ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
за 2019 рік
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КРИВБАСВИБУХПРОМ»
1. Загальна інформація про підприємство. Організаційна структура та опис діяльності.
1.1.Найменування повне: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВОВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ», (код за ЄРДПОУ 00190934)
1.2. Найменування скорочене: ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПОМ»
1.3. Підприємство зареєстроване в ЄДР
1.4. Місцезнаходження підприємства: 50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
Металургійний район, вулиця Каховська, будинок 40.
1.5. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.6. Форма власності: приватна
До складу підприємства входять гірничі цехи з комплексом виготовлення компонентів
вибухових речовин та базисним складом вибухових матеріалів, ремонтний цех,
автотранспортний цех, база відпочинку “Вербиченька”, пансіонат “Блакитна затока”.
У складi Товариства вiдсутні фiлiї, представництва, дочiрнi пiдприємства. Вiдокремлених
пiдроздiлiв ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" не має, спiльної дiяльностi не проводить.
ПАТ « ПВП « КРИВБАСВИБУХПРОМ" має багатолітній досвід роботи на ринку України,
спеціалізується на наданні послуг з подрібнення гірничої маси шляхом проведення вибухових
робіт
в кар’єрах
гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу, кар’єрах нерудної
промисловості, а також виконання спеціальних робіт з використанням енергії вибуху.
Підприємство надає послуги стороннім організаціям, які мають право на ведення підривних
робіт зі зберігання вибухових матеріалів на власному базисному складі вибухових матеріалів.
Міцні партнерські відносини з підприємствами -постачальниками вибухових матеріалів та їх
компонентів, дозволяють підприємству на постійній основі отримувати продукцію, яка
відповідає високим стандартам якості.
До їх числа входять постачальники, якi займають бiльше 10 вiдсоткiв за обсягами постачання.
Це ТОВ "Спецхiм-КР", ТОВ« Індустріальні технології», ПАТ « Хімдивізіон», ТОВ
«Дніпропетровська хімічна компанія», НПО « Павлоградський хімічний завод».
Чітко налаштована робота з основними споживачами послуг з підривання гірничої маси
дозволяє нам виконувати послуги високої якості та в необхідних об‘ємах в узгоджені
замовниками терміни.
Підприємство зарекомендувало себе як надійний партнер,який завжди своєчасно та в повному
обсязі виконує свої зобов‘язання та дбає про бездоганну репутацію.
Якість наданих послуг з підривання гірничої маси в кар‘єрах Кривбасу – невід‘ємна частина
іміджу та надійності підприємства.
Підприємство цінує довгострокові партнерські відносини з постачальниками та покупцями.
ПАТ « ПВП « КРИВБАСВИБУХПРОМ" має всі необхідні ліцензії , що пов’язані з основною
діяльністю ( виготовлення вибухових речовин , перевезення небезпечних вантажів, тощо) та
дозволи на проведення робіт підвищеної небезпеки (в першу чергу вибухових робіт та робіт з
використанням енергії вибуху), дозволи на експлуатацію
машинами та устаткуванням
пiдвищеної небезпеки, експлуатацiю радiоелектронного радіочастотного ресурсу.
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Стратегія: основним стратегічним напрямком є вдосконалення існуючих та розвиток нових
технологій ведення вибухових робіт ( у тому числі при виконанні спеціальних вибухових
робіт), підтримання промислової потужності з виготовлення компонентів вибухових речовин,
доставки та виготовлення власних вибухових речовин на місцях проведення вибухових робіт,
що дає можливість бути конкурентоспроможними на досить специфічному ринку з надання
даних послуг.
Цілі: збереження основних споживачів ( ПрАТ «Північний ГЗК», ПрАТ « Центральний» ГЗК»,
ПрАТ « Новотроїцьке рудоуправління» Донецька обл.)
з підривання гірничої маси,
розширення географії надання послуг на кар’єрах нерудної промисловості за рахунок надання
послуг гарантованої якості за економічно обґрунтованими цінами.
Підприємство проводить вибухові роботи з використанням вибухових речовин власного
виготовлення (понад 98%,) та залученням вибухових матеріалів, в основному засобів
ініціювання та промислових детонаторів, які виготовляються на спеціалізованих підприємствах
як нашої країни ( НПО « Павлоградський хімзавод», КЗ « Імпульс» ), так і зарубіжних ( країни
ЄС).
Основними споживачами послуг, що надає Товариство, є гiрничо-збагачувальнi
комбінати Кривого Рогу. Найбільша питома вага в загальних обсягах підривання гірничої маси
належить Північному гірничо-збагачувальному комбінату. На всi послуги промислового
характеру дiють договiрнi цiни.
Основні здобутки підприємства: збільшення обсягів виробництва за умов оптимізації
технологічних процесів та реалізація інвестиційних проектів (таких як придбання спеціально
розробленого додаткового транспорту для доставки компонентів до місць виготовлення
емульсійних вибухових речовин, початок модернізації комплексу виготовлення компонентів
вибухових речовин (емульсії ) на підставі розробленого проекту з будівництва власної нової
котельні.
2. Результати діяльності
Основні техніко-економічні та фінансові показники роботи ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром»,
тис.грн.
Найменування показника
2019 р.
2018 р.
Відхилення, +/Товарна продукція без ПДВ
793310
638386
+154924
Собівартість реалізованої продукції
658185
542488
+115697
Валовий прибуток
135125
95898
+39227
Чистий фінансовий результат
80746
58601
+22145
господарської діяльності
Залишок грошових коштів на кінець
262 297
196523
+65774
звітного періоду
Дебіторська заборгованість
80759
73375
+7384
Кредиторська заборгованість
36100
22778
+13322
Амплітуда коливання цін на підривання гірничої маси по підприємству залежить від
наступних факторів:
- зміни норм використання вибухових речовин на 1 м3 гірничої маси, замовлених гірничозбагачувальними комбінатами;
- зміни цін на компоненти вибухових речовин, засобів підривання та допоміжних матеріалів;
- зміни питомої ваги кожного з комбінатів в загальному обсязі підривання гірничої маси;
- співвідношення руди та скали в загальному обсязі підривання.
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Інформація щодо обсягу чистого прибутку
За результатами господарської діяльності Товариство отримало чистий дохід (виручку) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сумі 793310 тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) склала 658185 тис.грн.
Крім того, інші доходи склали 39261 тис.грн., в тому числі:
 Інші операційні доходи - 7329 тис.грн.
 Фінансові доходи - 31338 тис.грн.
 Інші доходи - 594 тис.грн.
Витрати Товариства склали 93640 тис.грн., в тому числі:
 Адміністративні витрати- 58392 тис.грн.
 Інші операційні витрати - 13281 тис.грн.
 Фінансові витрати - 3743 тис.грн.
 Інші витрати - 185 тис.грн.
 Податок на прибуток від звичайної діяльності - 18039 тис.грн.
3.Ліквідність та зобов’язання
Товариство здійснює контроль за ризиком недостатності грошових коштів, використовуючи
інструмент планування поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізуються
терміни платежів, пов‘язаних з фінансовими інвестиціями та фінансовими активами
(наприклад, дебіторська заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозуємі грошові
потоки від операційної діяльності.
Ліквідність підприємства – це його здатність швидко продати свої активи й одержати гроші для
оплати своїх зобов’язань.
Джерелами забезпечення ліквідності є активи, які забезпечують своєчасне виконання
зобов'язань. До високоліквідних активів відносяться грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові
цінні папери, дебіторська заборгованість.
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» подає поточні та непоточні активи та зобов‘язання як
окремі класифікації у звіті про фінансовий стан у відповідності до вимог параграфів 66-76
МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності». Товариство класифікує актив як поточний , якщо:Товариство сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його у своєму
нормальному операційному циклі; - утримує актив в основному з метою продажу;- Товариство
сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного періоду або – актив є
грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів, якщо немає обмежень щодо обміну чи
використання цього активу для погашення зобов‘язання принаймні протягом дванадцяти
місяців після звітного періоду. Усі інші активи слід класифікувати як непоточні. Товариство
класифікує зобов‘язання як поточне, якщо сподівається погасити це зобов‘язання в ході свого
нормального операційного циклу; - Товариство утримує це зобов‘язання в основному з метою
продажу; - зобов‘язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного
періоду; - Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов‘язання протягом
як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду. Інші зобов‘язання класифікуються як
непоточні. За ступенем ліквідності активи ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» поділяються на 4
групи наступним чином:
(А1). Найліквідніші активи - які можна використати для поточних розрахунків у міру потреби:
грошові кошти та їх еквіваленти.
(А2). Активи, що швидко реалізуються, - активи, перетворення яких на гроші потребує певного
часу: дебіторська заборгованість за товарну продукцію, відсотки нараховані, інша поточна
дебіторська заборгованість.
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(А3). Активи, що повільно реалізуються: виробничі запаси, незавершене виробництво, товари,
інші оборотні активи.
(А4). Активи, що важко реалізуються, - активи, які передбачено використовувати в
господарській діяльності протягом тривалого періоду: нематеріальні активи, основні засоби та
устаткування до установки, капітальні довгострокові фінансові вкладення.
Протягом 2019 року спостерігається збільшення високо(абсолютно ліквідних активів
Товариства
- грошових коштів та їх еквівалентів на 65774 тис.грн. та зростання
швидколіквідних активів на 7384 тис.грн., в першу чергу, за рахунок зростання величини
дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботу, послуги на 10575 тис.грн., та іншої
поточної дебіторської заборгованості на 571 тис.грн. Величина інших груп активів , які
характеризуються меншим ступенем ліквідності, протягом 2019 року також збільшилась.
Зокрема спостерігалося зростання вартості повільно ліквідних активів (запасів) на 7659 тис.грн.
в першу чергу за рахунок зростання залишків основної сировини на складах, та важколіквідних
на 10927 тис.грн. – за рахунок придбання основних засобів.
Зобов‘язання підприємства за ступенем терміновості погашення поділяються на 4 групи:
(П1) Негайні пасиви - найбільш термінові зобов‘язання: кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги, розрахунки з бюджетом, розрахунки зі страхування, розрахунки з праці, за
одержаними авансами, інші поточні зобов‘язання.
(П2) Короткострокові зобов‘язання: короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за
довгостроковими зобов’язаннями, векселі видані.
(П3) Довгострокові пасиви: довгострокові зобов’язання.
(П4) Постійні(стійкі) пасиви: всі статті розділу „Власний капітал”.
За звітний рік збільшилась величина найбільш термінових пасивів на суму 13368 тис.грн., що
відбулось на фоні скорочення поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з
бюджетом на 1808 тис.грн. та зростання поточної кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці на 2461 тис.грн. та збільшилась величина короткострокових
пасивів переважно за рахунок поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи,
послуги на 12226 тис.грн. та поточних забезпечень (оплати відпусток та пенсійні
забезпечення) на 2893 тис.грн. Величина довгострокових зобов‘язань та постійних (стійких)
пасивів Товариства збільшилась на 5640 тис.грн. та на 69889 тис.грн. відповідно. Це
відбулось переважно під впливом зростання пенсійних зобов‘язань на підставі виконаної
актуарної оцінки довгострокових зобов‘язань та витрат на -11259 тис.грн. та зростання
показника нерозподіленого прибутку на 81148 тис.грн.
Результати аналізу ліквідності Звіту про фінансовий стан ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром»
станом на 31.12.2018р. та 31.12.2019 р., тис.грн.:
Критерій
2018р.
2019р.
Високо (абсолютно) ліквідні
196523
262297
активи
Найбільш термінові зобов‘язання 22282
35650
Швидко ліквідні активи
73375
80759
Короткострокові зобов‘язання
7034
9881
Повільно ліквідні активи
33424
41083
Довгострокові зобов‘язання
31283
36923
Важколіквідні активи
91249
102176
Постіні(стійкі) пасиви
333972
403861
Наявні високоліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти) станом на 31.12.2019 р. за
своїм абсолютним значенням є більшими за найбільштермінові зобов‘язання на 226647
тис.грн., тобто зобов‘язання, які мають бути погашені в найкоротший термін, будуть
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погашені у повному обсязі. Суттєве перевищення швидколіквідних активів, зокрема,
короткострокової дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої поточної
дебіторської заборгованості над короткостроковими зобов‘язаннями як у 2018 р., так і у 2019
р. свідчить про можливість терміново обернути наявні оборотні активи у грошові кошти та
своєчасно погасити як короткострокові так і довгострокові зобов‘язання Товариства. В цілому,
оборотні активи Товариства станом на 31.12.2019 року становлять 384139 тис.грн. і
перевищують загальну величину поточних зобов‘язань (45531 тис.грн.) на 338608 тис.грн., що
свідчить про високий рівень поточної ліквідності Товариства.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні його високоліквідних активів (грошові кошти
та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокових
зобов’язань за пасивом.
Ступінь ліквідності активів ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» характеризують коефіцієнти
ліквідності.
Коефіцієнт загальної ліквідності характеризується відношенням оборотних активів до
поточних зобов‘язань підприємства та складає 8,4. Значення коефіцієнту, що склалося станом
на 31.12.2019 р. перевищує встановлений норматив (більше 1), що свідчить про достатній
рівень поточної платоспроможності Товариства.
Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризується відношенням оборотних активів за
вирахуванням запасів до поточних зобов‘язань підприємства та складає 7,5. Значення
коефіцієнту, що склалося станом на 31.12.2019 р. перевищує встановлений норматив (0,8), що
свідчить про достатній рівень поточної платоспроможності Товариства та можливість
своєчасно погасити наявні короткострокові зобов‘язання як наявними грошовими коштами,
так і шляхом погашення дебіторської заборгованості у встановлені терміни.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризується відношенням грошових коштів та
короткострокових цінних паперів до поточних зобов'язань підприємства та складає 5,7.
Збільшення величини поточних зобов‘язань Товариства зумовило скорочення коефіцієнту
абсолютної ліквідності з 6,7 у 2018 році до 5,7 у 2019 році. Разом з тим, значення коефіцієнту,
що склалося станом на 31.12.2019 р., залишається на оптимальному рівні і перевищує
встановлений норматив (0,2), що свідчить про достатній рівень поточної платоспроможності
Товариства.
4. Екологічні аспекти та охорона праці
Охорона праці
Метою управління охороною праці на ПАТ « ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»
є
забезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності людини під час трудової
діяльності.
Контроль має випереджаючий, тобто профілактичний характер. Система контролю
спрямована на запобігання порушенням, а не лише на їх констатацію. Це необхідно для того,
щоб запобігти нещасному випадку, аварії, профзахворюванню. На підприємстві проводиться
діагностика технічного стану технологічного устаткування та механізмів, інвентаря,а також
перевірка наявності й стану засобів індивідуального захисту.
Аналіз стану охорони праці на підприємстві виконується з метою виявлення причин і факторів
незадовільного стану безпеки виробництва, які найбільше впливають на результати діяльності
підприємства й на визначення заходів щодо поліпшення умов та охорони праці.
Інвестиції в охорону праці за 2019 рік склали – 1 752,5 тис. грн., що становить 2% від фонду
оплати праці за попередній рік (згідно ст.19 Закону України про охорону праці).
Протягом 2019 року у підрозділах підприємства у відповідності до системи управління
охороною праці комісією підприємства проведено 5 комплексних перевірок стану охорони
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праці, 43 цільові перевірки відділом охорони праці підприємства; 79 комплексних та 38
цільових перевірок комісіями цехів.
Результати перевірок свідчать про те, що організація роботи з охорони праці в цехах,
технологічні процеси підготовки і ведення вибухових робіт і робіт з ВМ, технічний стан
механізмів і обладнання по основним параметрам відповідають вимогам діючих нормативних
актів з охорони праці і безпеки виробництва.
Екологія
Діяльність підприємства «ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» спрямована на мінімізацію
негативного впливу на всі аспекти довкілля.
Постійний контроль, що здійснюється у всіх структурних підрозділах підприємства щодо
додержання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів забезпечує зниження
негативного впливу на довкілля.
Згідно вимог чинного законодавства у підприємства щорічно реалізується Комплексний план
заходів з охорони навколишнього природнього середовища.
Фінансування природоохоронної діяльності:
Витрати на охорону навколишнього природного середовища у 2019 році становлять:
459,3 тис. грн. – оплата послуг природоохоронного призначення;
13,0 тис. грн. – сплата екологічного податку;
Від продажу відходів підприємство отримало 491,4 тис. грн.
Охорона атмосферне повітря:
Підприємство здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підставі
діючих дозволів.
Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та дозволів на викиди
забруднюючих
речовин,
підприємством
забезпечується
проведення
контролю
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних
джерел викидів, в тому числі контроль ефективності роботи газоочисного устаткування цехів
та підрозділів, а також контроль вмісту забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної
зони.
Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами підприємства у 2019 році становить 333,808 т, з них викиди діоксиду вуглецю
складають 315,423 т.
Поводження з відходами
Загальний обсяг утворення відходів на підприємстві у 2019 році складає: 402,434 т, з них:
- Відходи І класу небезпеки – люмінесцентні лампи – 0,185 т, що становить менше 1% від
загального обсягу відходів, що утворилися.
-Відходи ІІ класу небезпеки – відпрацьовані акумуляторні батареї – 2,573 т (становить менше
1%).
-Відходи ІІІ класу небезпеки – 15,871 т (приблизно 4%). Найпоширенішими серед відходів ІІІ
класу небезпеки на підприємстві є відпрацьовані нафтопродукти та відходи експлуатації
автотранспорту.
-Відходи ІV класу небезпеки – 383,805 т (приблизно 95%). До ІV класу небезпеки відносяться
такі основні види відходів: брухт чорних металів, мішкотара відпрацьована, золошлаки,
відпрацьовані шини, будівельні відходи, тверді побутові відходи.
На всі види відходів, що утворюються на підприємстві укладено договори на реалізацію, а
також на їх передачу, видалення, утилізацію зі спеціалізованим підприємствами.
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5.Соціальні аспекти та кадрова політика
Станом на 31.12.2019 року на підприємстві чисельність персоналу склала 610 працівника (–
2,1% до 2018 року), у т.ч. керівників – 85 осіб (13,9%), професіоналів та фахівців – 103 осіб
(16,7%), технічних службовців – 5 осіб (0,8%), кваліфікованих та інших робітників – 417 осіб
(68,6%).
За 2019 рік середньооблікова чисельність штатних працівників – 592 чоловік.
Для забезпечення ефективної та якісної роботи на підприємстві
працюють
висококваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом роботи в гірничодобувній галузі, у
логістичній, економічній та фінансовій сферах.
Професіоналізм наших співробітників дозволяє підприємству проводити моніторинг та
аналітику ринку, що дає змогу сформувати актуальні ціни на проведення вибухових робіт,
виконати їх в найкоротші терміни та з мінімальними витратами.
Система оплати праці
На підприємстві впроваджено грейдову систему оплати праці. Система грейдів базується на
розподілі посад на групи, розташовані в певній ієрархії – грейди залежно від завдань та
функцій кожної посади та цінності виконуваної роботи для підприємства.
Діючі
Положення
Про
оплату
праці
та
преміювання
працівників
ПАТ
«ПВП«Кривбасвибухпром запроваджено в цілях договірного регулювання оплати праці та
направлено на забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні виробничих
завдань, підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва.
У звітному році середньомісячна заробітна плата на 1-го штатного працівника зросла на 43,6%
і склала 16743 грн.
Коефіцієнт плинності кадрів за підсумками 2019 року склав 12,67%
Основними причинами припинення трудових договорів були: власне бажання працівника,
угода сторін, відтік кваліфікованих кадрів за кордон, вихід на пенсію за віком, закінчення
строку трудового договору.
Для зменшення плинності вживаються заходи щодо забезпечення продуктивної зайнятості та
раціонального і ефективного використання робочого часу, оптимізації персоналу, поліпшення
умов праці, розвитку нових форм організації праці, формування і збереження сприятливого
морально-психологічного клімату.
6. Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками та іншими
ризиками діяльності товариства
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок
впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких
заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено:- кредитний ризик; ринковий ризик, який включає відсотковий ризик, валютний ризик та ризик зміни цін на
товари; - ризик ліквідності.
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та
застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик
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виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на сировину, відсоткових
ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з ризиком
зміни процентної ставки – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових
потоків по фінасовому інструменту буде змінюватись внаслідок несприятливих змін
ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки
можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість
чистих активів. Ризик зміни ринкових процентних ставок є значним.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по
фінансовому інструменту буде змінюватись у зв‘язку зі змінами в валютних курсах.
Система ідентифікації і оцінки валютних ризиків Товариства включає:
Інформацію щодо валютної позиції Товариства за видами іноземних валют,
Методи аналізу коливань валютних курсів для оцінки обсягів можливих втрат,
Методи оцінювання економічного валютного ризику як непрямого впливу змін валютного
курсу на вартість активів , що деноміновані у національній валюті.
Система управління валютними ризиками в Товаристві включає:
Правила та процедури визначення лімітів валютних позицій та контролю за їх дотриманням у
відповідності до рішень керівництва товариства,
Заходи з обмеження валютних ризиків.
Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не значний і
обумовлений тим, що підприємство тільки в разі необхідності здійснює операції з придбання
запасів та необоротних активів за іноземну валюту. В 2019- 2018 р. р. придбання за іноземну
валюту не виконувались.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що
виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи
спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його
емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими
здійснюються операції на ринку.
Основним фактором цінового ризику є зміни цін на товари, які Товариство придбає для
основної діяльності. Операційна діяльність Товариства вимагає регулярного використання
вибухівки для виконання послуг з підривання, і як наслідок, регулярного придбання сировини
та основних матеріалів для виготовлення вибухових матеріалів.
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань,
пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових
коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль за ризиком дефіциту
грошових коштів, використовуючи інструмент планування поточної ліквідності.
Система ідентифікації і оцінки ризику ліквідності Товариства включає:
- Систему оцінки рівня ліквідності активів;
- Систему класифікації активів за рівнем ліквідності;
- Процедури інформування посадових осіб та органів управління товариства про зміни
ліквідності активів;
- Оцінку можливих втрат при реалізації активу внаслідок недостатньої ліквідності.
Метою Товариства є підтримання балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю,
шляхом використання власних коштів. Товариство має доступ до джерел фінансування в
достатньому обсязі. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською
заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки
грошових коштів від операційної діяльності.
Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром»
проведена на основі аналізу коефіцієнтів платоспроможності та фінансової стійкості.
Можливість підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання визначається через
коефіцієнти ліквідності. Рівень ліквідності Товариства за результатами 2019 року оцінюється
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як достатній. Грошових потоків від операційної діяльності і власних коштів підприємства за
результатами аналізованого періоду вистачило на фінансування видатків інвестиційної
діяльності.
На підприємстві діє Стандарт управління ризиками, який визначає порядок, процедури,
методику проведення ідентифікації та оцінки ризиків. Контроль і оцінка ефективності
процесів ідентифікації та оцінки ризиків здійснюється головним інженером підприємства.
Основними ризиками дiяльностi є:
1.Велика залежнiсть вiд дуже обмеженого кола "Замовникiв" та дiяльностi гiрничометалургiйного комплексу взагалi, що може вплинути на зменшення обсягу пiдривання.
2. Вiдмова "Замовника(iв)" вiд послуг пiдприємства за рахунок можливостi ведення вибухових
робiт своїми силами або з залученням сторонньої органiзацiї щодо проведення вибухових
робiт або постачання вибухових речовин.
3. Введення мiсцевими органами влади неузгоджених рiшень щодо заборони, або значному
скороченню проведення вибухових робiт з використанням певних вибухових технологiй (або
введення нових нормативних актiв з вибухової справи, якi суперечать з дiючими або мiж
собою, що може вплинути на заборону застосування обладнання чи технологiй).
4.Залежнiсть вiд постачальникiв вибухових речовин, сировини або енергоносiїв, що може
вплинути на неякiсне пiдривання, обсяги вибухових робiт, груповi чи масовi вiдмови, що веде
до вiдшкодування збиткiв, пов'язаних з лiквiдацiєю їх наслiдкiв.
5. Обмежена кількість підприємств – постачальників основної сировини.
Заходи щодо зменшення ризикiв:
1.Необхiднiсть пiдписання довгострокових договорiв з "Замовниками".
2.Впровадження узгоджених з "Замовниками" по обсягу та термiнам нових технологiй та
вибухових матерiалiв.
3.Спiвробiтництво з виробниками вибухових матерiалiв з розробки та впровадженню нових
вибухових матерiалiв.
4.Збереження досягнутого рiвня
обсягу вибухових речовин власного виготовлення.
5.Необхiднiсть створення стратегiчних запасiв сировини.
6.Належне функцiювання системи якостi ISO 9001, системи з охорони працi OHSAS
18001:2006 та екологiї
ISO 14001:2006 (впровадження суцiльного вхiдного контролю
вибухових матерiалiв та сировини, застосування схем пiдвищеної надiйностi).
Захист своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринку збуту:
1. Розширення ринку збуту за рахунок спецiальних вибухових робiт.
2.Проведення iнформацiйних заходiв та участь у виставках для ознайомлення з дiяльнiстю та
можливостями пiдприємства.
3.Пiдвищення конкурентноспроможностi за рахунок впровадження нових вибухових речовин
та технологiй.
7.Дослідження та інновації
Полiтика щодо дослiджень та розробок - бути лiдером у впровадженнi новiтнiх технологiй та
вдосконаленнi iснуючих. Дослiдження та розробки пов'язанi з питанням впровадження
сучасних технологiй та зменшення екологiчного навантаження на довкiлля при проведеннi
масових вибухiв. ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром"
проводить розробки рецептур та
регламентiв
виготовлення та
застосування нових вибухових речовин, проводить
випробування в промислових умовах вибухових матерiалiв, обладнання, здiйснює монiторинг
вибухових робiт.
8. Перспективи подальшого розвитку ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» з урахуванням
ризиків та викликів це:
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Подальше підтримання конкурентоспроможності підприємства та збереження ключових
Замовників ( гірничо - збагачувальних комбінатів «Центральний та «Північний»
Криворізького басейну ),
послуг виконання підривних робіт підрядним способом з
використанням вибухових речовин
власного виготовлення на відкритих родовищах
видобутку залізної руди , освоєння нових обсягів надання підприємством даних послуг на
кар’єрах у будівельній індустрії.
Для ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром" принциповим є утримання позицiї лiдера у сферi
проведення вибухових робiт. Використання емульсiйних вибухових речовин, якi не мають в
своєму складi тротилу, - основна задача, яка дозволяє пiдприємству бути
конкурентоспроможним та утримувати свої позицiї на даному сегментi ринку.
Перспективнi плани розвитку пiдприємства:
- пiдтримувати питому вагу емульсiйних вибухових речовин в загальному обсязi вибухових
речовин на рiвнi 97%;
-застосовувати вибуховi речовини, що не мiстять у своєму складi тротилу- до 100%;
- проводити 100% масовi вибухи iз застосуванням передових систем;
- впроваджувати нову зарядну технiку;
-збiльшувати обсяги спецiальних вибухових робiт та просувати комплекс послуг, якi
супроводжують вибуховi роботи;
-розширення географiї вибухових робiт за рахунок проведення робiт на кар'єрах нерудної
промисловостi.
Існуючі ризики – зменшення обсягів видобутку залізної руди та обсягів підривання гірничої
маси потребує розширення географії та пошук нових Замовників у інших сферах
застосування вибухових робіт. Також можливим є перерозподіл існуючого ринку між
основними гравцями
та поява нових ( у тому числі іноземних), які
орієнтовані на
застосування технологій та вибухових матеріалів імпортного виробництва.
Подальше технічне переоснащення підприємства відповідно до вимог прийнятих Технічних
Регламентів України, шляхом заміни застарілої техніки, обладнання та програмного
забезпечення при виготовленні компонентів і вибухових речовин, при транспортуванні і
застосуванні вибухових речовин.

-

Проблемні питання розвитку підприємства, що потребують вирішення на законодавчому
рівні, або за участю центральних та місцевих органів виконавчої влади :
Вирішення питання з прийняття нової редакції Закону про поводження з ВМ
промислового призначення та усунення протирічча між діючим Законом пр. 9 та
затвердженим Технічним Регламентом.
Ризики перспектив розвитку: необхідна модернізація та переоснащення підприємства та
приведення обладнання, машин і механізмів до вимог Нових Технічних Регламентів та
нормативних документів на їх основі.

Заступник Голови Правління
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром»

Сосновський О.С.
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