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Члену Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
пану Тарабакіну Д. В.
Шановний Дмитре Валерійовичу!

Із набранням чинності Положенням про нагляд за дотриманням
пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку,
затвердженим Рішенням НКЦПФР від 01.12.2015 №2021, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 21.12.2015 р. за № 1599/28044 (далі – Положення
№2021), почали застосовуватися його вимоги щодо здійснення заходів щодо
приведення значення пруденційних показників у відповідність до їх
нормативних значень протягом 30 календарних днів від дня виникнення
відповідного відхилення (п. 1 розділу ІІІ Положення №2021) і підготовки та
надання до Комісії плану заходів щодо поліпшення фінансового стану
професійного учасника (далі – план заходів), у разі неприведення
розрахункових значень пруденційних показників у відповідність до їх
нормативних значень протягом 5 робочих днів після закінчення
вищезазначеного строку (п. 2 розділу ІІІ Положення №2021).
У той же час, відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів
професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління
ризиками, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 №1597,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2015 р. за № 1311/27756
(далі – Положення №1597), установи (професійні учасники – компанії з
управління активами) здійснюють розрахунок пруденційних нормативів станом
на кінець останнього дня кожного місяця (п. 3 розділу X Положення №1597).
Тобто «днем виникнення відповідного відхилення» вважається відповідний
останній день місяця, станом на який було розраховано та зафіксовано
відхилення.
Через різну кількість календарних днів у місяцях, зокрема наявність семи
місяців із кількістю днів 31, виникає невідповідність між датою розрахунку
пруденційних нормативів згідно з вимогами Положення №1597 та кінцевою
датою (строком) приведення значення пруденційних показників у відповідність
до їх нормативних значень і, як наслідок, також кінцевою датою (строком)
надання до Комісії плану заходів. Це провокує додатковий ризик невиконання з
боку установ вимог Положення №2021 щодо дотримання відповідних строків.
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Враховуючи наведене, просимо надати роз’яснення щодо таких питань:
1. Яку дату у місяцях, що містять 31 день, необхідно вважати кінцевою
датою для приведення значення пруденційного показника у відповідність до
нормативного значення?
2. Чи вірно, що у разі недотримання професійним учасником
нормативного значення пруденційного показника станом на 29.02.2016 р. він
повинен здійснити заходи щодо приведення значення пруденційного показника
у відповідність до нормативного значення до 30.03.2016, а у разі неприведення
у цей строк підготувати та надати до Комісії план заходів протягом 5 робочих
днів після цієї дати (до 06.04.2016 включно) або повідомити Комісію про
приведення показника у відповідність до нормативного значення (із
зазначенням розрахункового значення пруденційного показника та дати, на яку
показник було приведено у відповідність), якщо таке приведення відбулось
після 30.03.2016, але до 06.04.2016 включно?
З огляду на нагальність для учасників ринку з’ясування позиції Комісії з
порушених питать, просимо надати роз’яснення до закінчення звітного періоду.

З повагою,
Генеральний директор УАІБ

Рибальченко А. А.
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