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.
Генеральний
директор

Яхван Ярослав Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

23.05.2012

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Самбiрський дослiдно-експерементальний
машинобудiвний завод"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00860271
1.4. Місцезнаходження емітента
Львівська , Самбiрський, 81400, м.Самбiр, Децика, 16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0323632215 0323632215
1.6. Електронна поштова адреса емітента
sambirdemz@gmail.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

Бюлетень "Цiннi папери України" 80

30.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.demz.pat.lviv.ua в мережі Інтернет 29.04.2013
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

X

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку

X

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

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

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

30. Примітки

Iнформацiя про рейтингове агентство в складi звiту не подається, оскiльки у
статутному фондi Товариства вiдсутня державна частка, Товариство не має
стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, а також не займає
монопольного домiнуючого положення, тому послугами рейтингового
агентства не користується. "Iнформацiя про дивiденди" не заповнена, оскiльки

Товариство за звiтний перiод, а також за попереднiй перiод, що передував
звiтному, дивiденди не нараховувало i не виплачувало. Iнформацiя про
облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, похiднi цiннi
папери не наводиться у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi
облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися.
Сертифiкати цiнних паперiв не замовлялись та не видавались, так як цiннi
папери випущенi в бездокументарнiй формi iснування (рiшення про
переведення випуску iменних цiнних паперiв з документарної форми
iснування у бездокументарну форму iснування прийняте загальними зборами
акцiонерiв 13.04.2011 року). У зв'язку з цим також у деяких формах не
заповненi вiдповiднi поля "дата внесення до реєстру". "Iнформацiя про викуп
власних акцiй протягом звiтного перiоду" не надається, оскiльки власнi акцiї
емiтентом не викуповувалися. Форма "Iнформацiя про гарантiї третьої особи
за кожним випуском боргових цiнних паперiв" не заповнювалась у зв'язку з
вiдсутнiстю випуску боргових цiнних паперiв. Iнформацiя стосовно п.15-24 не
надається через те, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй,
iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова
звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi. Вiдсутнiй "Звiт про стан об'єкта нерухомостi", оскiльки Товариство
не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими
забезпечене об`єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Самбiрський дослiдно-експерементальний машинобудiвний
завод"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ Самбiрський "ДЕМЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
81400
3.1.5. Область, район
Львівська , Самбiрський
3.1.6. Населений пункт
м.Самбiр
3.1.7. Вулиця, будинок
Децика, 16
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 №462863
3.2.2. Дата державної реєстрації
16.11.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Самбiрської мiської ради Львiвської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
1000000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
1000000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Самбiрське вiддiлення фiлiї ЗГРУ "ПриватБанк"
3.3.2. МФО банку
325321
3.3.3. Поточний рахунок
26009336757001

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
д.в.
3.3.5. МФО банку
д.в.
3.3.6. Поточний рахунок
д.в.
3.4. Основні види діяльності
29.32

Виробництво iнших вузлiв, деталей i приладдя для автотранспортних засобiв

45.20

Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв

45.31

Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна України по
Львiвськiй обл.

20823070

79000Україна м.Львiв
Сiчових Стрiльцiв,3

100.000000000000

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)

Усього

100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Фонд оплати працi всього (тис.грн.) - 1311,0. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 71 Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 Працiвникiв, якi працюють
на умовах неповного робочого дня - немає. Вiдносно попереднього року фонд оплати
працiзбiльшився на 28,8% Кадрової програми немає.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яхван Ярослав Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 858278 14.02.2002 Самбiрським МРВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**

Середня-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер пiдпрємства
6.1.8. Опис
Скликання та проведення засiдань Правлiння, визначення порядку денного засiдань.
Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення
товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв,
укладання колективного договору. Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать
до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про
Правлiння". Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв голови Правлiння визначається умовами
контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Обрано загальними зборами акцiонерiв (протокол №30.11.11 вiд
30.11.2011 р.)
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Степанов Дмитро Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МР 0720548 Кастричнiцке РУУС м.Мiнска
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
Вища, Бiлоруськiй недержавний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
"Ельвiра-Строй" - директор (Мiнск, Бiлорусь), ТОВ "Тапас" - заступник директора по будiвництву
i загальних питаннях, ВАТ "Мотовело" - заступник генерального директора по безпецi i загальних
питаннях, директор фiлiї "МВЗ Сервiс".
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової
ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду".
Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiнш Iгор Тадейович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 890724 14.08.1998 Самбiрським МВ УМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
Вища, ЛНУ iм. Iвана Франка
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний директор ПАТ "Самбiрський ДЕМЗ".
6.1.8. Опис
Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках
фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу
пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства ) та положенням "Про ревiзiйну
комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано загальними зборами акцiонерiв
(протокол №30.11.11 вiд 30.11.2011 р.)
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чижо Оксана Дмитрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 858327 16.02.2002 Самбiрським МРВ УМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Середня спецiальна, Дрогобицький механiко-технiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнженер вiддiлу кадрiв ПАТ "Самбiрський ДЕМЗ"

6.1.8. Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по
рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та
положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не
отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано загальними
зборами акцiонерiв (протокол №30.11.11 вiд 30.11.2011 р.)
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соломчак Микола Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 685733 09.12.1997 Самбiрським МВ УМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Вища, Дрогобицький педунiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
32
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник цеху ПАТ "Самбiрський ДЕМЗ"
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Ревiзiйної комiсiї, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної
комiсiї. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревiзiйну комiсiю".
Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Брунарська Богдана Степанiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 247656 21.08.1996 Самбiрським МРВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**

Середня-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" . Повноваження визначаються статутом
товариства (стаття 7.3). Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано загальними зборами акцiонерiв (протокол
№30.11.11 вiд 30.11.2011 р.)
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiх Тарас Богданович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 898898 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiв.обл
6.1.4. Рік народження**
1984
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
В 2008 роцi був прийнятий на роботу в Мiнiстерство Економiки i Торгiвлi Молдови в юридичний
департамент по захисту прав споживачiв на посаду юриста; в 2010 роцi був допущений до
стажування як адвоката-стажиста в склад Колегiї адвокатiв Республiки Молдова строком на 1
(один) рiк.
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової
ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду".
Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.Призначено за рiшенням загальних зборiв (протокол
№10/12/11 вiд 10.12.2012).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулинич Михайло Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 457991 Залiзничним РВ УМВС України у Львiв.обл.
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
2000-2008р.р. - ТзОВ "ЗАГОТВТОРМЕТ", механiк; з 2008р. - по даний час. ТЗОВ "МИГ", механiктехнолог
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової
ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду".
Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.Призначено за рiшенням загальних зборiв (протокол
№10/12/11 вiд 10.12.2012).
* 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.

