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Незалежна аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ» (далі – 
аудитор) на підставі договору № 304/14-15  від 16 жовтня  2014 року провела аудит фінансової звітності станом на 
кінець дня 31 грудня  2014 року ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ 
БАНК» (далі – Банк), зареєстрованого   Національним банком України 29 грудня 1997 року, реєстраційний номер 
272, ідентифікаційний код юридичної особи  25292831, місцезнаходження м. Кременчук, квартал 278, будинок 22-б,  
яка включає:
1. Звіт про фінансовий стан (Баланс) станом на кінець дня 31 грудня  2014 року;
2. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за  2014 рік;
3. Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)  за 2014 рік;
4. Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік;
5. Примітки до фінансової звітності за 2014 рік. 
Фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також у 
відповідності  до 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.
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 
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. Ці 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 
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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  2014 року;
2. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за  2014 рік;
3. Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)  за 2014 рік;
4. Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік;
5. Примітки до фінансової звітності за 2014 рік
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2014 року, його фінансові результати і рух 
грошових коштів за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності.
 Пояснювальний параграф 
           Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на примітку 2 до фінансової звітності, в якій йдеться про істотну 
невизначеність, зумовлену економічною кризою та веденням військових дій на сході України. Ці події  можуть 
негативно вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Банку такою мірою, яка на дату видачі цього 
висновку не підлягає обґрунтованому прогнозуванню.
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