оптимальне значення Фактичне значення
на 31.12.2013 на 31.12.2012
1 Коефiцiєнт автономiї Власний капiтал (р.1495) / Пiдсумок балансу (р.1900) > 0,5 0,86 0,92
2 Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi Власний капiтал (р.1495) / Загальна сума зобов’язань та забезпечень (р. 1595 +
р.1695) > 1,0 6,11 11,78
3 Коефiцiєнт маневреностi робочого капiталу Власнi оборотнi кошти (р.1195 – р.1695) / Власний капiтал (р.1495) > 0,5
0,10 0,15
4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) (Короткостроковi зобов`язання (р.1695) + Довгостроковi зобов`язання
(р.1500-1515) / Власний капiтал (р.1495) 0,5-1,0 0,09 0,03
5 Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (Довгостроковi та короткостроковi зобов’язання та
забезпечення (р.1595+1695) / Власний капiтал (р.1495) < 1,0 0,16 0,08
6 Коефiцiєнт ефективностi використання активiв Чистий прибуток (ф.№2 р.2350) / Пiдсумок балансу (р.1900)
Рiст - 0,04
7 Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв Чистий прибуток (ф.№2 р.2350) / Власний капiтал (р.1495)
Рiст - 0,05
Проведенi розрахунки основних показникiв фiнансової стiйкостi ПАТ «АСК «Днiстер» дали наступнi результати:
1. Коефiцiєнт автономiї станом на 31.12.2013 року має значення бiльше нормативного i свiдчить про те, що в кожних
100 гривнях вкладених активiв товариства 86 грн. – власнi кошти (власний капiтал). Значення коефiцiєнта автономiї
свiдчить про фiнансову незалежнiсть товариства, ризик фiнансових ускладнень в майбутнi перiоди.

2. Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi: станом на 31.12.2013 року на кожну гривню залучених коштiв припадає 6,11
грн. власних коштiв. Цей показник вищий за оптимального значення, та свiдчить про те, що пiдприємство вiдносно
незалежне вiд зовнiшнiх фiнансових джерел.
3. Коефiцiєнт маневреностi показує, яка частина власних коштiв пiдприємства знаходиться в мобiльнiй формi та
дозволяє вiдносно вiльно маневрувати цими коштами. Вiдбулося зменшення даного коефiцiєнта, що негативно
характеризує фiнансовий стан. Станом на 31.12.2013 року даний коефiцiєнт становить 0,10.
4. Коефiцiєнт структури капiталу є найбiльш загальною оцiнкою фiнансової стiйкостi товариства. Значення цього
показника 0,09 означає, що на кожну 1 грн. власних коштiв припадає 9 коп. позичених. Збiльшення цього показника в
динамiцi свiдчить про незначне зниження фiнансової стiйкостi.
5. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом визначає достатнiсть власного капiталу товариства для
покриття своїх зобов’язань. Вiдбулося збiльшення показника (з 0,08 до 0,16), що свiдчить про зниження фiнансової
стiйкостi.
6. Вiдсутнiсть коефiцiєнтiв ефективностi використання активiв та власних коштiв свiдчить про збиткову дiяльнiсть
товариства.
Враховуючи вищенаведене слiд вважати, що товариство станом на 31.12.2013 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.
МСА вимагають вiд нас оцiнити чи є обґрунтованими оцiнки, застосованi товариством. У зв’язку з цим, що
товариство переоцiнку необоротних та оборотних активiв та зобов’язань, можливiсть якої передбачена МСФЗ, не
здiйснювало, ми не можемо вважати, що такi необоротнi та оборотнi активи та зобов’язання повною мiрою
вiдповiдають їхнiй справедливiй вартостi станом на 31.12.2013р. У той же час допускаємо, що зазначенi викривлення
можуть бути несуттєвими.
У зв’язку з тим, що ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю активiв та заборгованостi, яка здiйснювалась до
початку проведення аудиту, здiйсненi i виконанi нами альтернативнi процедури дають обмежену впевненiсть щодо
даних показникiв у фiнансовiй звiтностi. Зазначена причина призвела до висловлення умовно-позитивної думки,
однак, має обмежений вплив на фiнансовi звiти i не перекручує загальний фiнансовий стан.
На нашу думку, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть питань, описаних у вищезазначених абзацах,
фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПАТ «АСК «Днiстер» на 31
грудня 2013 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 «14» березня 2014 року
м. Тернопiль, вул. Медова, 12-А тел. 43-00-23

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

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

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

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Мандатна комiсiя, призначена Наглядовою радою

Так

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

Ні

Національна 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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

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

Ні

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

Ні

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 або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
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?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
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, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

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 виконавчого органу

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 зовнішнього 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
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
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?

Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
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 товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
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
Загальні збори акціонерів

Ні

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

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
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

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 (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

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

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
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
Вкажіть інформацію 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

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

13800475

за КОАТУУ 4610136300

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

65.12

27

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Львiвська обл.,79022, м.Львiв
вул.Городоцька, 174

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0121

114

3

первісна вартість

1001

183

185

33

накопичена амортизація

1002

62

71

30

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

272

253

357

первісна вартість

1011

1623

1529

1618

знос

1012

1351

1276

1261

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

48481

48481

48508

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

4127

3666

3647

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

1344

1344

1336

Усього за розділом I

1095

54345

53858

53851

Запаси

1100

34

54

42

Виробничі запаси

1101

34

54

41

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

1347

1140

1543

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

15

377

4

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

372

0

з нарахованих доходів

1140

30

73

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

15

35

221

Поточні фінансові інвестиції

1160

4289

3849

3615

Гроші та їх еквіваленти

1165

4285

4431

6947

Готівка

1166

27

17

0

Рахунки в банках

1167

4258

4414

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

623

676

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

10638

10635

12371

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

64983

64493

66222

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

50000

50000

50000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

25

25

25

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

785

922

694

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

9089

4472

6442

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

59899

55419

57161

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

132

132

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

3265

3914

8094

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

661

852

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

2604

3062

1177

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

3397

4046

7049

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

51

102

0

за розрахунками з бюджетом

1620

197

2

173

за у тому числі з податку на прибуток

1621

197

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

14

16

6

за розрахунками з оплати праці

1630

42

33

42

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

815

815

827

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

489

619

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

79

3441

964

Усього за розділом IІІ

1695

1687

5028

2012

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

64983

64493

66222

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

д\в

Керівник

Ривак А.I.

Головний бухгалтер

Муха А.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер"

Підприємство

за ЄДРПОУ

13800475

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

4334

6993

Премії підписані, валова сума

2011

6079

5585

Премії, передані у перестрахування

2012

1340

1752

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

-458

3714

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

53

-554

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 5806 )

( 3900 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 1353 )

( 1293 )

Валовий:
прибуток

2090

0

1800

збиток

2095

( -2825 )

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

191

1115

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

191

1115

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

765

1355

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1934 )

( 1013 )

Витрати на збут

2150

( 75 )

(0)

Інші операційні витрати

2180

(0)

(0)

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

3257

збиток

2195

( -4260 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

788

754

Інші доходи

2240

1479

1857

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 2168 )

( 2384 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

3484

збиток

2295

( -4161 )

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

319

746

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

2738

збиток

2355

( -4480 )

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-4480

2738

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

427

427

Витрати на оплату праці

2505

1025

1114

Відрахування на соціальні заходи

2510

385

408

Амортизація

2515

101

122

Інші операційні витрати

2520

7421

4135

Разом

2550

9359

6206

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

714285717

714285717

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

714285717

714285717

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.0063

0.0038

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-0.0063

0.0038

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д\в

Керівник

Ривак А.I.

Головний бухгалтер

Муха А.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер"

Підприємство

за ЄДРПОУ

13800475

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

39

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

1

5

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

8004

4760

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

643

690

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2178 )

( 2207 )

Праці

3105

( 850 )

( 918 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 429 )

( 441 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1029 )

( 895 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 888 )

( 744 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 141 )

( 151 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

( 60 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( 3046 )

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 1076 )

( 3250 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

40

-2277

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

1570

необоротних активів

3205

15

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

677

741

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

662

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

12

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

( 2205 )

необоротних активів

3260

( 90 )

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

( 1170 )

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

106

106

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

( 12 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

( 479 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-491

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

146

-2662

Залишок коштів на початок року

3405

4285

6947

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

4431

4285

Примітки

д\в

Керівник

Ривак А.I.

Головний бухгалтер

Муха А.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Акцiонерна страхова компанiя "Днiстер"

Підприємство

за ЄДРПОУ

13800475

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття

1

За звітний період

Код
рядка

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

д\в

Керівник

Ривак А.I.

Головний бухгалтер

Муха А.I.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова
компанiя "Днiстер"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

13800475

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
Неоплачений
прибуток
капітал
(непокритий
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

50000

0

25

785

9089

0

0

59899

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

50000

0

25

785

9089

0

0

59899

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-4480

0

0

-4480

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

137

-137

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

137

-4617

0

0

-4480

Залишок на
кінець року

4300

50000

0

25

922

4472

0

0

55419

Примітки

д\в

Керівник

Ривак А.I.

Головний бухгалтер

Муха А.I.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2013 РIК
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДНIСТЕР»
1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ПIДПРИЄМСТВО
Повна назва юридичної особи: Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя
«Днiстер»
ЄДРПОУ: 13800475
Мiсцезнаходження: 79022, Україна, м. Львiв, вул. Городоцька, 174.
Дата та мiсце реєстрацiї: 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.
Види дiяльностi: iншi види страхування, крiм страхування життя, перестрахування
Орган управлiння, у вiданнi якого перебуває Компанiя: Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Середня кiлькiсть працiвникiв протягом 2013 року 27
Звiтна дата 31 грудня 2013 року
Звiтний перiод 2013 рiк
Функцiональна валюта звiтностi гривня
Одиницi вимiру звiтностi тис.грн.
Вiдокремленi пiдроздiли Перша Львiвська фiлiя АСК «Днiстер» «Карпати – Днiстер»
(м. Львiв, вул. Вiтовського, 18);
Закарпатська фiлiя АСК «Днiстер» «Закарпаття-Днiстер»
(м. Чоп, вул. Миру, 50);
Хмельницька фiлiя АСК «Днiстер» «Хмельницький – Днiстер» (м. Хмельницький, вул. Вокзальна,
56);
Iвано-Франкiвська фiлiя АСК «Днiстер» (м. Iвано-Франкiвськ, вул. Мазепи, буд. 140)
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:
№ № лiцензiї Строк дiї лiцензiї Види страхування
1234
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
До складу ПАТ «АСК «Днiстер» входять 4 фiлiї:
№ Назва та мiсцезнаходження фiлiї ПIБ керiвника, телефон Примiтки
1234
1 Перша Львiвська фiлiя АСК «Днiстер» «Карпати – Днiстер», (м. Львiв, вул. Городоцька, 174)
Муха Андрiй Iгорович (032) 297-60-63 Прийняте рiшення про лiквiдацiю фiлiї
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
У 2013 роцi ПАТ «АСК «Днiстер» здiйснювала свою дiяльнiсть виключно на територiї України.
Компанiя функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством
України та засновницькими документами.
ПАТ «АСК «Днiстер» є юридичною особою, має самостiйний баланс, печатку зi своїм
найменуванням. Компанiя дiє на засадах госпрозрахунку, укладає угоди iз зацiкавленими
пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами.
Предмет i цiлi дiяльностi, а також повноваження органiв управлiння Компанiї визначаються
Статутом. Статут Компанiї розроблено та зареєстровано у вiдповiдностi з вимогами чинного
законодавства.
ПАТ «АСК «Днiстер» зареєстроване як фiнансова установа вiдповiдно до Розпорядження
Державної Комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 24.06.2004р. за № 1224,
присвоєно реєстрацiйний номер 11101239, та надане 21.08.2004р. свiдоцтво серiї СТ № 364.
Присвоєно код фiнансової установи – 11.
Компанiя зареєстрована платником податкiв за № 777 вiд 12.04.1996р. в ДПI у Залiзничному
районi м.Львова ГУ Мiндоходiв у Львiвськiй областi.
ПАТ «АСК «Днiстер» зареєстроване в загальнообов’язкових фондах:
? в Пенсiйному фондi України Залiзничного району м. Львова за № 06.04-13995;
? в Львiвськiй мiськiй виконавчiй дирекцiї Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати
працездатностi за № 460020005520;
? в Фондi загальнообов’язкового соцiального страхування на випадок безробiття за № 130310419;
? у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних
захворювань України за № 1308003672 з встановленням нормативу вiдрахувань в розмiрi 0,6%.
Продовження тексту приміток
2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ
Фiнансова звiтнiсть за 2013 складена на основi бухгалтерських даних вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(МСБО) та тлумачень, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, якi є

чинними на 31.12.2013 року та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Застосована Компанiєю облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що використовувалась у попередньому
фiнансовому роцi.
Фiнансова звiтнiсть складається iз Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013
року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв
(за прямим способом) , Звiту про власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також
Примiток до фiнансової звiтностi
Iнформацiю про облiкову полiтику Компанiї, яка вiдсутня у фiнансових звiтах, але є обов’язковою
вiдповiдно до МСФЗ, а також додатковий аналiз статей звiтностi вiдображено у примiтках до
рiчної фiнансової звiтностi, якi мають таку структуру: iнформацiя про Компанiю; база пiдготовки
фiнансової звiтностi; 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.
3. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI ТА ОСНОВНI ОБЛIКОВI ПРИНЦИПИ
Бухгалтерський облiк ведеться Компанiєю вiдповiдно до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-XIV та затверджених
П(С)БО, опублiкованих МСФЗ та МСБО та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї
бухгалтерського облiку, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, пiдприємство визначило
українську гривню як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього, операцiї в iнших
валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Всi чисельнi
показники, представленi в звiтi, округленi до (ближньої) тисячi.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за
справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСБО № 39 «Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка».
Оцiнки в вiдношеннi до вхiдних залишкiв балансу станом на 01 сiчня 2013 року, а також сум всiх
iнших перiодiв, наданих в фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ, виконуються в вiдношеннi з
мiжнародними стандартами.
Основними елементами фiнансових звiтiв є такi:
- активи;
- зобов’язання;
- власний капiтал;
- доходи, витрати, прибутки i збитки;
- рух грошових коштiв.
Фiнансовi звiти правдиво вiдображують фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльностi та
потоки грошових коштiв Компанiї.
Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi Компанiї є подання iнформацiї у спосiб,
який забезпечує якiснi характеристики фiнансових звiтiв.
Якiснi характеристики визначають ступiнь корисної iнформацiї, наведеної у фiнансових звiтах.
Концептуальна основа МСФЗ мiстить чотири основнi якiснi характеристики фiнансової
iнформацiї: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть та зiставнiсть.
Для правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi Компанiї при
складаннi фiнансових звiтiв дотримано: основи безперервностi дiяльностi; основи нарахування;
окремого подання активiв i зобов’язань, доходiв i витрат; окремого подання та об’єднання статей,
виходячи з їхньої суттєвостi; послiдовностi подання iнформацiї; зiставностi iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi безперервної дiяльностi.
Безперервнiсть дiяльностi означає, що керiвництво не має намiру лiквiдувати Компанiю або
припинити операцiї або не iснує реальної альтернативи, крiм як зробити це. Тому при пiдготовцi
фiнансової звiтностi керiвництво здiйснює оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою
дiяльнiсть.
Визнанню належать всi активи i зобов’язання, якi вiдповiдають критерiям згiдно з МСФЗ. Всi
визнанi активи та зобов’язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi або по

справедливiй вартостi.
Для складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво проводило оцiнку активiв,
зобов’язань, доходiв та видаткiв на основi принципу обачностi.
4. ЗДАТНIСТЬ КОМПАНIЇ ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., ПАТ «АСК «Днiстер» отримало чистий збиток в сумi 4480
тис. грн. i на зазначену дату поточнi активи перевищували поточнi зобов’язання на 5607 тис. грн.
5. ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПIВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
5.1. Грошовi кошти i їх еквiваленти
Грошовi кошти Компанiї включають грошовi кошти в банках, в касi Компанiї, грошовi документи
та еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi.
Операцiї, виконанi в iноземнiй валютi, облiковуються за курсом обмiну Нацiонального банку
України, чинним на дату здiйснення операцiї. Залишки по рахунках, деномiнованих в iноземнiй
валютi, перераховуються за обмiнним курсом на кiнець року.
Грошовi кошти ПАТ «АСК «Днiстер» на кiнець звiтного перiоду складають 4431 тис. грн., з них:
? на поточних рахунках – 833 тис. грн.;
? на депозитних рахунках – 3581 тис. грн.;
? в касi пiдприємства – 17 тис. грн.
5.2. Нематерiальнi активи
ПАТ «АСК «Днiстер» у звiтному перiодi проводило облiк надходжень, вибуття, визнання та
оцiнку нематерiальних активiв з врахуванням вимог МСБО №38 ''Нематерiальнi активи''.
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.
Компанiя станом на 31.12.2013 р. утримувала iншi нематерiальнi активи (це лiцензiї та програмне
забезпечення компанiї ) на загальну суму 185 тис. грн., iз сумою нарахованого зносу 71 тис. грн.
Термiн корисного використання визначений. Амортизацiя нараховується кожного мiсяця iз
застосуванням прямолiнiйного методу. За звiтний перiод нараховано амортизацiї в сумi 9 тис. грн.
Надiйшло нематерiальних активiв за звiтний перiод 2013 року в сумi 2 тис. грн.
Вибуття нематерiальних активiв не було.
Нематерiальнi активи, щодо яких iснує обмеження права власностi, вiдсутнi.
Самостiйно Компанiєю нематерiальнi активи у звiтному перiодi не створювались.
Нематерiальнi активи, отриманi за рахунок цiльових асигнувань вiдсутнi.
Капiталiзацiя витрат на позики, що вiдносяться до придбання (створення) нематерiальних активiв
(п.8 МСБО/IAS № 23 "Витрати на позики"), не здiйснювалась.
5.3. Основнi засоби
Основними засобами в Компанiї вважаються тi активи, якi воно придбає (створює) з метою
використання їх у процесi своєї основної дiяльностi, а також для здiйснення адмiнiстративних
функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року i первiсна вартiсть
яких перевищує 2500 грн. Одиницею облiку основних засобiв вважається окремий об’єкт. Всi
об'єкти основних засобiв розподiленi на окремi групи.
У звiтному перiодi облiк надходжень, реалiзацiї, iншого вибуття, визнання та оцiнка основних
засобiв проводився з врахуванням вимог МСБО № 16 "Основнi засоби".
Всi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю (первiсна вартiсть за мiнусом зносу та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi). Собiвартiсть основних засобiв включає цiну
придбання, включаючи iмпортнi мита та податки на придбання, якi не пiдлягають вiдшкодуванню,
пiсля вирахування торгiвельних знижок та цiнових знижок, будь-якi витрати, якi безпосередньо
пов`язанi з доставкою основних засобiв до мiсця розташування та приведення його в стан,
необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом, первiсну попередню
оцiнку витрат на демонтаж, перемiщення об`єкта та вiдновлення територiї, на якiй вiн
розташований, зобов'язання за якими Компанiя взяла на себе.
При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу

Компанiя визнає подiбнi компоненти як окремi активи з вiдповiдними їм iндивiдуальними
термiнами корисного використання i амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi
основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних
засобiв як замiна об’єктiв основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Всi iншi
витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються в звiтi про прибутки та збитки у момент
понесення.
Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд
реалiзацiї та балансової вартостi i включаються в iншi доходи або витрати вiд дiяльностi.
Залишкова вартiсть основних засобiв визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою
нарахованого зносу.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв аналiзуються в
кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi корегуються.
Iнвентаризацiю основних засобiв було проведено вiдповiдно до наказу вiд 31.10.2013р.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом i за 2013 рiк складає 92 тис.
грн.
Капiталiзацiя витрат на позики, що вiдносяться до придбання (створення) об'єктiв основних
засобiв (п.8 МСБО/IAS № 23 "Витрати на позики"), не здiйснювалась.
Основнi засоби, щодо яких iснують обмеження права власностi на звiтну дату, вiдсутнi.
Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi.
Основнi засоби, переданi у заставу, вiдсутнi.
Основнi засоби, що знаходяться на консервацiї на дату кiнця звiтного перiоду, вiдсутнi.
Основнi засоби, що взятi в операцiйну оренду на дату кiнця звiтного перiоду, вiдсутнi.
Iнвестицiйна нерухомiсть на звiтну дату 31 грудня 2013 року на балансi Компанiї не
облiковувалась.
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 689 532 157
Машини та обладнання 386 353 33
Iнструменти, прилади, iнвентар 346 325 21
Бiблiотечнi фонди 1 1 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 89 56 33
Всього: 1529 1276 253
У звiтному роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 88 тис. грн., в тому
числi у розрiзi груп:
? Транспортнi засоби - 88 тис. грн.
Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається
при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигiд вiд
використання або продажу даного активу. Доходи або витрати, що виникають вiд припинення
визнання об’єкта основних засобiв (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд
вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю активу), включаються в звiт про прибутки та збитки
за той звiтний рiк, в якому актив був списаний.
Протягом року iз Компанiї виведено основних засобiв на суму 182 тис. грн., в тому числi у розрiзi
груп:
? Транспортнi засоби - 139 тис. грн.,
? Iнструменти, прилади, iнвентар – 43 тис.грн.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв аналiзуються в
кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi корегуються.
Переоцiнка об'єктiв основних засобiв в 2013 роцi не проводилася.
5.4. Фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31.12.2013 р. ПАТ «АСК «Днiстер» володiє iншими довгостроковими фiнансовими

iнвестицiями на загальну суму 48481 тис. грн., в т.ч. вартiсть акцiй – 1546 тис. грн., внески до
статутних фондiв iнших пiдприємств – 46935 тис. грн. Вартiсть фiнансових iнвестицiй
облiковується за собiвартiстю даного активу.
Цiннi папери облiковуються за справедливою вартiстю.
Прибуток вiд iнвестицiйної дiяльностi в 2013 роцi Компанiя отримала у розмiрi 1 тис.грн.
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 3849 тис. грн.
5.5. Запаси
Облiк, оцiнка та визнання запасiв у звiтному перiодi проводились з врахуванням вимог МСБО № 2
"Запаси". Одиницею запасiв для бухгалтерського облiку Компанiя визначила окремi найменування
запасiв з розбивкою на види й групи.
Запаси Компанiї вiдображенi за iсторичною собiвартiстю. 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.
Протягом звiтного перiоду товариство застосовувало метод оцiнки вибуття запасiв «ФIФО» чи
iдентифiкованої собiвартостi (специфiчної iдентифiкацiї), використання якого було незмiнним
протягом вказаного перiоду.
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 54 тис. грн. та у розрiзi груп має
наступну структуру:
Найменування показника Балансова вартiсть на кiнець року(тис. грн.)
Сировина i матерiали 20
Паливо 1
Запаснi частини 33
Разом 54
5.6. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом iз встановленими або визначеними
виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первинного визнання фiнансовi активи
такого роду оцiнюються за первiсною вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної
процентної ставки, за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. 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.
Поточна дебiторська заборгованiсть у звiтному перiодi визнавалася Компанiєю активом одночасно
з визнанням доходу вiд реалiзацiї фiнансових послуг i оцiнювалася за первiсною вартiстю згiдно
вимог МСБО №18 "Дохiд".
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу оцiнювалися за чистою
реалiзацiйною вартiстю. Первiсна вартiсть iншої дебiторської заборгованостi на дату балансу
оцiнювалась як чиста реалiзацiйна вартiсть. В загальнiй сумi дебiторської заборгованостi
безнадiйна не облiковується.
До складу дебiторської заборгованостi входить довгострокова дебiторська заборгованiсть в сумi
3666 тис. грн. та поточна дебiторська заборгованiсть в сумi 1625 тис. грн. Остання включає в себе
такi статтi:
1) за продукцiю, товари, роботи, послуги - 1140 тис. грн.;
2) за розрахунками - 450 тис. грн.:

? з бюджетом – 377 тис. грн.;
? з нарахованих доходiв – 73 тис. грн.;
3) iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 35 тис. грн.
Резерв сумнiвних боргiв у 2013 роцi Компанiя не створювала.
У звiтному роцi списана безнадiйна заборгованiсть на суму 14 тис.грн.
Iнформацiя про пов’язанi сторони
У вiдповiдностi до законодавства, пов’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть
контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. При
розглядi питання, чи є сторони пов’язаними сторонами, до уваги береться змiст взаємовiдносин
сторiн, а не лише їх юридична форма.Пов’язанi сторони можуть проводити операцiї, якi не
проводились би мiж непов’язаними сторонами. Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд
умов операцiй мiж непов’язаними сторонами.
Компанiя не проводила операцiї з пов’язаними особами у звiтному роцi.
5.7. Iншi оборотнi активи
Iншi оборотнi активи на початок та кiнець року вiдсутнi.
5.8. Власний капiтал
Власний капiтал ПАТ «АСК «Днiстер» станом на 31.12.2013 р. становить 55419 тис. грн. та
складається з:
? статутного капiталу в сумi 50000 тис. грн.;
? додаткового капiталу в сумi 25 тис. грн..;
? резервного капiталу в сумi 922 тис. грн.;
? нерозподiленого прибутку в сумi 4472 тис. грн.;
Порiвняно з початком 2013 року власний капiтал Компанiї зменшився на 4480 тис. грн.
Статутний капiтал. Статутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2013 р. сплачено повнiстю, у 2013
роцi змiни до розмiру статутного капiталу не вносилися. Всього на кiнець 2013 року загальна сума
статутного капiталу складає 50 000 000,19 грн., подiлена на 714285717 простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю по 0,07 грн. за одиницю.
Станом на 31.12.2013 р. акцiї ПАТ «АСК «Днiстер» належать 231 акцiонерам, в тому числi десяти
юридичним особам:
Учасник Кiлькiсть акцiй, шт. Загальна номiнальна вартiсть, грн. Вiдсоток у статутному фондi
Фiзичнi особи –
(221 акцiонерiв) 13 726 648 960865,36 1,92173
Юридичнi особи –
(10 акцiонерiв): 700 559 069 49039134,83 98,07827
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» 2770603 193 942,21 0,38788
ПАТ СК «Скайд» 4 453 767 311 763,69 0,62353
ТзОВ «Карпати-брок» 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
5.9. Зобов’язання
Зобов'язання Компанiєю у звiтному перiодi визнавалися, якщо їх оцiнка була достовiрною для їх
визнання та їх погашення, за очiкуванням, призводило до вибуття ресурсiв Компанiї, котрi
втiлюють у собi економiчнi вигоди.
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.
Поточнi зобов'язання вiдображаються у балансi по сумi погашення.
У фiнансовiй звiтностi наявнi поточнi зобов’язання в сумi 5028 тис. грн., якi представленi
наступними статтями:
1) поточна кредиторська заборгованiсть – 153 тис. грн.:
? за товари, роботи, послуги 102 тис. грн.;
? за розрахунками з бюджетом 2 тис. грн.;
? за розрахунками зi страхування 16 тис. грн.;
? за розрахунками з оплати працi 33 тис. грн.;
2) поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками – 815 тис. грн.;
3) поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю – 619 тис. грн. (в тому числi
розрахунки щодо частки страхових платежiв, належних перестраховикам в розмiрi 619 тис. грн.).;
4) iншi поточнi зобов’язання 3441 тис. грн.
Простроченої заборгованостi з виплати заробiтної плати станом на 31.12.2013 р. Компанiя не має.
Кредиторська заборгованiсть у 2013 фiнансовому роцi не списувалася.
5.10. Забезпечення i резерви
Забезпечення у звiтному перiодi визнавались й облiковувались вiдповiдно до МСБО № 37
''Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи'', тобто як зобов'язання з невизначеними
строками або сумами. 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.
В Компанiї станом на 31.12.2013 р. сформовано страховi резерви в розмiрi 3914 тис. грн., у тому
числi:
? резерв незароблених премiй у розмiрi 3062 тис. грн., розрахований за методом «1/4» загальної
суми надходжень страхових платежiв з усiх видiв страхування;
? резерв заявлених, але не виплачених збиткiв у розмiрi 852 тис. грн., що включає зарезервованi
несплаченi страховi вiдшкодування за вiдомими вимогами страхувальникiв, з яких не прийнято
рiшення щодо виплати або вiдмови у виплатi страхової суми чи страхового вiдшкодування.
Частка перестраховикiв станом на 31.12.2013р. становила 676 тис. грн.
Крiм того в облiку Компанiї вiдображена сума цiльового фiнансування 132 тис. грн. станом на
кiнець 2013 року.
Страховi контракти та зобов'язання
Страховий контракт - контракт, згiдно з яким одна сторона (страховик) приймає значний
страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiса), погодившись надати компенсацiю
власниковi страхового полiса, якщо визначена непевна майбутня подiя (страховий випадок)
негативно вплине на власника страхового полiса. Визначення страхового контракту посилається
на невизначену подiю, для якої несприятливий вплив на власника страхового полiса є
контрактною передумовою платежу.
ПАТ «АСК «Днiстер» оцiнює значимiсть страхового ризику за кожним окремим контрактом.
Отже, страховий ризик може бути значним, навiть якщо ймовiрнiсть суттєвих збиткiв для всього
портфеля контрактiв є мiнiмальною. Така iндивiдуальна оцiнка кожного окремого контракту
полегшує класифiкацiю контракту як страхового контракту. Проте, якщо вiдомо, що вiдносно
однорiдний портфель невеликих договорiв складається з контрактiв, кожен з яких передає
страховий ризик, то страховиковi не треба вивчати кожен контракт з цього портфеля для

виявлення незначної кiлькостi непохiдних контрактiв, якi передають незначний страховий ризик.
Контракт перестрахування є рiзновидом страхового контракту. Контракт, який вiдповiдає
визначенню страхового контракту, залишається страховим контрактом доти, поки не припиняться
всi права та зобов’язання (або поки не закiнчиться термiн дiї).
Компанiя визнає всi активи, зобов'язання, дохiд та витрати, якi виникають вiд всiх страхових
контрактiв, що вiн емiтує (включаючи вiдповiднi аквiзицiйнi витрати та супутнi нематерiальнi
активи та договорiв перестрахування, якими вiн володiє).
ПАТ «АСК «Днiстер» безпосередньо визнає та оцiнює контрактнi права (активи) та зобов'язання
за страховими контрактами за справедливою вартiстю та не вiдстрочує надходження i вибуття
грошових потокiв (метод нарахування). Оцiнювання за справедливою вартiстю здiйснюється з
урахуванням двох застережень: визнаючи брак операцiй на ринку, Компанiя використовує
припущення та iнформацiю, характернi саме для Компанiї, якщо ринкову iнформацiю не можна
отримати, не зазнавши неприйнятних витрат та не доклавши надмiрних зусиль; якщо немає
ринкових свiдчень протилежного, очiкувана справедлива вартiсть страхового зобов'язання не
повинна бути меншою (але може бути бiльшою) за цiну яку Компанiя встановила б за прийняття
нових контрактiв з подiбними контрактними умовами та рештою строку погашення вiд нових
власникiв страхових полiсiв. Компанiя не пiдписує страховий контракт та не визнає чистого
прибутку, якщо тiльки не має таких ринкових свiдчень.
Деякi страховi контракти Компанiї (страховика) можуть мiстити компонент депозиту, але
здiйснити роздiлення та оцiнити i визнати усi можливi зобов'язання та права є неможливим.
Оцiнка страхових зобов'язань здiйснюється ПАТ «АСК «Днiстер» без дисконтування та з
достатньою обачнiстю.
Компанiя (страховик) не визнає як зобов’язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх
страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не
iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв коливань збитковостi).
Компанiя(страховик) здiйснює послiдовну переоцiнку визначених страхових зобов'язань у
кожному перiодi, вилучає страхове зобов’язання (або частину страхового зобов’язання) зi свого
звiту про фiнансовий стан, якщо i тiльки якщо воно припиняється – тобто, коли передбачене
контрактом зобов’язання виконується, скасовується або закiнчується термiн його дiї.
Компанiя не проводить згортання активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових
зобов’язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за
вiдповiдними страховими контрактами та слiдкує за тим, чи не зменшилась кориснiсть його
активiв перестрахування.
Зменшення корисностi активiв перестрахування
Оцiнка активiв перестрахування здiйснюється ПАТ «АСК «Днiстер» окремо. Якщо кориснiсть
активу перестрахування цедента зменшилась, цедент вiдповiдним чином зменшує його балансову
вартiсть та визнає такий збиток вiд зменшення корисностi у прибутку або збитку. Кориснiсть
активу перестрахування зменшується, якщо i тiльки якщо: є об’єктивне свiдчення того, що
внаслiдок подiї, яка вiдбулася пiсля первiсного визнання активу перестрахування, цедент може не
отримати всi суми, якi повиннi йому сплачуватися за умовами контракту; та вплив такої подiї на
суми, якi отримає цедент вiд перестраховика, можна достовiрно оцiнити.
Перевiрка адекватностi зобов’язань
ПАТ «АСК «Днiстер» на кiнець кожного звiтного перiоду оцiнює адекватнiсть своїх визнаних
страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за
своїми страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових
зобов’язань (за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних
нематерiальних активiв) є неадекватною в контекстi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, тодi
нестачу визнає у прибутку чи збитку. До оцiнки адекватностi страхових зобов'язань залучались
працiвники компанiї. Якщо перевiрка свiдчить про неадекватнiсть зобов’язань, нестача повнiстю
визнається у прибутку чи збитку.
Резерв забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам Компанiя не створювала.
На 31 грудня 2013 року Компанiя не утримувала забезпечення в будь-якiй формi.
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5.11. Доходи i витрати
Доходи ПАТ «АСК «Днiстер» визначались вiдповiдно до п.4.25, 4.29-4.32 Концептуальної основи
фiнансової звiтностi в редакцiї Ради МСБО 2010 року як збiльшення економiчних вигод протягом
звiтного (облiкового) перiоду у виглядi надходження або збiльшення корисностi активiв чи
зменшення зобов’язань, що вело до збiльшення власного капiталу Компанiї, при умовi, що цi
вигоди можна було достовiрно оцiнити.
Доходи вiд реалiзацiї активiв визнавалися, якщо :покупцю передавалися ризики та вигоди,
пов'язанi з правом власностi на актив; Компанiєю вже не здiйснювалось управлiння та контроль за
реалiзованими активами; iснувала впевненiсть, що вiдбудеться збiльшення економiчних вигод
Компанiї; витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, а також сам дохiд можна було достовiрно оцiнити
згiдно з вимогами МСБО №18 "Дохiд".
Доходи вiд реалiзацiї фiнансових й iнших послуг визнавались, якщо: iснувала впевненiсть, що в
результатi операцiї з надання послуг вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї;
витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, ступiнь її завершеностi на кiнець перiоду, а також сам дохiд
можна було достовiрно оцiнити згiдно з вимогами МСБО №18 "Дохiд".
Доходи Компанiї оцiнювалися за справедливою вартiстю активiв, якi були отриманi або мають
бути отриманi в майбутньому.
Страховi платежi визнавалися як доходи, коли настає строк їх отримання вiдповiдно до договорiв.
Облiк витрат у звiтному перiодi Компанiєю здiйснювався вiдповiдно до вимог МСБО № 1
"Подання фiнансової звiтностi", п.4.25, 4.33-4.35 Концептуальної основи фiнансової звiтностi в
редакцiї Ради МСБО 2010 року. Витратами звiтного перiоду визнаються зменшення активiв або
збiльшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу Компанiї (за винятком
зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), 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.
Сума страхових вiдшкодувань та пов’язаних з ними витрат визнавалася в Звiтi про фiнансовi
результати, коли приймається рiшення про виплату вiдшкодування.
ПАТ «АСК «Днiстер» за 2013 рiк отримала чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт послуг) у розмiрi 4334 тис. грн., що на 2659 тис. грн. менше порiвняно з попереднiм
роком. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт послуг та чистi понесенi збитки по
страховим виплатам ) склала 5806 тис. грн., що на 1906 тис. грн. бiльше порiвняно з попереднiм
роком. Компанiя отримала валовий збиток за 2013 рiк в сумi 4480 тис. грн. та сплатила податку на
прибуток 319 тис. грн. Компанiя також отримала iншi види доходiв та понесла iншi види витрат:
? Чистi понесенi збитки за страховими виплатами становили 1353 тис. грн., в т.ч. виплаченi
страховi вiдшкодування – 1771 тис. грн., частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi
перестраховиками – 418 тис. грн.;
? Витрати вiд змiни iнших страхових резервiв (резерва заявлених, але не виплачених збиткiв)
становили 191 тис. грн.;
? Iншi операцiйнi доходи - 765 тис. грн. складались з таких надходжень: дохiд вiд надання послуг
для iнших страховикiв – 593 тис. грн., суми, що отримуються в результатi реалiзацiї переданого
страхувальником або iншою особою права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки –
172 тис. грн.;
? Адмiнiстративнi витрати становили 1934 тис. грн.;
? Витрати на збут (рекламнi послуги) становили 75 тис. грн.;
? Iншi фiнансовi доходи (дохiд вiд депозитiв) становили 788 тис. грн.;
? Iншi доходи становили 1479 тис. грн. (в т. ч. курсовi рiзницi (додатнє значення) – 1442 тис. грн.,
iншi доходи – 37 тис. грн.
? Iншi витрати становили 2168 тис. грн. (в т.ч. витрати на благочинну допомогу – 179 тис. грн.,
витрати вiд списання дебiторської заборгованостi – 14 тис. грн., курсовi рiзницi (вiд’ємне
значення) – 1946 тис. грн., iншi витрачання – 29 тис. грн.
До елементiв операцiйних витрат станом на 31.12.2013 р. були вiднесенi наступнi суми витрат:

(тис. грн.)
Матерiальнi затрати 427
Витрати на оплату працi 1025
Вiдрахування на соцiальнi заходи 385
Амортизацiя 101
Iншi операцiйнi витрати 7421
Разом 9359
5.12. Рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв за 2013р. 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.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає 40 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає 106 тис. грн.
Чистий рух грошових коштiв за 2013 рiк складає 146 тис. грн.
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6. ЦIЛI, ПОЛIТИКА ТА ПРОЦЕДУРА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї, включають страховi зобов'язання, позики, кредиторську
заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу поточну кредиторську заборгованiсть.
Основною цiллю даних фiнансових зобов'язань є фiнансовi операцiї Компанiї. У Компанiї є
дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi
кошти, депозити, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi виникають безпосередньо в ходi
операцiйної дiяльностi.
ПАТ «АСК «Днiстер» схильне до страхового ризику, ринкового ризику, кредитного ризику та
ризику лiквiдностi, валютного ризику, податкового тощо.
Вище керiвництво Компанiї контролює процес управлiння даними ризиками. Спецiалiсти з
фiнансових ризикiв надають консультацiї вищому керiвництву вiдносно фiнансових ризикiв та
вiдповiдної концепцiї управлiння фiнансовими ризиками та допомагають йому бути впевненими в
тому, що дiяльнiсть Компанiї, що пов'язана з фiнансовими ризиками, здiйснюється згiдно
вiдповiдної полiтики Компанiї. Всi операцiї з фiнансовими iнструментами з метою управлiння
ризиками здiйснюються належним чином командами спецiалiстiв з вiдповiдною квалiфiкацiєю та
досвiдом роботи. Вiдповiдно до своєї полiтики Компанiя не здiйснює торгiвлю фiнансовими
iнструментами в спекулятивних цiлях.
Правлiння здiйснює аналiз та затверджує полiтику управлiння вказаними ризиками, iнформацiя
про яку наводиться нижче.
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. Отже, новий ризик, створений
контрактом, не є страховим ризиком.
Керiвництво ПАТ «АСК «Днiстер» здiйснює концентрацiю страхового ризику за такими видами:
тип страхової подiй; специфiка ризикiв; географiчна територiя.
Концентрацiя страхового ризику враховується при визначеннi частини ризику, що залишається на
утриманнi страховика.
Для кращого розумiння сутностi ризикiв Компанiя дослiджує їх класифiкацiю на основi iстотних
класифiкацiйних ознак:
1. Випадковiсть - невiдомiсть щодо часу i величини збитку, а також незалежнiсть страхового
збитку вiд волi i поведiнки страхувальника.
2. Можливiсть оцiнки розподiлу збиткiв - можливiсть визначити очiкувану мiру збитку i мiру його

вiрогiдностi (без наявностi цiєї iнформацiї неможливо розрахувати величину страхової премiї).
3. Однозначнiсть розподiлу збиткiв - точнiсть i однозначнiсть визначення в договорi страхування
об'єктiв страхування i збиткiв. Ця умова є особливо важливою для визначення страхового
вiдшкодування, яке потрiбно сплатити.
4. Незалежнiсть застрахованих розподiлiв збиткiв один вiд одного – уникнення страховиком при
укладаннi договору страхування концентрацiї ризику.
Аналiз ризикiв дозволяє розподiлити їх на двi великi групи: страховi та не страховi (якi не
включенi в договiр страхування). Перелiк страхових ризикiв складає об'єм страхової
вiдповiдальностi по договору страхування. Вiн вiдображається за допомогою страхової суми. Цiна
ризику в грошовому вираженнi складає тарифну ставку. Концептуальний пiдхiд використаний в
управлiннi ризиком включає три основнi позицiї: виявлення наслiдкiв дiяльностi економiчних
суб'єктiв в ситуацiї ризику; умiння реагувати на можливi негативнi наслiдки цiєї дiяльностi;
розробку i здiйснення заходiв, за допомогою яких можуть бути нейтралiзованi або компенсованi
iмовiрнiснi негативнi результати дiй, що проводяться.
Аналiз чутливiсть до страхового ризику
При здiйсненнi аналiзу чутливостi до страхового ризику ПАТ «АСК «Днiстер» використало
кiлькiсний та якiсний аналiз ризикiв та такi методи та припущення:
Кiлькiсний аналiз ризику дає можливiсть визначити число та розмiри окремих ризикiв та ризику
проекту в цiлому.
Якiсний аналiз визначає фактори, межi та види ризикiв. Для аналiзу ризику використовують метод
аналогiї, метод експертних оцiнок, розрахунково-аналiтичний метод, статистичний метод, аналiз
чутливостi ризику NPV.
? Метод аналогiй передбачає використання даних по iнших проектах, якi вже виконанi. Цей метод
використовується страховими компанiями, якi постiйно публiкують данi про найбiльш важливi
зони ризику та понесенi витрати.
? Експертний метод, який вiдомий як метод експертних оцiнок, стосовно нових проектiв може
бути реалiзований шляхом вивчення думок досвiдчених керiвникiв та спецiалiстiв. При цьому
встановлюються показники найбiльш допустимих, критичних та катастрофiчних втрат, маючи на
увазi як їх рiвень так i ймовiрнiсть.
? Розрахунково-аналiтичний метод базується на теоретичних уявленнях.
? Статистичний метод спочатку використовувався в системi ПЕРТ (PERT) для визначення
очiкуваної тривалостi кожної роботи та проекту в цiлому. До переваг цього методу вiдносять
можливiсть аналiзувати та оцiнювати рiзнi шляхи реалiзацiї проекту.
? Аналiз чутливостi ризику NPV- Метод ЧТВ базується на методологiї дисконтування грошових
потокiв. Знаходиться теперiшня вартiсть кожного грошового потоку, включаючи як прибутки, так
i витрати, дисконтовану на вартiсть капiталу. Сумуються цi дисконтованi грошовi потоки i
отриманий результат визначається як чиста теперiшня вартiсть проекту. Якщо ЧТВ>0, то проект
приймається. У протилежному випадку вiд нього вiдмовляються. Якщо iснують два проекти, що
виключають один одного, то перевага вiддається проекту з бiльшим значенням ЧТВ (NPV) .
Аналiз чутливостi було пiдготовлено на основi припущення, що високе значення мiри ризику
страхового портфеля (бiльше 10%), що встановлюється в процесi аналiзу фiнансової звiтностi
Компанiї, є серйозною основою для можливостi безперервностi дiяльностi страховика. При
вирiшеннi питання про приймання об'єкту на страхування Компанiя керується принципом
зменшення мiри ризику. В цiлях формування оптимального страхового портфеля важливо
визначити максимальну величину одиничного ризику, що приймається за договорами
страхування.
Згiдно iз страховим законодавством такий максимум встановлений на рiвнi 10% вiд суми
сплаченого статутного фонду, сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, якщо
прийнятий Компанiєю ризик перевищує максимальну величину одиничного ризику, то механiзм
перестрахування частини ризику є обов'язковим. Зниження мiри ризику страхового портфеля
Компанiї забезпечується за рахунок збiльшення кiлькостi договорiв страхування. Максимальна
величина одиничного ризику по портфелю страхової компанiї вiдповiдає вимогам чинного
законодавства по забезпеченню фiнансової стiйкостi страховикiв.

Ознаками оптимального формування страхового портфеля є: однорiднiсть страхового портфеля,
по якому розподiл страхових сум не вiдрiзняється вiд нормального, мiра ризику по портфелю,
10%, що не перевищує, розмiр одиничного ризику, 10% визначених законодавством.
Визначення основних ознак оптимального формування страхового портфеля представляє основу
для проведення аналiзу чутливостi ризику i оцiнки впливу страхового портфеля фiнансову
стiйкiсть страховика.
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 типа 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.
При пiдготовцi аналiзу чутливостi були прийнятi наступнi припущення: чутливiсть звiту про
фiнансовий стан пов'язана з довгостроковими фiнансовими iнструментами; чутливiсть вiдповiдної
статтi звiту про прибутки та збитки показує вплив передбачуваних змiн вiдповiдних ринкових
ризикiв.
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.
Валютний ризик
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Валютний ризик (або ризик обмiну iноземних валют) виникає за фiнансовими iнструментами, якi
визначенi в iноземнiй валютi, тобто у валютi, iншiй, нiж функцiональна валюта, у якiй вони
оцiнюються. Для цiлей , валютний ризик не виникає вiд фiнансових iнструментiв, якi є
немонетарними статтями, або вiд фiнансових iнструментiв, визначених у функцiональнiй валютi.
Схильнiсть до ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют обумовлена, передусiм,
операцiйною дiяльнiстю (коли доходи чи витрати деномiнованi у валютi, яка вiдрiзняється вiд
функцiональної валюти).
За звiтний перiод у фiнансовi звiтностi Компанiї вiдсутнi фiнансовi iнструменти в iноземнiй
валютi, якi схильнi до валютного ризику.
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. Компанiя схильна до кредитного ризику, що пов'язаний з її операцiйною дiяльнiстю
(передусiм, по вiдношенню до кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги) та
фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках та iншi фiнансовi iнструменти.
Управлiння кредитним ризиком, що пов'язаний з клiєнтами, здiйснюється кожним операцiйним
пiдроздiлом у вiдповiдностi з полiтикою, процедурами та системою контролю, якi встановленi
Компанiєю по вiдношенню до 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. Крiм того, суми до отримання вiд бiльшого числа малих
дебiторiв об'єднанi в однорiднi групи та перевiряються на ознаки знецiнення на колективнiй
основi. Розрахунки ґрунтуються на iнформацiї про фактично понесенi збитки в минулому.
Ризик лiквiдностi
Компанiя здiйснює контроль на ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи iнструмент
планування поточної лiквiдностi.
Метою Компанiї є пiдтримання балансу мiж безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю. Компанiя
проаналiзувала концентрацiю ризику по вiдношенню рефiнансування своєї заборгованостi та
прийшла до висновку, що вона є низькою. Компанiя має доступ до джерел фiнансування

достатнього обсягу, а строки погашення заборгованостi, що належать виплатi протягом 12 мiсяцiв,
по домовленостi з поточними кредиторами можуть бути перенесенi на пiзнiшi дати.
Управлiння капiталом
Основною метою Компанiї по вiдношенню до управлiння капiталом є забезпечення стабiльної
кредитоспроможностi та адекватного рiвня капiталу для провадження дiяльностi та максимiзацiї
прибутку акцiонерiв.
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та змiнює його у вiдповiдностi до змiн в
економiчних умовах. З метою збереження або змiни структури капiталу Компанiя може
регулювати розмiр виплати дивiдендiв, повертати капiтал акцiонерам чи випускати новi акцiї.
За роки, що закiнчились 31 грудня 2012р. та 31 грудня 2013р., внесення змiн до мети, полiтики та
заходiв управлiння капiталом не вiдбувалось.
Податковий ризик
Внаслiдок наявностi в податковому законодавствi положень, якi мiстять множинне тлумачення
норм i вимог, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному
середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської
дiяльностi, Компанiя, можливо, буде змушена визнати додатковi податковi зобов’язання, штрафи
та пеню у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi
керiвництва Компанiї. Така невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових iнструментiв,
резервiв збиткiв вiд знецiнення, а також вiдповiднiсть цiноутворення ринковим умовам тощо. На
думку керiвництва, Компанiя сплатила усi податковi зобов’язання, тому ця фiнансова звiтнiсть не
мiстить резервiв на покриття податкових збиткiв.
Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься
внаслiдок змiни курсiв обмiну валют.
Припинена дiяльнiсть
Компанiя повiдомляє, що жодного компоненту фiнансової звiтностi , що вiдповiдає критерiям
припиненої дiяльностi, немає.
Безперервнiсть дiяльностi
Протягом звiтного перiодi дiяльнiсть Компанiї була безперервною. Застереження управлiнського
персоналу Компанiї вiдносно його здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi
вiдсутнi
7. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
При складаннi фiнансової звiтностi Компанiя враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i
вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО № 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду».
Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску 28.02.2014р.
Компанiя оцiнила в перiод з 31.12.2013 року й до цiєї дати iснування наступних подiй: подiї, якi
свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають коригування
фiнансової звiтностi за 2013 рiк); та подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного
перiоду (подiї, якi не вимагають коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних
розкриттiв).
Жодної з наведених вище подiй виявлено не було.
Кредити та позики
Пiсля балансової дати Компанiя не залучала кошти нi для фiнансування дiяльностi мiжнародних
фiнансових iнституцiй, нi у формi довгострокових iноземних банкiвських кредитiв.
Дивiденди
Пiсля балансової дати 31.12.2013 року Компанiя не оголошувала про виплату дивiдендiв
акцiонерам.
Голова Правлiння _________________________ Ривак А.I.
Головний бухгалтер _________________________ Муха А.I.

