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Шановний Тимуре Заурбековичу!
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів
у Вашій професійній діяльності.
Незалежна асоціація банків України (далі – НАБУ) на запит банків –
членів, звертається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового
ринку (далі - НКЦПФР) з проханням терміново розглянути питання щодо
тимчасового відтермінування подання банками квартальної звітності емітенту,
у зв’язку з введенням в дію законодавчих та нормативно-правових актів
регулятора банківської діяльності.
Так, відповідно до пп.13 та 26 Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)” від 30 березня 2020 року № 540-IX змінено терміни
подання річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової
звітності банку разом із аудиторським звітом за 2019 рік та пом'якшена
відповідальність за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за
2019 рік.
В свою чергу, Постановою Правління НБУ від 16.04.2020 № 51 "Про
особливості застосування вимог окремих нормативно- правових актів
Національного банку України у зв’язку з установленням карантину та
запровадженням
обмежувальних
заходів"
встановлено,
що
банки
оприлюднюють фінансову звітність за 2019 рік шляхом розміщення на вебсайті
банку разом з аудиторським звітом протягом п’яти робочих днів, після
проведення загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому пунктом 10
розділу XVII Закону України “Про акціонерні товариства”. Крім цього,
проміжну фінансової звітність за І квартал 2020 року банки подають та
оприлюднюють до 30 червня 2020 року.

Відповідно до абзацу 2 пункту 3 глави 3 розділу II Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням
НКЦПФР від 03.12.2013 N 2826 «Проміжна інформація за перший, другий,
третій та четвертий квартали згідно з цим Положенням розкривається у термін
не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом».
Таким чином, виникла колізія між нормативними актами двох
регуляторів.
З урахуванням того, що проміжна фінансова звітність за І квартал 2020
року (до складу входять фінансові дані за І квартал у порівнянні до даних за
2019 рік) не може бути оприлюднена раніше річної фінансової звітності за 2019
рік, і така звітність є важливою частиною звітності емітента, що подається до
Комісії та вже встановлений для банків термін подання проміжної фінансової
звітності за І квартал 2020 року, звертаємося до Вас з проханням, шановний
Тимуре Заурбековичу, розглянути можливість перенести термін подання
звітності емітента за І квартал 2020 року до 30 червня 2020 року,
відповідно до нормативно правового акту регулятора банків.
Заздалегідь вдячні за розуміння і сподіваємося на Вашу підтримку.
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