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Вих. №221 Національна комісія з
від 30.11.2015 р. цінних паперів та

фондового ринку

За результатами обговорення, проведеного в рамках семінару «Пруденційні
показники та вимоги до системи управління ризиками в КУА», який відбувся 23
листопада 2015 р. за участю представників НКЦПФР, Асоціація узагальнила питання
учасників Асоціації до низки норм Положення щодо пруденційних нормативів
професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління
ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 р. №1597 (далі –
Положення №1597), застосування яких потребує уточнення з метою їх однозначного
тлумачення.

Зокрема, просимо надати роз’яснення щодо застосування норм Положення
№1597, які стосуються розрахунку розміру регуляторного капіталу (власних коштів) у
випадках, коли актив одночасно відповідає декільком критеріям, а саме:

      1. Абзацом шістнадцятим пп. 3 п. 2 розділу ІІІ Положенням № 1597 визначено,
що розмір капіталу першого рівня зменшується на суму «фінансових інвестицій у
статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств) у разі, якщо
загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у
розмірі такого перевищення».

а) Чи вірним є твердження, що інвестиції в акції ПрАТ враховуються при
визначенні розміру капіталу першого рівня, а норма абзацу вісімнадцятого пп. 3 п. 2
розділу ІІІ Положенням № 1597 на акції ПрАТ не розповсюджується?

2. Абзацом сімнадцятим пп. 3 п. 2 розділу ІІІ Положенням № 1597 визначено,
що розмір капіталу першого рівня зменшується на суму «фінансових інвестицій у
фінансові установи у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу».

а) Чи стосується зазначене обмеження виключно інструментів капіталу (акції,
корпоративні права)?

б) Чи враховується при розрахунку регуляторного капіталу інвестиція у
фінансову установу в розмірі до 10% статутного капіталу такої установи за умови, що
загальний розмір такої інвестиції становить, наприклад, 20% розміру статутного
капіталу такої фінансової установи?

в) Чи вірним є твердження, що до інвестицій в фінансову установу, акції якої
перебувають в біржовому списку не застосовується обмеження абзацу сімнадцятого
пп. 3 п. 2 розділу ІІІ Положенням № 1597 і для розрахунку розміру регуляторного
капіталу (власних коштів) враховується вся сума такої інвестиції?
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г) Чи враховуються інвестиції у фінансові установи у загальній сумі фінансових
інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств)?

3. Абзацом вісімнадцятим пп. 3 п. 2 розділу ІІІ Положенням № 1597 визначено,
що розмір капіталу першого рівня зменшується на суму «балансової вартості цінних
паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових
бірж…»

а) Чи є інформація фондової біржі про перебування цінних паперів у біржовому
списку станом на дату розрахунку розміру регуляторного капіталу (власних коштів)
достатньою підставою для того, щоб не зменшувати капітал першого рівня на суму
такої інвестиції? Чи достатнім є фіксування такої інформації фондової біржі на її веб-
сайті(сторінці) в електронному вигляді?

б) Якщо на дату розрахунку пруденційних показників є рішення НКЦПФР про
зупинку обігу цінних паперів, але при цьому такі цінні папери ще знаходяться у
біржовому списку, чи зменшується капітал першого рівня на суму такої інвестиції?

4. Абзацом двадцятим пп. 3 п. 2 розділу ІІІ Положенням № 1597 визначено, що
розмір капіталу першого рівня зменшується на суму «векселів придбаних та
одержаних, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі
принаймні однієї з фондових бірж, та векселів, виданих фізичними особами;».
Одночасно абзацом вісімнадцятим пп. 3 п. 2 розділу ІІІ Положенням № 1597
визначено, що розмір капіталу першого рівня зменшується на суму «балансової
вартості цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з
фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена
законодавством України),…». Оскільки вексель є неемісійним цінним папером і згідно
з чинним законодавством не може перебувати в обігу на фондовій біржі, просимо
надати роз’яснення, яка із вищенаведених норм Положення №1597 має
застосовуватись щодо векселів при розрахунку розміру регуляторного капіталу.

Також просимо надати роз’яснення  щодо такого:
5. Абзацом шостим пп. 3 п. 2 розділу ІІІ Положенням № 1597 визначено, що

капітал першого рівня включає, у т. ч., «прибуток поточного року у разі
підтвердження його розміру аудиторським висновком (звітом)». З якою періодичністю
необхідно отримувати висновок (звіт) аудитора для включення прибутку поточного
року у розрахунок капіталу першого рівня?

6.  Чи вірним є твердження, що для цілей пруденційного нагляду вартість
інвестиційної нерухомості враховується у власних коштах КУА?

7. Як враховується при розрахунку власних коштів капітал другого рівня, якщо
він, за даними КУА, перевищує капітал першого рівня?

8. Яким чином розраховувати коефіцієнт нетто-доходу, якщо цей показник за
попередні три роки не був позитивний (а був позитивний лише за два роки, за один
рік, не був за жоден)?

Розуміючи необхідність однозначного застосування норм Положення 1597 всіма
професійними учасниками фондового ринку, Українська асоціація інвестиційного
бізнесу пропонує провести робочу зустріч із залученням представників
саморегулівних  організацій з метою обговорення відповідей на питання, підняті
профільними СРО.

Генеральний директор                 А. Рибальченко


