
XI. Опис бізнесу

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК” (надалі за текстом – 
Банк) є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Акціонерного комерційного “Промислово-
фінансового банку”, створеного відповідно до рішення Установчих зборів від 18 вересня 1997 року. Банк 
зареєстрований Національним банком України 29 грудня 1997 року за реєстраційним номером 272.
  З метою приведення  організаційно-правової форми Банку, створеного у формі відкритого акціонерного 
товариства, у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 
року № 514-VI Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 23.04.2010) було прийняте рішення про 
зміну найменування Акціонерного комерційного “Промислово-фінансового банку” на Публічне 
акціонерне товариство “Промислово-фінансовий банк”.

Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв. В перiод мiж проведенням Загальних 
зборiв контроль за дiяльностю Банку здiйснює  Спостережна рада Банку. Голова та члени Спостережної 
ради обираються Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв (їх представникiв) та незалежних 
членів. Виконавчим органом Банку є Правлiння, яке здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку, 
формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть 
його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних 
зборiв i Спостережної ради Банку. 
  В звітному періоді ПАТ “ПФБ” не має дочiрнiх пiдприємств. Банк має одну фiлiю в м. Київ та 2 
вiддiлення в м. Кременчук.

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 131 особа, середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 10 осіб, якi працюють за сумiсництвом 
на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 7 осіб. Фонд оплати працi за звітний період складає 19 
144,10 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення вiдносно попереднього року на 
4  177,0 тис. грн. 
  Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним 
потребам емітента. Банк протягом звітного періоду сприяв та надавав можливість працівникам 
підвищувати свою кваліфікацію.  
  Співробітники Банку брали участь у тематичних семінарах та проходили навчання у Національному 
центрі підготовки банківських працівників України за спеціальними програмами навчання. Крім того, 
фахівці Банку регулярно та своєчасно проходять сертифікацію, необхідну для здійснення певних видів 
діяльності, в тому числі для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, проведення 
фінансового моніторингу операцій Банку тощо.

Інформація про чисельність працівників

ПАТ “ПФБ” не входить до будь-яких об’єднань пiдприємств. Банк є членом Професiйної асоцiацiї 
реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД), учасником саморегулiвної органiзацiї “Асоцiацiя “Українськi 
Фондовi Торговці”, учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб,  учасником мiжнародної 
платiжної системи VISA International, член асоціації “УкрСВІФТ”, членом Приватного акціонерного 
товариства “Українська міжбанківська валютна біржа” та Публічного акціонерного товариства “Фондова 
біржа ПФТС”.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Протягом звітного періоду спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами ПАТ 
“ПФБ” не проводило.
Згідно з рішенням Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності 
банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 04.11.2016 № 502 визнано банківську групу “ПФБ” у 
складі: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК”, Приватне 
акціонерне товариство Страхова компанія “ОНІКС”, а також погоджено ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО “ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК” відповідальною особою цієї банківської групи

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 

підприємствами, установами
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В 2016 році фiнансовий стан Банку характеризувався, як стабiльний. Капiтал достатнiй для забезпечення 
поточних операцiй Банку, виконання економiчних нормативiв та лiцензiйних вимог, встановлених НБУ. В 
облiковiй полiтицi в 2016 роцi Банк керувався чинними законодавчими актами України, нормативними 
актами Нацiонального банку України, Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та 
Міжнародними стандартами фінансової звітності. 
  Облікова політика Банку відповідає тій, яка застосовувалася Банком у попередньому фінансовому році, 
та ґрунтується на таких стандартах: під час визнання і оцінки фінансових активів і зобов’язань Банком 
застосовується МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”; основних засобів та 
нематеріальних активів – відповідно МСБО 16 “Основні засоби” і МСБО 38 “Нематеріальні активи”; 
МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість”, МСФЗ 5 “Непоточні активи, утримувані для продажу, та 
припинена діяльність”, інші МСБО та МСФЗ.
  В своїй обліковій політиці Банк керується принципами достовірності, повноти висвітлення, 
превалювання сутності над формою, автономності, обачності, безперервності, окремого відображення 
активів та пасивів, нарахування та відповідності доходів і витрат.
  Фінансові активи та зобов’язання визнаються Банком за датою розрахунку або за датою укладення 
угоди.  
  Класифікація фінансових інструментів при первісному визнанні залежить від цілей і намірів 
керівництва, з якими були придбані ці фінансові інструменти, від їх характеристик. 
  Банк класифікує свої фінансові активи в наступні чотири категорії:
-фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;
-фінансові активи за амортизованою собівартістю;
-фінансові активи, наявні для продажу; 
-фінансові активи, утримувані  до погашення.
  Фінансові зобов’язання класифікуються як фінансові зобов’язання, що переоцінюються до справедливої 
вартості через прибуток.
  На кожну дату складання Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банк оцінює наявність об’єктивних ознак 
знецінення фінансового активу або групи фінансових активів. Банк визнає зменшення корисності за 
наступними категоріями активів:
-наданими кредитами;
-розміщеними депозитами;
-коштами банків у розрахунках;
-коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках; 
-цінними паперами в портфелі Банку на продаж та до погашення;
-дебіторською заборгованістю, погашення якої здійснюватиметься з використанням грошей або іншого 
фінансового інструменту.
  Основними подіями, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу, є:
- фінансові труднощі емітента або контрагента (відповідно ознак, прийнятих Банком); 
- порушення умов договору, невиконання зобов’язань, несплата процентів або основної суми 
заборгованості;
-  висока ймовірність банкрутства або фінансова реорганізація боржника;
-  надання Банком пільгових умов з економічних або юридичних причин, пов’язаних з фінансовими 
труднощами позичальника, які Банк не розглядав би за інших умов;
- зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових труднощів;
-  вартість застави суттєво зменшилась внаслідок погіршення ситуації на ринку: визначається на підставі 
висновку про оцінку майна.
  Якщо хоча б одна з вказаних ознак існує, Банк визначає збиток від зменшення корисності.
  Фінансовий актив припиняє визнаватися, коли: 
- припиняють свою дію контрактні права на отримання грошових потоків від даного фінансового активу; 
- Банк  передав свої права на отримання грошових потоків від активу або зберіг право на отримання 
грошових потоків від активу, але взяв на себе зобов’язання сплатити їх у повному обсязі без суттєвої 
затримки третій стороні на основі договору про передачу; 
- Банк  передав усі істотні ризики та винагороди від володіння активом, або не передав і не зберіг усі 
істотні ризики та винагороди від володіння активом, а передав контроль над активом.  
  Фінансові зобов’язання припиняють визнаватися, коли вони виконані, анульовані або минає строк їх дії. 
  Доходи і витрати визнаються Банком за таких умов:
а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов’язаннями Банку;
б) фінансовий результат операції, пов’язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно 
визначений.

Опис обраної облікової політики
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  У результаті операційної діяльності в Банку виникають такі доходи і витрати: 
•процентні  доходи і витрати; 
•комісійні доходи і витрати; 
•прибутки і збитки від торговельних операцій;
•дохід у вигляді дивідендів;
•витрати на формування спеціальних резервів Банку;
•доходи від повернення раніше списаних активів; 
•інші операційні доходи і витрати; 
•загальні адміністративні витрати;
•витрати податку на прибуток.
  До процентних доходів і витрат належать: 
-доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в інших банках (залученими від інших банків); 
-доходи (витрати) за кредитами та депозитами, наданими (отриманими) юридичним та фізичним особам, 
та за іншими фінансовими інструментами, у тому числі за цінними паперами; 
-доходи у вигляді амортизації дисконту (премії). 
  Процентні доходи і витрати Банку нараховуються та відображаються у бухгалтерському обліку не рідше 
одного разу на місяць та не пізніше останнього робочого дня місяця. 
  Нарахування процентних доходів і витрат здійснюється пропорційно сумі активу чи зобов’язання та 
кількості днів, протягом яких існували такі активи чи зобов’язання, за прийнятими Банком методами: 
- “факт/факт”, тобто за фактичну кількість днів у місяці та році (365/366);
- “факт/360” (за фактичною кількістю днів у місяці та умовно у році – 360 днів).
  Амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами здійснюється одночасно з нарахуванням 
процентів. 
  Банк отримує комісійні доходи від різних видів послуг, що надаються клієнтам. 
  Комісійні доходи можна розділити на наступні дві категорії:
а) комісійні доходи, отримані за надання послуг протягом певного періоду;
б) комісійні доходи від надання послуг з проведення операцій.
  Прибутки (збитки) від торговельних операцій - результат (прибуток чи збиток) від операцій з купівлі-
продажу різних фінансових інструментів, у тому числі за операціями з цінними паперами та фінансовими 
інвестиціями, за операціями з іноземною валютою та банківськими металами Банк визнає прибутки та 
збитки: 
-від реалізації фінансових інвестицій; 
-від результату переоцінки активів і зобов’язань в іноземній валюті та банківських металах у разі зміни 
офіційного курсу гривні до іноземних валют (банківських металів). 
  Дохід у вигляді дивідендів - дохід, який виникає в результаті використання Банком цінних паперів з 
нефіксованим прибутком. Дивідендний дохід визнається, коли встановлюється право Банку на отримання 
платежу.
  Витрати на формування спеціальних резервів Банку - це витрати на покриття можливих збитків від 
зменшення корисності активів Банку та списання безнадійних активів. 
  Доходи від повернення раніше списаних активів - кошти, що надійшли для погашення заборгованості, 
яка була визнана Банком безнадійною щодо отримання. 
  Інші операційні доходи і витрати - доходи і витрати від операцій, що не пов’язані з інвестиційною та 
фінансовою діяльністю, а також ті, що не включені у вищезазначені групи операційних доходів і витрат, 
зокрема: 
-доходи (витрати) від оперативного лізингу (оренди); 
-витрати за послуги аудиту; 
-витрати на інкасацію; 
-неустойки (штрафи, пені), що отримані (сплачені) за банківськими операціями, інше. 
  Загальні адміністративні витрати - операційні витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності Банку. До 
них належать витрати на утримання персоналу (заробітна плата, витрати на соціальне забезпечення, 
обов’язкові нарахування, страхування, додаткові виплати, премії, навчання тощо); амортизація 
необоротних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів 
(ремонт, страхування), інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона тощо); гонорари за 
професійні послуги (юридичні, медичні тощо); витрати на зв’язок (поштові, телефонні, факс тощо); 
сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток та інші витрати, спрямовані на 
обслуговування та управління Банком. 
  Витрати Банку з податку на прибуток складаються з поточного податку на прибуток та відстроченого 
податку на прибуток.
  Сума поточного податку на прибуток визначається відповідно до податкового законодавства України.
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  В 2016 році Банк визнавав відстрочені податки за результатами здійснення операцій з обліку основних 
засобів.
  За результатами інвестиційної діяльності Банк визнає: 
-доходи (витрати) від реалізації (придбання) основних засобів та нематеріальних активів тощо. 
  За результатами операцій, пов’язаних із фінансовою діяльністю, Банк визнає: 
-доходи (витрати) за операціями з цінними паперами власного боргу; 
-доходи (витрати) за субординованим боргом; 
-дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду.
  Амортизація основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється щомiсячно за прямолiнiйним 
методом з урахуванням термiнiв їх використання. Нарахування амортизації по малоцінним необоротним 
матеріальним активам у першому місяці використання об’єкта здійснюється в розмірі 100 відсотків його 
вартості.
  Враховуючи принцип суттєвості Банк здійснює коригуючі проводки, відповідно до вимог нормативно - 
правових актів Національного банку України. 
  В облiковiй полiтицi Банк застосовував наступні методи вiдображення доходiв та витрат: 
- з облiку процентних та дисконтних доходiв i витрат - метод нарахування; 
- облiк небанкiвських доходiв i витрат за касовим методом; 
- облiк всiх доходiв i витрат наростаючим пiдсумком з початку року, а залишки за цими рахунками 
закривати в кiнцi року на фiнансовi результати;
- окремий облiк накопичених процентiв, дисконту або премiї. Дисконт або премiя за купонними цiнними 
паперами амортизується протягом перiоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної 
ставки вiдсотка; 
- комiсiйнi доходи за операцiйне обслуговування клiєнтiв облiковуються за методом нарахування в тому 
звiтному перiодi, в якому вони можуть бути точно визначенi; 
- iншi комiсiйнi доходи та витрати облiковуються за касовим методом у тому перiодi, в якому вони 
отриманi або сплаченi; 
- процентнi доходи за цiнними паперами, сума амортизацiї дисконту або премiї нараховуються одночасно 
з нарахуванням процентiв. Сума амортизацiї дисконту збiльшує процентний дохiд, а сума амортизацiї 
премiї зменшує процентний дохiд за цiнними паперами; 
- проценти за купонними цiнними паперами за процентною ставкою купона, починаючи з дати придбання 
з вiднесенням до статей процентних доходiв та витрат; 
- дохiд за акцiями у виглядi дивiдендiв в перiод прийняття рiшення про їх виплату; 
- доходи та витрати вiд амортизацiї дисконту по цiнним паперам вiдносяться до процентних доходiв та 
витрат; 
- при амортизацiї дисконту (премiї) по цiнним паперам застосовувати рiвномiрний метод таким чином, 
щоб до моменту погашення цiнних паперiв залишок неамортизованого дисконту (премiї) був рiвний нулю.
  Пiд час вiдображення доходiв та витрат у iноземнiй валютi в звiтi про фiнансовi результати 
використовуються офiцiйнi курси на дату нарахування доходiв i витрати в iноземнiй валютi з 
вiдображенням за рахунками 6 i 7 класiв у нацiональнiй валютi та за офiцiйним курсом на дату 
нарахування доходiв або витрат у разi здiйснення виправних проводок. Пiд час вiдображення активiв та 
зобов’язань в iноземнiй валютi в “Звiтi про фінансовий стан (Баланс)” використовувались такi курси: 
- за офiцiйним валютним курсом на дату одержання авансу (попередньої оплати) в iноземнiй валютi 
гривнi вiдображаються в разi надання послуг, виконання робiт, реалiзацiї немонетарних активiв; 
- за офiцiйним валютним курсом на дату сплати авансу (попередньої оплати) гривнi вiдображаються в 
разi придбання за iноземну валюту немонетарних активiв (запасiв, основних засобiв, нематерiальних 
активiв тощо) та отримання робiт i послуг; 
- за офiцiйним валютним курсом на дату валютування вiдображається iноземна валюта у подвiйнiй 
оцiнцi - за номiналом та в гривневому еквiвалентi (доходи та витрати, що нарахованi, отриманi або 
сплаченi в iноземнiй валютi, всi зарахування та списання з кореспондентського рахунку, в тому числi 
внесок в iноземнiй валютi до статутного капiталу, куплена-продана iноземна валюта тощо). 
  Протягом 2016 року Банк не здійснював взаємозалік фінансових активів та зобов’язань.
  Облiк фiнансових iнвестицiй та їх оцiнка здiйснюються за кожною iнвестицiєю в розрiзi емiтентiв. 
Придбанi цiннi папери первiсно оцiються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю 
або за справедливою вартiстю. Усi цiннi папери, крiм цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою 
вартiстю i iнвестицiї у асоцiйованi та дочiрнi компанiї, переглядаються на зменшення корисностi. 
  Для запобiгання ризикiв за кредитними операцiями Банком прийнято ряд заходiв, а саме: формування 
резервiв, забезпечення заборгованостi заставою, що суттєво перевищує розмiр наданих кредитiв, 
монiторинг фiнансового стану позичальника, встановлення лiмiтiв кредитування та iншi.
  Резерви за зобов’язаннями визнаються, коли Банк має поточне юридичне або конструктивне 
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зобов’язання, яке виникло у результаті минулих подій, і ймовірно, що для виконання цього зобов’язання 
потрібне використання ресурсів, котрі втілюють у собі певні економічні вигоди, причому розмір таких 
зобов’язань можна достовірно оцінити.
Банк здійснює аналіз суми зобов’язання за наданою гарантією та зменшує  попередньо сформований 
резерв за таким зобов’язанням шляхом списання попередньо сформованого резерву та формування нового 
розрахункового резерву для визначення реальної оцінки на кожну дату балансу. Якщо вибуття ресурсів, 
що пов’язані з виконанням зобов’язання, стає маловірогідним, сума резерву у бухгалтерському обліку 
сторнується.
Протягом 2016 року ПАТ “ПФБ” не залучав кошти на умовах субординованого боргу.
Банк визначає перелік пов’язаних із Банком осіб, який затверджується Правлінням Банку, відповідно до 
вимог статті 52 Закону “Про банки і банківську діяльність”,  Положення про визначення пов’язаних із 
банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 315 від 12.05.2015 
року. 
До вимог Банку щодо пов’язаних  осіб уключаються:
- депозити, які розміщені в інших банках;
- надані кредити, у тому числі за врахованими векселями;
- факторингові операції, фінансовий лізинг, боргові цінні папери;
- акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком;
- дебіторська заборгованість;
- кошти банків у розрахунках.
До фінансових зобов’язань, наданих Банком щодо пов’язаних з Банком осіб, уключаються:
 - гарантії, поручительства, акредитиви, авалі та акцепти, що надані Банком;
 - зобов’язання з кредитування, що надані Банком.
Банк не здійснює операції з пов’язаними особами на пільгових умовах, тобто на умовах, які є більш 
сприятливими для боржника, ніж умови, установлені для відповідного активу внутрішніми положеннями 
Банку, що визначають політику з управління активами і пасивами.

- надання кредитiв юридичним та фiзичним особам;
- отримання грошових коштiв вiд юридичних та фiзичних осiб;
- операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з цiнними паперами;
- депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв;
- довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами,  
тощо.
  Головною метою дiяльностi Банку є збiльшення доходiв шляхом мобiлiзацiї та розмiщення вiльних 
ресурсiв через ефективне та передбачливе управлiння структурою активiв та пасивiв Банку, виконання 
операцiй з фiнансовими iнструментами,  за власний рахунок Банку та за рахунок клiєнтiв. 
  Основними перспертивними завданнями Банку є:
- оперативне маневрування обiговими коштами клiєнтiв та спрямування їх на фiнансування прiорiтетних 
банкiвських проектiв;
- сприяння розвитку мiжгалузевих та мiжрегiональних виробничих зв’язкiв;
- впровадження проектiв по залученню iноземних iнвестицiй.
  Операцiї Банку не залежать вiд сезонних змiн. 
  ПАТ “ПФБ” надає клiєнтам банкiвськi послуги по всiй територiї України,  в м. Києвi та Київськiй 
областi, в м. Кременчук та Полтавськiй областi. Клiєнтами Банку є юридичнi та фiзичнi особи. 
Прiоритетними напрямками дiяльностi Банку у 2016 роцi було:
- розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв;
- кредитування юридичних осіб у галузі виробництва;
- збiльшення об’єму кредитування фiзичних осiб;
- залучення клiєнтiв.
  Протягом 2016 року до ПАТ “ПФБ” не застосовувались обмеження щодо володiння активами.
  Мета Банку - бути надiйним, надавити клiєнтам найбiльший спектр банкiвських послуг, застосовуючи  
найновiтнiші розробки банкiвського бiзнесу.
  Iстотного значення набуває пошук шляхiв змiцнення фiнансової стiйкостi банкiв України, i тому активно 
потребують рiшення наступнi питання банкiвської сфери України:
- пiдвищення рiвня капiталiзацiї українських банкiв;
- пiдвищення прибутковостi банкiвського бiзнесу як виду економiчної дiяльностi, а саме збiльшення i 
полiпшення якостi та структури активiв банкiв;

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
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- полiпшення якостi кредитного портфеля та портфеля цiнних паперiв.
- забезпечення оптимального спiввiдношення мiж власними та залученими коштами.
- посилення боротьби з вiдмиванням грошей.

  29.10.2013 оприбутковано земельну ділянку, яка перейшла у власність ПАТ “ПФБ” як іпотекодержателя 
вартістю 97 014,00 гривень.
  13.12.2013 відбувся продаж заставного майна (квартири), яке перейшло у власність ПАТ “ПФБ” 
вартістю 423 173,80 гривень.
  23.12.2014 було здійснено продаж заставного майна, а саме земельної ділянки на суму 99 200,00 гривень.
  В 2016 році були придбані та введені в експлуатацію нематеріальні активи: ПЗ АБС Б2, Oracle Database 
та інтерактивна система iFOBS на загальну суму 7 122 тис. грн. 
  Протягом 2016 року Банк здійснив продаж всіх об’ктів, які були отримані в результаті переходу права 
власності на  заставлене майно.
  Станом на кінець дня 31 грудня 2016 року необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп 
вибуття  Банк не має.

  Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи оцінюються за первісною вартістю, яка 
визначається як фактична собівартість у сумі грошових коштів справедливої вартості інших активів, 
сплачених (переданих), витрачених на придбання (створення) основних засобів. 
  Критерії визнання: існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, 
надійдуть в Банк, і собівартість об’єкта може бути достовірно оцінена. Первісна оцінка об’єктів всіх груп 
основних засобів здійснюється за  собівартістю, що включає:
- ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); 
- будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення 
його в стан, необхідний для експлуатації; 
- попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, зобов’язання за 
якими Банк бере на себе.
  Після первісного визнання об’єкта основних засобів як активу, його подальший облік ведеться Банком за 
первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від 
зменшення корисності.
  Капітальні інвестиції в основні засоби включають незавершені витрати на поліпшення основних засобів. 
  Витрати на ремонт та технічне обслуговування основних засобів визначаються витратами по мірі їх 
виникнення. 
  Припинення визнання об’єкта основних засобів відбувається у разі його вибуття або якщо його 
використання не пов’язане з отриманням майбутніх економічних вигод. Дохід або витрати, що виникають 
в результаті припинення визнання активу (розраховані як різниця між чистою виручкою від реалізації та 
балансовою вартістю активу), визнаються в Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про 
фінансові результати) за той рік, в якому було припинено визнання, за статтею “Інші операційні доходи”.
  В 2016 році Банк  розширив  очікувані строки корисного використання активів     підгрупи 4.1. 
“Електронно-обчислювальні машини, інші машини для обробки     інформації, їх програмне забезпечення, 
пов’язані з ними засоби зчитування та друку інформації, інформаційні системи” доповнивши її базовим 
терміном корисного використання 8 років, для активів, які придбавалися в поточному році (комп’ютерне 
обладнання для нового програмного забезпечення АБС Б2) та за своєю характеристикою відрізнялися від 
попередньо придбаних основних засобів цієї ж підгрупи.  
  Амортизація основних засобiв здiйснюється щомiсячно за прямолiнiйним методом з урахуванням 
термiнiв їх використання. Нарахування амортизації по малоцінним необоротним матеріальним активам у 
першому місяці використання об’єкта здійснюється в розмірі 100 відсотків його вартості.
  Методи нарахування амортизації та строки корисного використання основних засобів аналізуються 
наприкінці кожного року і коригуються за необхідності.
  Банк протягом 2016 року не змінював методу та норм амортизації основних засобів, а також не визнавав 
знецінення основних засобів. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Протягом 2016 року ПАТ “ПФБ” було укладено договори з власниками істотної участі, членами 
наглядової ради, членами виконавчого органу. Сторони правочинів, зміст, сума, підстава укладання є 
банківською таємницею.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афілійованими особами
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  Нематеріальні активи – активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та 
утримуються     Банком з метою використання їх у своїй діяльності. Амортизація нематеріальних активів 
засобiв здiйснюється щомiсячно за прямолiнiйним методом з урахуванням термiнiв їх використання. 
Строк корисного використання та норми амортизації визначаються при купівлі нематеріального активу. 
  Банк в 2016 році розширив очікувані строки корисного використання активів  підгрупи “Інші 
нематеріальні активи” доповнивши її базовим терміном корисного використання 10 років, для активів, які 
придбавалися в поточному році  виходячи з того, що ці активи суттєво відрізнялися за своєю 
характеристикою від раніше придбаних НА, а саме було придбано програмне забезпечення: АБС Б2, 
Oracle Database та інтерактивна система iFOBS на загальну суму 7 122 тис. грн.                
  Протягом 2016 року Банк не змінював норми та методи амортизації нематеріальних активів. 
  Станом на кінець 31 грудня 2016 року Банк не мав потенційних угод з придбання нематеріальних 
активів.
  Основні засоби емітента знаходяться в м. Кременчуці за адресами: 
- м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б: власний адміністративний будинок Банку, комп’ютерна техніка та 
обладнання, автомобілі, техніка та обладнання, меблі та сейфи,  основні засоби виробничого та 
невиробничого призначення, багаторічні насадження та інші ОЗ. У ПАТ “ПФБ” є власна земельна ділянка 
(Державний акт на право власності на землю від 24 січня 2003 року);
- нежитлове орендоване приміщення в м. Кременчуці по вул. Соборна, 40/2 в якому відкрито відділення 
№1, де знаходиться: комп’ютерна техніка та обладнання, меблі та сейфи, основні засоби виробничого та 
невиробничого призначення та інші ОЗ;
- нежитлове орендоване приміщення м. Кременчук, вул. Перемоги, 4 в якому відкрито відділення №3, де 
знаходиться: комп’ютерна техніка та обладнання, меблі та сейфи, основні засоби виробничого та 
невиробничого призначення та інші ОЗ.
          Основні засоби емітента знаходяться також в м. Києві за адресами: 
- м. Київ, вул. О. Горовиця, 5,  а саме: нежитлове адміністративне приміщення, комп’ютерна техніка та 
обладнання,  техніка та обладнання, меблі та сейфи, основні засоби виробничого та невиробничого 
призначення та інші ОЗ;
- м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24,  а саме: комп’ютерна техніка та обладнання, автомобілі, техніка та 
обладнання, меблі та сейфи, основні засоби виробничого та невиробничого призначення та інші ОЗ.
  Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за її собівартістю. Витрати на операцію, а саме: ціну 
придбання та будь-які видатки, які безпосередньо віднесені до придбання, включаються до первісної 
оцінки.
  Після первісного визнання об’єкта інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку Банк здійснює за 
справедливою вартістю з визнанням змін справедливої вартості як доходи чи витрати звітного періоду. 
  Банк у своїй діяльності застосовує угоди оперативного лізингу як у якості лізингоодержувача, так і у 
якості лізингодавця. Основні засоби, надані Банком у оперативний лізинг, залишаються в складі активів 
Банку. 
  Протягом 2016 року Банк отримував об’єкти в оперативний лізинг (оренду): нежитлові приміщення для 
розміщення відділень Банку, передавачі охоронної сигналізації, меблі  та автомобілі.
  Банк протягом 2016 року здійснював операції з надання в оренду частини власного приміщення Банку, а 
також надавав у суборенду частину орендованого приміщення, яке використовується філією Банку в місті 
Києві по вулиці Дмитрівська, буд.18/24, та частину орендованого приміщення, яке використовується 
відділенням №3 в місті Кременчуці  по вулиці Перемоги, 4. 
  Банк класифікує необоротні активи, утримувані для продажу за умови, якщо на дату прийняття рішення 
щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, стан у якому вони перебувають, дає змогу 
здійснити негайний продаж і є високий ступінь імовірності їх продажу протягом року з дати класифікації. 
Амортизація на необоротні активи, утримувані для продажу, не нараховується.

На дiяльнiсть Банку, як i на всю банкiвську сферу України в цiлому, iстотний вплив мають полiтичнi та 
фiнансово-економiчнi фактори. Ступiнь залежностi Банку вiд законодавчих або економiчних обмежень 
середня.

Протягом 2016 року штрафи та пенi Банк не сплачував.

  Протягом звітного періоду ПАТ “ПФБ”  достатньо капiталiзований, робочого капiталу достатньо для 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 

порушення законодавства

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
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поточних потреб. 
Протягом звітного року Банк не здійснював викуп акцій, емісійного доходу не отримував. 
Протягом 2016 року рішення про виплати дивідендів не приймалося. 
Для фiнансування дiяльностi ПАТ “ПФБ” планує:
- активiзувати роботи по  залученню на депозитнi та поточнi рахунки вiд населення тимчасово вiльних  
коштiв, як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютах;
- збiльшити кiлькiсть банкiвських операцiй по вiдповiдальному збереженню документiв, грошових коштiв 
i цiнностей фiзичних та юридичних осiб;
-  збiльшити  кiлькiсть утримувачiв карток мiжнародної платiжної системи VISA; 
- впроваджувати нові банківські технології;
- нарощувати статутний капітал Банку.
Збільшення (зменшення) статутного капіталу Банку здійснюється з дотриманням порядку, встановленого 
Національною комісією з цінних паперів то фондового ринку. Відповідно до Закону України “Про банки і 
банківську діяльність” та “Про акціонерні товариства” і Статуту Банку рішення про випуск акцій 
приймається Загальними зборами акціонерів Банку.
У звітному році Загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення про збільшення розміру 
статутного капіталу Банку зі 120 384 тис. грн. до 170 384 тис. грн. шляхом приватного розміщення акцій 
існуючої номінальної вартості.
Статутний капітал Банку протягом звітного року не змінювався та станом на 31 грудня 2016 року 
становив 120 384 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 укладених  Банком, але ще не виконаних договорiв немає.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

ПАТ “ПФБ” займається дослiдженням ринків капіталу та фондових ринків з метою залучення та 
інвестування грошових коштів, пошуку нових контрагентів, розробки нових програм з корпоративного 
обслуговування клієнтів Банку.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Судових справ, за якими розглядалися позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів 
Банку станом на початок року, стороною яких виступав Банк, або судових справ, стороною яких 
виступали посадові особи Банку, у 2016 році не було.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або 

його посадові особи

  Банк створений i направляє свою дiяльнiсть на забезпечення комплексного, кредитного, розрахункового, 
касового, валютного обслуговування пiдприємств, установ i органiзацiй споживчої кооперацiї та 
пiдприємств iнших форм власностi, пiдтримку розвитку фермерських господарств, пiдтримку розвитку 
торгiвлi i насичення споживчого ринку товарами та послугами.
  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК” має банкiвську 
лiцензiю № 189 вiд 07.11.2011 та та Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій №189 від 
07.11.2011, якi виданi Нацiональним банком України, на право надання банківських послуг,  визначених 

Інша інформація

Банк у 2017 роцi планує:
- для забезпечення розвитку i фiнансової надiйностi банку в iнтересах акцiонерiв, клiєнтiв та вкладникiв 
збiльшити статутний капiтал Банку;
- збiльшити залучення вкладiв, що дасть можливiсть розширити кредитний портфель та отримати 
додатковий прибуток;
- за рахунок оптимiзацiї кредитного портфелю та збiльшення робочих активiв пiдвищити рентабельнiсть 
дiючих активiв;
- бiльш активно проводити валютнi операцiї;
- для збiльшення доходiв вiд комiсiйних операцiй необхiдно продовжувати роботу з такими  
iнструментами як пластиковi картки, комiсiйнi операцiї з цiнними паперами;
- направляти свою дiяльнiсть на пошук та залучення нових клiєнтiв, покращення якостi банкiвських 
продуктiв: тарифiв, процентних ставок, технологiй та сучасного розрахункового обслуговування;
- сформувати ефективну дiйову систему внутрiшнього аудиту Банку, забезпечивши безумовне виконання 
рiшень загальних зборiв, Ради та Правлiння Банку.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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частиною третьою статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, термiн дiї яких - 
безстроковий.
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