
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - 
фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України

Реєстраційний номер, серія та номер, 
дата видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КИЇВАУДИТ"

01204513

01033, м. Київ, вул. Саксаганського,53/80, оф. 306

1970 23.02.2001

389, П 000389, 04.10.2016 30.07.2020

Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок 
(звіт незалежного аудитора)
щодо  фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК»
за 2016 рік станом на кінець дня 31 грудня 2016 року
Адресат:
Національна  комісія  з цінних паперів та фондового ринку України
Акціонери  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК»
Управлінський  персонал  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ 
БАНК»
Вступний параграф.
       Незалежна аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ» (далі – 
аудитор) на підставі  договору № 511/16-17  від 10 жовтня  2016 року провела аудит фінансової звітності станом на 
кінець дня 31 грудня  2016 року ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ 
БАНК»  (далі – Банк),    яка включає: 
1. Звіт про фінансовий стан (Баланс) станом на кінець дня 31 грудня  2016 року;
2. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за  2016 рік;
3. Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)  за 2016 рік;
4. Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік;
5. Примітки до фінансової звітності за 2016 рік, включаючи стислий виклад суттєвих облікових політик.
          Фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та  облікової 
політики Банку. Облікова політика базується на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності. Принципи 
облікової політики  розкриті в примітці  № 4 до цієї фінансової звітності.
Метою аудиторської перевірки фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» є висловлення думки аудитора про те, чи відображає фінансова звітність 
Банку достовірно, в усіх суттєвих аспектах, його фінансовий стан відповідно до концептуальної основи фінансової 
звітності.
Основні відомості про Банк
Найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК»;
Ідентифікацій код:  25292831;
Місцезнаходження: Україна, 39627, м. Кременчук, квартал 278, буд.22-б;
Зареєстрований Національним банком України у Державному реєстрі банків 29 грудня 1997 року під реєстраційним 
номером 272, дата державної реєстрації Банку 29 грудня 1997 року, дата запису 12.10.2005, номер запису: 
10741200000011045;
Основні види діяльності: Інші види грошового посередництва ( код КВЕД 64.19);
Дата внесення змін до установчих документів: 23 квітня 2015 року (рішення Загальних зборів акціонерів від 
23.04.2015р.);
Перелік акціонерів, які є власниками 5% і більше акцій на дату складання аудиторського висновку:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТО», 39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Генерала Жадова, буд. 4  – 97,3429 %. 
Відповідальність  управлінського персоналу за фінансову звітність.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал 
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
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унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність  аудитора.
         Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на  основі результатів 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також «Вимог до аудиторського висновку, що подається до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних паперів», затверджених Ріщенням НКЦПФР № 160 від 12.02.2013р. із змінами та 
доповненнями. Стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих 
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у 
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з 
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 
також оцінку відповідності використаних облікових політик,  прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази  для висловлення нашої думки.
Висловлення думки 
На нашу думку, фінансова звітність Банку, що додається:
1. Звіт про фінансовий стан (Баланс) станом на кінець дня 31 грудня  2016 року;
2. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за  2016 рік;
3. Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)  за 2016 рік;
4. Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік;
5. Примітки до фінансової звітності за 2016 рік 
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2016 року, його фінансові результати і рух 
грошових коштів за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності.
Пояснювальний параграф. 
           Звертаємо увагу на примітку 2 до фінансової звітності, в якій  йдеться про економічну ситуацію в Україні. 
Незважаючи на те, що 2016 рік характеризувався уповільненням економічного спаду, зупиненням падіння ВВП та 
скороченням інфляції, стан економіки України залишається складним, в тому числі за рахунок закриття традиційних 
ринків Російської Федерації та інших країн-членів СНД. Це було спричинено як військовими подіями на сході країни, 
так і низькими суверенними рейтингами України, нерозвиненістю фондового ринку країни, значними курсовими 
ризиками та стало причиною банкрутства фінансових установ банківського сектора, відпливу іноземного капіталу,  
різкого зниження платоспроможності населення. Ці події  можуть негативно вплинути на результати діяльності та 
майбутній фінансовий стан Банку такою мірою, яка на дату видачі цього висновку не підлягає обґрунтованому 
прогнозуванню.
     

       
       Директор  ТОВ «КИЇВАУДИТ»                                           Н. І. Іщенко
(Сертифікат аудитора  банків № 0026)

Аудитор                                                                                     Т.М. Зубенко
(Сертифікат аудитора  банків № 0150)

31 березня 2017 року
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