
Зміст
X1. Основні відомості про емітента

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:

X1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 
акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
X16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду
X17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 
звітного періоду

4) інформація про похідні цінні папери

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість
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34. Примітки:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ПФБ 
КРЕДИТ» (ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ») (надалi за текстом – Товариство), є правонаступником 
всього майна, прав та обов’язкiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК» (ПАТ «ПФБ»).
15 вересня 2017 року відбулися загальні збори акціонерів Банку на яких було прийнято рішення 
про припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної  особи (протокол 
№ 4 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» від 15.09.2017 року розміщений на сайті  
http://www.pfb.com.ua)  та затверджено План припинення ПАТ «ПФБ», який визначає всі заходи, 
які вживатиме Банк, що припиняється, з метою припинення здійснення банківської діяльності у 
порядку, визначеному ст. 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та 
капіталізації банків».
Рішенням Правління НБУ № 643 - рш/БТ від 03.10.2017 року погоджено План припинення 
банківської діяльності  ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи. 
У зв’язку з достроковим  виконанням Банком в повному обсязі своїх зобов’язань, пов’язаних з 
здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами  банку,  днем, за 
який сформовано баланс припинення, є 15.12.2017 року.      
26.12.2017 року Національний Банк України рішенням Правління  відкликав у ПАТ «ПФБ» 
банківську ліцензію, генеральну ліцензію на здійснення  валютних операцій та виключив Банк з 
Державного реєстру банків.
27.12.2017року проведено державну реєстрацію змін до статуту та зміни найменування 
товариства з ПАТ «ПФБ» на – ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».
29.12.2017 року  проведено державну реєстрацію зміни кодів видів економічної діяльності 
товариства.
-  Станом на 31 грудня 2017 року у емітента ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» відсутні ліцензії 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

30. Річна фінансова звітність
X31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення 
окремо)
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(дозволи) на окремі види діяльності, тому інформація у відповідній формі звіту емітента відсутня.
- Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб, тому розділ «Відомості щодо участі 
емітента в створенні юридичних осіб» відсутній.
- Посада корпоративного секретаря у товаристві відсутня, тому розділ «Інформація щодо посади 
корпоративного секретаря» відсутній.
- Додатково до наданої інформації про рейтингове агентство повідомляємо дату призупинення  
рейтингової оцінки емітента: 27.12.2017 року.
- Станом на 31 грудня 2017 року посадові особи ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» не володіють 
акціями емітента, тому інформація у відповідній формі звіту емітента відсутня.
- Станом на 31 грудня 2017 року серед осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 
відстутні фізичні особи, тому інформація у відповідній формі звіту емітента відсутня.
- Для обслуговування власного випуску цінних паперів емітент користується послугами 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ».
- Iнформацiя про дивіденди відсутня, оскільки емітент не виплачував дивіденди.
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 
облiгацiй (процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних).
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, оскiльки емiтент не 
здiйснював випуск iнших цiнних паперiв.
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, оскiльки емiтент не здiйснював 
випуск похiдних цiнних паперiв.
- Протягом 2017 року емітент ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» не здійснював викуп (продаж раніше 
викуплених товариством) власних акцій, тому інформація у відповідній формі звіту емітента 
відсутня.
- Відсутні розділи «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції», 
«Інформація про собівартість реалізованої продукції» оскільки вид дiяльностi емiтента не 
класифiкується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 
- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів не надається, тому що емітент такого рішення не приймав.
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не 
надається, тому що емітент такого рішення не приймав.
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість, не надається, тому що емітент такого рішення не приймав.
- Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом) відсутня оскільки емітент не 
отримував кредитів.
- Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій), про зобов'язання 
емітента (за сертифікатами ФОН), про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами), 
про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними 
паперами) відсутня, оскільки емітент не здійснював випуск даних цінних паперів.
- Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) 
відсутня, оскільки така діяльність не здійснювалась.  
- «Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за 
якими забезпечене об'єктами нерухомостi)» вiдсутнiй, оскільки така діяльність не здійснювалась.
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