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Вих. №34 Члену Національної комісії
від 13.02.14 р. з цінних паперів та

фондового ринку
  пану Назарчуку М. І.

Шановний Михайле Ігоревичу!

Аналіз першого досвіду підготовки компаніями з управління активами (далі
– КУА) звітності щодо пруденційних показників, що розраховуються згідно з
Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами), затвердженим Рішенням НКЦПФР №1 від
09.01.2013 р. (далі – Положення №1), та подаються згідно з Положенням про
порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та
особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та
подання відповідних документів до НКЦПФР, затвердженим Рішенням НКЦПФР
№1343 від 02.10.2012 р. (далі – Положення №1343) виявив ряд проблемних
питань, які виникають у учасників Асоціації.

З метою однозначного розуміння та застосування КУА норм зазначених
Положень просимо надати роз’яснення з таких питань.

1. Згідно з Положенням №1, нормативи рівня власного капіталу
Компаній та Осіб розраховуються на останній робочий день кожного місяця. В
той же час Додаток 19 до Положення №1343 містить обов’язкові для заповнення
поля «Розмір власного капіталу», «Розмір зареєстрованого статутного капіталу
Особи», «Бал показника рівня власного капіталу Компанії» та «Бал показника
рівня власного капіталу Особи», інформація в яких має зазначатись за кожний
робочий день місяця. Таким чином, Додаток 19 до Положення №1343 вимагає
подачі інформації, яка не передбачена Положенням №1.

Враховуючи наведене, просимо роз’яснити, чи зобов’язані Компанії та
Особи при подачі інформації, передбаченої полями «Розмір власного капіталу»,
«Розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи», «Бал показника рівня
власного капіталу Компанії» та «Бал показника рівня власного капіталу Особи»
Додатку 19 до Положення №1343 зазначати дані за кожний робочий день місяця
чи тільки на останній робочий день кожного місяця.

2. Згідно з Положенням №1, показник рівня власного капіталу Компанії,
яка не управляє активами недержавних пенсійних фондів, визначається у
порівнянні із значенням, встановленим абзацом першим пункту 12 розділу 3
глави ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому
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ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженого рішенням НКЦПФР
від 23.07.2013 №1281 (далі – Ліцензійні умови), а саме – не менше 7 млн. грн.
При цьому, якщо в управлінні КУА є пенсійні активи, тобто вона визначається як
Особа, то показник рівня власного капіталу такої КУА визначається у порівнянні
із значенням, встановленим абзацом другим пункту 12 розділу 3 глави ІІ
Ліцензійних умов, а саме – не менше розміру зареєстрованого статутного
капіталу Вимоги щодо показника розміру власного капіталу встановлені як
пунктом 2.1, так і пунктом 2.2 Розділу ІІ Положення №1, при цьому п. 2.1
застосовується виключно до Компаній, а п. 2.2 – виключно до Осіб. Однак у
Додатку 19 до Положення №1343 передбачено подання даних щодо показників
рівня власного капіталу як Компанії, так і Особи, а самим Положенням №1343 не
визначено, які поля форми, наведеної у цьому Додатку, має заповнювати
Компанія, а які – Особа.

Просимо надати роз’яснення, у якому випадку КУА  має заповнювати поле
«Бал показника рівня власного капіталу Компанії», а у якому – поля «Розмір
зареєстрованого статутного капіталу Особи» та «Бал показника рівня власного
капіталу Особи» у Додатку 19 до Положення №1343.

3. Згідно з Положенням №1, частота розрахунку нормативів
платоспроможності та фінансової стабільності Компаній та Осіб,
визначених в п. 1 Розділу ІІ, – кожного робочого дня, а показників а розміру
власного капіталу, необхідного для розрахунку вищезазначених нормативів, – на
кінець місяця. Розмір власного капіталу, а також зобов’язань та вартості активів
Компанії/Особи відображаються у її балансі у складі фінансової  звітності, що
складається відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність» №996-XIV від 16.07.1999 р. У п. 1 ст. 13 Закону встановлено:
«Звітним періодом  для  складання  фінансової  звітності  є календарний   рік.
Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку
звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс
підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року).».
Крім того, відповідно до Положення №1343, Компанія/Особа щокварталу подає
до НКЦПФР інформацію, яка включає фінансову звітність згідно з ПСБО 2
«Баланс», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999
№87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.1999 р. за №396/3689.

У зв’язку з цим просимо надати роз’яснення механізму та частоти
розрахунку нормативів платоспроможності та фінансової стабільності Компаній
та Осіб.

Також просимо надати роз’яснення, з якою точністю (кількістю значущих
знаків – знаків після коми) необхідно розраховувати ці нормативи.

4. Згідно з вищезазначеним ПСБО 2 «Баланс», показники власного
капіталу, зобов’язань та вартості активів Компанії/Особи зазначаються у тис. грн.
з точністю до цілих (до одиниці). Згідно з Положенням №1, для показника рівня
власного капіталу Компанії встановлено граничний розмір (критерій) на рівні
7 000 000 грн.
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Просимо надати роз’яснення, у яких одиницях та з якою точністю
(кількістю значущих знаків – знаків після коми) необхідно відображати
нормативи рівня власного капіталу Компаній та Осіб?

5. Згідно з Положенням №1, на Компанії та Особи протягом перших двох
років з дати (першої) видачі ліцензії пруденційні нормативи, що стосуються рівня
власного капіталу, не поширюються (п. 3 Розділу І). Для такого розрахунку
необхідно мати розраховані всі пруденційні показники, що застосовуються до
Компанії/Особи, у тому числі нормативи платоспроможності та фінансової
стабільності та необхідні для їх розрахунку показники рівня власного капіталу
Компанії/Особи.

У зв’язку з цим просимо надати роз’яснення механізму розрахунку
загального рівня ризику такої Компанії/Особи в разі, якщо така  Компанія/Особа
вперше отримала ліцензію.

6. Просимо надати роз’яснення, як визначати показник здійснення
діяльності за місцезнаходженням Компаній та Осіб Згідно з Положенням №1
(п. 5 Розділу ІІ), якщо у Компанії/Особи були відсутні зміни місцезнаходження у
звітному періоді, а також, за який саме рік необхідно визначати цей показник і
показник професійної репутації Компаній та Осіб (п. 5 Розділу ІІ) –
календарний чи той, що передує даті визначення відповідного показника?

7. Просимо надати роз’яснення, з якою точністю та на яку дату необхідно
розраховувати показник мінімального розміру активів ІСІ (п. 1 Розділу ІІІ
Положення №1).

8. Просимо надати роз’яснення механізму розрахунку показника
відповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавством (п.
2 Розділу ІІІ Положення №1), оскільки незрозумілим є те, як розраховувати
окремі відхилення та значення показника в цілому, особливо у випадках
наявності (появи, зникнення) кількох порушень складу та/або структури.

9. Згідно з п. 3 Розділу ІІІ Положення №1, банківські депозити відносяться
до IІ категорії активів. Водночас, до I категорії активів належать грошові кошти.

У зв’язку з цим просимо надати роз’яснення, чи до I категорії відносяться
саме грошові кошти (крім  банківських депозитів).

10. Згідно з пп. 2 та 3 Розділу ІІІ Положення №1, до цінних паперів, що
складають активи ІСІ встановлено критерії щодо допущення до торгів на
фондовій біржі, а також щодо віднесення до першого рівня лістингу принаймні на
одній фондовій біржі.

Просимо надати роз’яснення, з якою частотою необхідно здійснювати
моніторинг такого допущення цінних паперів до торгів та/або віднесення до
першого рівня лістингу, беручи до уваги частоту переоцінки активів, встановлену
згідно з законодавством відповідно до факту розміщення та/або викупу цінних
паперів ІСІ.

Генеральний директор А. A. Рибальченко


