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Першому віце-прем’єр міністру
Міністру економічного
розвитку і торгівлі України
пану КУБІВУ С.І.

Шановний Степане Івановичу!
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у
професійній діяльності.
Незалежна асоціація банків України (далі - НАБУ), яка є найбільшим
представником банківської системи, що об’єднує більше 90% активів усієї
банківської спільноти, звертається до Вас з проханням сприяти вирішенню
питання, суть якого полягає у наступному.
Банки готують фінансову звітність відповідно до вимог МСФЗ, як цього
вимагає Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності
банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України
(далі – НБУ) № 373, від 24.10.2011 р., із змінами та доповненнями (далі –
Інструкція).
18 серпня 2015 року до Інструкції були внесені зміни: починаючи з першого
кварталу 2016 року проміжна фінансова звітність банків має складатися відповідно
до МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» (далі – МСБО 34). Крім цього,
враховуючи, що для складання проміжної фінансової звітності за МСБО 34 банкам
необхідно більше часу, НБУ були змінені також строки подання звітності з 25 на
30-те число місяця, наступного за звітним періодом.
Банки готують та подають квартальну інформацію емітента цінних паперів
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 03.12.2013 року № 2826 (далі - Положення).
Рішенням № 410 від 12.04.2016 року про затвердження Змін до Положення, що
набрало чинності 11.06.2016 року, НКЦПФР в свою чергу розширила обсяг
проміжної фінансової звітності, що подається у складі інформації емітентів цінних
паперів, додавши звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і
примітки до проміжної фінансової звітності. В той же час, строк подання
проміжної фінансової звітності з 25-го числа місяця, наступного за звітним
періодом, перенесений не був, не зважаючи на зміну строків подання звітності, яка
була внесена НБУ до вказаної вище Інструкції.
На численні звернення банків НКЦПФР повідомив, що терміни подачі
квартальної інформації емітентів цінних паперів, вказані у Положенні, не
суперечать постанові Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419
«Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» (далі - Постанова

Кабінету Міністрів України № 419), відповідно до якої квартальна фінансова
звітність подається підприємствами органам, до сфери управління яких належать
підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам)
відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством – іншим
органам та користувачам, зокрема органам державної статистики, не пізніше 25
числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Дане положення Постанови Кабінету Міністрів України № 419 вже не
відповідає пункту 1 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», який передбачає, що: «Підприємства зобов'язані
подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління
яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам)
відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом.
Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається
відповідно до законодавства. Термін подання фінансової звітності встановлюється
Кабінетом Міністрів України, а для банків - Національним банком України».
В Законі України «Про банки і банківську діяльність» в статті 69 главі 13
зазначено: «Банк зобов'язаний подавати Національному банку України фінансову і
статистичну звітність… Національний банк України встановлює для банків,
банківських груп: 1) форми звітності та методику її складання; 2) періодичність та
строки подання звітності...»
Надання статистичної звітності банками також регулюється постановою
Правління НБУ від 01.03.2016 р. № 129 «Про затвердження Правил організації
статистичної звітності, що подається до Національного банку України». Банки не
подають проміжну фінансову звітність, підготовлену відповідно до вимог МСБО
З огляду на викладене вище, просимо Вас , шановний Степане Івановичу,
сприяти внесенню відповідних зміни до Постанови Кабінету Міністрів
України № 419, вказавши, що строки подання звітності банками
визначаються Національним банком України. Приймаючи до уваги ці зміни,
НКЦПФР зможе врахувати пропозиції банківської спільноти щодо перенесення
строку подання звітності до НКЦПФР.
Фахівці НАБУ завжди готові до співпраці та надання консультацій з питань
специфіки банківської діяльності.
Сподіваємось на підтримку даної ініціативи, розгляд запропонованих
матеріалів та зворотній зв'язок.
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