Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
	Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" 
1.2. Організаційно-правова форма
	Публічне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента
	 Дніпропетровська обл. Дзержинський р-н 50005 мiсто Кривий Рiг вулиця Каховська, будинок 40 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
	00190934 
1.5. Міжміський код, телефон та факс
	056-404-20-05 056-404-20-05 
1.6. Електронна поштова адреса емітента
	rudenko-la@kvvp.com.ua 
1.7. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
	А01 № 565080 
1.8. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
	07.04.2011 
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
	www.kvvp.com.ua 
1.10. Розмір статутного капіталу емітента
	97 022 000,00 
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
Найменування показника
період

звітний
попередній
Усього активів
206526
319260
Основні засоби (за залишковою вартістю)
70688
73133
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
14198
13579
Сумарна дебіторська заборгованість
109855
209786
Грошові кошти та їх еквіваленти
5505
14094
Власний капітал
127654
122962
Статутний капітал
97022
97022
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
17792
13604
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
75972
193247
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,147
0,104
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0,147
0,104
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
97022000
97022000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду
загальна номінальна вартість
0
0

у відсотках від статутного капіталу
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
0
0
Вартість чистих активів
127654
122962
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Органами управління Товариства є:
	вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів;

Наглядова рада;
	Виконавчий орган – Правління Товариства.
Інформація про посадових осіб емітента.
Голова Наглядової ради компанія  EFFENTERY  HOLDING  LIMITED(компанія, зареєстрована згідно законів Республіки Кіпр під номером 138710, офіс розташований: Theklas Lyssioti, 9 XANTHI COURT, 1st floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus);
Член Наглядової  ради компанія   METALUKR HOLDING LIMITED (компанія, зареєстрована згідно  законів Республіки Кіпр під номером 182834, офіс розташований: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus).
Голова Ревізійної  комісії  компанія  Allemon Services Ltd(компанія, зареєстрована згідно  
        законів Невесу, Вест-Індія, під номером С 31584,  офіс розташований Далі Білдінг, 
        Принц Вілліам Стріт, Чарлзтаун, Невіс, Вест-Індія).
Член Ревізійної  комісії  компанія ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (компанія, зареєстрована 
        згідно законів України, ЄДРПОУ 34093721, юридична адреса: 83001, м. Донецьк, вул. 
        Постишева, 117);
Член Ревізійної  комісії  компанія QUAREX  LIMITED (компанія, зареєстрована згідно  
        законів Республіки Кіпр під номером 155291, офіс розташований: Themistokli Dervi, 3, 
        JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus);
Голова Правління  Монаков Валентин Федорович;
Заступник Голови Правління, член Правління Вінс Олена Євгеніївна;
Фінансовий директор, член Правління Єгоров Андрій Миколайович;
Заступник Фінансового директора, член Правління  Зуй Ніна Іванівна;
Головний бухгалтер Руденко  Лілія Андріївна.
На протязі 2011 року посадові особи Товариства не змінювались.
Акціонер, який володіє більше 10% акцій Товариства - компанія QUAREX  LIMITED – 93.16205 %.
Інформація про засновників емітента.
Засновником Товариства є Державна акціонерна компанія «Укррудпром», код ЄДРПОУ 30299372, на даний час не володіє акціями Товариства.

4. Інформація про цінні папери емітента
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість, їх розміщення і лістинг).
1. Вид паперу - Акції. Форма випуску – Прості Іменні. Без документарної форми існування.. Кількість - 97022000. Лістинг – не в лістингу.  
2. Облігації процентні. Форма випуску - Іменні. Закритого кола розміщення. Кількість - 150. Фактично  облігацій викуплені та заборгованість погашена - 15.12.2011 року.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» облік прав власності на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 30.03.2011 р. припинено обслуговування акцій у реєстратора, –  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКОМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) та укладено договір №  Е1090/11 від 07.07.2011 р. на обслуговування випуску акцій у без документарній формі з депозитарієм -  ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889). Акт приймання передачі реєстру акціонерів від реєстратора депозитарію № 4623 від 02.06.2011 р.
 
6. Інформація про загальні збори
30.03.2011 проведено чергові загальні збори. На загальних зборах розглядались питання:1.Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2.Звiт Правлiння про результати фiнансового-господарської дiяльностi Товариства  за  2010 рiк. 3.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо фiнансової звiтностi за  2010 рiк. 4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк. 5.Про затвердження фiнансової звiтностi Товариства за  2010 рiк. 6.Про затвердження порядку розподiлу прибутку за 2010 рiк. 7.Вiдкликання та обрання Голови та членiв Правлiння Товариства. 8.Вiдкликання та обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 9.Вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10.Про змiну найменування Товариства з з Вiдкритого акцiонерного товариства "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" на Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром. 11.Прийняття рiшення про змiну форми iснування акцiй Товариства. Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування у без документарну форму (дематерiалiзацiя випуску). 12.Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 13.Внесення та затвердження змiн до Положень, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть Товариства, шляхом викладення Положень у новiй редакцiї. 14.Про обрання депозитарiю, який  буде  обслуговувати випуск акцiй Товариства,  затвердження умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства. 15.Про обрання зберiгача, у якого Товариством будуть  вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, затвердження умов договору зi зберiгачем про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства. 16.Про  припинення  дiї  договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв. 17.Про встановлення порядку вилучення та знищення сертифiкатiв цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується, та бланкiв сертифiкатiв.18.Визначення способу персонального  повiдомлення акцiонерiв товариства про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, фондових бiрж (в разi необхiдностi) та номiнальних утримувачiв, зареєстрованих в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується. 19.Затвердження Рiшення  про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (рiшення про           дематерiалiзацiю випуску акцiй). 20.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.
7. Інформація про дивіденди
Розділ щодо інформації про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі, якщо протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається та таблиці не заповнюються.

За результатами звітного періоду
За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
13 566 680,350
0,000
9 588 546,630
0,000
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0,1398
0,000
0,098
0,000
Сума виплачених дивідендів, грн.
0,000
0,000
8 957 900,880
0,000
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
29.03.2012
0

30.03.2011
0
Дата виплати дивідендів
28.09.2012
0
31.05.2011
0
Опис
Згiдно протоколу Загальних зборiв  акцiонерiв № 1-2011 вiд 30.03.2011 року та наказу по Товариству № 229 вiд 01.04.2011 р. нарахованi дивiденди акцiонерам за 2010 рiк в сумi 
9 588 546,63 грн. iз розрахунку 0,098828581445 грн. на одну акцiю.Згiдно протоколу Загальних зборiв  акцiонерiв № 1-2012  вiд 29.03.2012 року та наказу по Товариству № 210 вiд 30.03.2012 р. нарахованi дивiденди акцiонерам за 2011 рiк в сумi  13 566 680,35 грн. iз розрахунку 0,1398 грн. на одну акцiю.На дату складання звiту дивiденди за 2011 рiк не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
	ТОВ «Аудиторська фірма «Форум» (код ЄДРПОУ 23070374), яка має Свідоцтво про включення до Реєстру  аудиторських фірм та аудиторів  №  0733, відповідно до рішення  аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98, в особі  генерального директора Круглої Надії Миколаївни згідно з договором № 29/490 від 28.11.2011р. було проведено  незалежну  аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного  акціонерного товариства «Промислово-виробниче підприємство «Кривбасвибухпром» (далі – Товариство) за 2011 рік у такому складі: Баланс станом на 31.12.2011р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіт про власний капітал за 
2011 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік. 
Концептуально основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.
Ми провели перевірку відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. №3125-XII, відповідно вимогам Міжнародних стандартів аудиту, Вимогам до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженим Рішенням ДКЦПФР 29.09.2011р. №1360; Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1528. Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих в Україні в якості національних. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Не розкрита інформація щодо пов’язаних осіб відповідно до П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних осіб».
На нашу думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними у разі здійснення операцій з пов’язаними особами, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011р., його фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку та вимог діючого законодавства.
Не висловлюючи умовно-позитивної думки, звертаємо увагу користувачів, що вступне сальдо на 01.01.2012р. буде суттєво змінено у зв’язку з проведенням трансформації фінансової звітності за МСФЗ, для здійснення якої проведено переоцінку основних засобів та нарахування резервів та забезпечень.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 04.04.2012.
Річна інформація опублікавана на сторінці www.kvvp.com.ua в мережі Інтернет 04.04.2012.
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова правлiння

Монаков В.Ф.

(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
06.04.2012

(дата)


