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Погоджено
рішенням Ради АУФТ від 25.03.2010

Протокол № 6

ІІ ПІВРІЧЧЯ 2009 РОКУ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Набуття чинності частиною першою статті 48 Закону України від 23.02.2006 р. N 3480-

IV «Про цінні папери та фондовий ринок», стало передумовою консолідації об’єднань профе-

сійних учасників фондового ринку – торговців цінними паперами.

Станом на 31.12.2008 на фондовому ринку України статус саморегулівної організації

мали 10 десять об’єднань професійних учасників фондового ринку, 7 з яких було створено

при фондових біржах.

Табл. 1. СРО професійних учасників ринку ЦП. Загальна інформація

(за даними ДКЦПФР)

Кількість членів СРО
Частка членів СРО в загальній
кількості відповідної категорії

професійних учасниківСаморегулівна організація (СРО)

31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09

Професійна асоціація реєстроутри-
мувачів і депозитаріїв (ПАРД) 608 812 95,6% 100,0%

Українська асоціація інвестиційного
бізнесу (УАІБ)

410 380 100,0% 100,0%

Асоціація учасників фондового рин-
ку (АУФРУ) 197 - 31,0% -

Асоціація «Українські фондові тор-
говці» - 709 - 96,2%

Асоціація «Перша Фондова торгове-
льна Система» (ПФТС) 322 - 39,5% -

ВАТ «Київська міжнародна фондова
біржа» (КМФБ)

275 - 33,7% -

Асоціація «Регіональний фондовий
союз» (РФС) 137 - 16,8% -

ЗАТ «Фондова біржа «ІННЕКС» 106 - 13,0% -

ЗАТ «Українська фондова біржа»
(УФБ)

98 - 12,0% -

ЗАТ «Українська міжбанківська ва-
лютна біржа» (УМВБ) 50 - 6,1% -

ЗАТ «Українська міжнародна фондо-
ва біржа» (УМФБ) 28 - 3,4% -
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26 лютого 2009 року керівники трьох саморегулівних організацій - СРО «Регіональний

Фондовий Союз» (ВАТ ФБ «Перспектива»), СРО ВАТ "Київська Міжнародна Фондова Біржа",

СРО ЗАТ "Українська Фондова Біржа") звернулись до всіх торговців цінними паперами України

з запрошенням об’єднатися разом з метою створення єдиної дієвої, значимої та впливової са-

морегулівної організації торговців цінними паперами в Україні.

12 березня 2009 року відбулись Загальні збори членів Асоціації «Регіональний фондо-

вий союз», на яких було розглянуто питання та прийняте рішення щодо приєднання до Асоці-

ації СРО ВАТ «КМФБ» та СРО ЗАТ «УФБ», затвердження зміни назви Асоціації, Статуту та внут-

рішніх документів об’єднаної Асоціації. Статутом Асоціації передбачено, що вона є правонасту-

пником Асоціації “Регіональний Фондовий Союз”, зареєстрованої Виконкомом Дніпропетровсь-

кої міської ради 29 грудня 2004 року.

Ці збори можна вважати початком діяльності об’єднаної саморегулівної організації тор-

говців цінними паперами.

22 травня 2009 року Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку було

прийнято Рішення N 483 про погодження Правил Асоціації «Українські фондові торговці» та

видачу строком на 3 роки Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації,

яка об'єднує юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, а

саме діяльність з торгівлі цінними паперами.

Табл. 2. Кількість членів саморегулівних організацій на ринку цінних паперів

Показники на
кінець року 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009**

Загальна кількість
ТЦП 859 860 871 780 795 805 779 813 813
Кількість членів в
СРО, що об'єднують
ТЦП 810 878 836 892 897 793 952 1011 1081
- в тому числі:
Асоціація ПФТС 169 148 148 149 188 214 278 316 322
КМФБ 182 184 187 210 222 233 257 271 274
Асоціація РФС - - - - 3 6 67 131 191
ІННЕКС 48 70 62 66 61 68 81 112 110
УФБ 137 136 114 122 117 112 100 100 99
УМВБ 34 36 40 47 47 48 48 52 52
УМФБ - - - 11 11 22 21 29 33
ПФБ 90 105 108 119 104 90 100 - -
Українська Асоціація
торговців цінними па-
перами - 30 33 24 - - - - -
Асоціація ПТІС 150 169 144 144 144 - - - -
Частка членів СРО в
загальній кількості
ТЦП 94% 102% 96% 114% 113% 99% 122% 124% 133%
Примітки:
*Станом на 01.12.2008 р. (оперативними даними ДКЦПФР)
** Станом на 26.02.2009 р. (за даними офіційних сайтів фондових бірж)
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ЧЛЕНИ АУФТ

Членами АУФТ можуть стати юридичні особи, які мають ліцензію на здійснення профе-

сійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності з торгівлі цінними паперами (брокер-

ської, дилерської, андерайтингу, управління цінними паперами).

В 2009 році членами АУФТ стали 583 компанії, з них 123 – банки.

У зв’язку з припиненням професійної діяльності з Асоціації протягом звітного періоду

виключено 22 компанії.

Станом на 31.12.2009 членами АУФТ були 709 торговців цінними паперами, в тому чис-

лі 150 – банки.

Регіональна мережа

Найбільша кількість торговців цінними паперами - членів АУФТ припадає на Київ, Хар-

ків, Дніпропетровськ та Донецьк.

Табл. 3. Статистика членів АУФТ по регіонах

м. Київ 373

Північний регіон (Київська, Житомирська, Чернігівська та Сумська області) 22

Західний регіон (Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, Ровенська, Волинська,

Тернопільська, Чернівецька та Закарпатська області)
40

Центральний регіон (Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпро-

петровська області)
89

Східний регіон (Харківська, Донецька та Луганська області) 115

Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області) 48

Крим (АР Крим та м. Севастополь) 22

З метою забезпечення належної взаємодії між Асоціацією та її членами з урахуванням

статусу єдиного СРО організація роботи здійснюється в кількох напрямках:

- організація інституції регіональних представників (Харків, Донецьк, Крим, Одеса, За-

хідний регіон України);

- створення можливостей для оперативного реагування на звернення членів АУФТ, про-

ведення нарад, зустрічей, переговорів в державних організаціях та установах, зосереджених у

м. Києві.

За сприяння регіональних представників у м. Харкові, Донецьку та у Криму під егідою

Асоціації проведено ряд спеціалізованих семінарів для членів АУФТ цих регіонів.

Регіональними представниками ведеться робота в напрямку систематизації питань та

побажань з приводу діяльності АУФТ від її членів та роз’яснювальна робота з приводу діяльно-

сті АУФТ та отримання програмного забезпечення BIT eTrade Mail.

РОБОТА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

Вищим органом управління АУФТ є Загальні збори членів АУФТ. Перші Загальні збори

членів Асоціації (у статусі єдиної СРО) були проведені 2 липня 2009 року.
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На Загальних зборах було затверджено Статут АУФТ, Положення про членство в Асоці-

ації, Положення про Раду АУФТ, Кодекс професійної відповідальності, Дисциплінарний кодекс,

обрано Раду Асоціації на 2009-2011 роки в кількості 7 осіб.

Рада АУФТ є колегіальним органом, який представляє інтереси членів Асоціації в період

між зборами. Рада складається з представників Членів Асоціації.

З метою забезпечення швидкої інтеграції всіх професійних учасників фондового ринку,

які здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, 5 жовтня 2009 року Радою АУФТ було

прийнято рішення щодо розширення складу Ради та введення в порядку кооптації асоційова-

них членів.

Склад Ради АУФТ *

Амелін Анатолій Ігорович
Генеральний директор ЗАТ «Альтана Капітал»

(м. Донецьк)

Антонов Сергій Михайлович

Голова Ради Асоціації

«Українські фондові торговці»

Голова наглядової Ради ЗАТ «Менеджмент Техно-
лоджіз» (м. Дніпропетровськ)

Каганов Вадим Феліксович Директор ТОВ «Титан-Зберігач» (м. Київ)

Когут Ігор Дмитрович
Директор ТОВ «КУА Фінекс-Капітал» (м. Харків),

представник ТОВ «Фінекс Україна»

Оскольський Володимир Володимирович
Голова Правління Української фондової біржі

(м. Київ), Представник АТ «Брокбізнесбанк»

Отченаш Анатолій Антонович Президент ФГ«Автоальянс» (м. Київ)

Швець Олег Станіславович
Виконавчий директор ТОВ «Фенікс Капітал» (м. Ки-
їв)

Тарабакін Дмитро Валерійович

асоційований член Ради Асоціації
Керуючий директор ТОВ СП «Драгон Капітал» (м.
Київ)

Єршов Артемій Михайлович

асоційований член Ради Асоціації

Генеральний директор ІК «Тройка Діалог Україна»

(м. Київ)

Яковенко Юрій Борисович

асоційований член Ради Асоціації
Голова правління ІК «Сінком» (м. Київ)

За друге півріччя 2009 року було проведено 19 засідань Ради АУФТ і розглянуло близь-

ко 80 питань, серед яких:

- прийняття до Асоціації та виключення з Асоціації торговців цінними паперами;

- призначення регіональних представників АУФТ;

- формування комітетів АУФТ, призначення членів комітетів та суддів третейського суду;

- затвердження Правил Асоціації;

- про співробітництво Асоціації з ДКЦПФР та підготовку проекту Меморандуму про спів-

працю та взаємодію між ДКЦПФР та Асоціацією «Українські фондові торговці».

Радою АУФТ також було проаналізовано питання щодо делегування АУФТ повноважень

ДКЦПФР по прийманню звітності членів АУФТ, стан виконання бюджету АУФТ на 2009 рік,

першочергові завдання реалізації інформаційної політики АУФТ.

З метою оперативного розгляду питань було впроваджено механізм прийняття рішень

шляхом опитування і електронного голосування членів Ради.

* станом на 6 жовтня 2010 року
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Оперативне керівництво роботою апарату Асоціації здійснює Президент Асоціації. Рі-

шенням Ради Асоціації 30 липня 2009 року Президентом Асоціації було призначено Отченаш

Катерину Георгіївну. У 2009 році з метою забезпечення належного рівня взаємодії з членами

Асоціації було створено спеціальний відділ з питань взаємодії з членами Асоціації. Створено

також відділ нормативно-правового забезпечення, відділ інформаційно-технічного забезпе-

чення, юридичний відділ. До складу апарату Асоціації ввійшли як молоді фахівці так і праців-

ники, які мають значний досвід роботи у державних установах та об’єднаннях (асоціаціях).

РОБОТА КОМІТЕТІВ

З метою забезпечення ефективного розгляду питань, пов’язаних із здійсненням профе-

сійної діяльності з торгівлі цінними паперами в Асоціації, було створено ряд комітетів за відпо-

відними напрямками. Більша частина комітетів була сформована протягом другого півріччя

2009 року.

Рішенням Загальних зборів членів Асоціації, які відбулись 02.07.2009 року, сформовано

Комітет з фінансового контролю у складі:

Фещенко О. М. – представник ТОВ «Центральний Брокер»;

Опанасюк Е. О. – представник ЗАТ «Фундація Індустріального Розвитку»;

Кияниця О. М. – представник ТОВ «Флайтон».

Розпочали свою діяльність Комітет з торгової діяльності, Комітет з фінансових інструме-

нтів, Комітет з банківської діяльності, Комітет з питань розвитку інфраструктури фондового

ринку.

Основними питаннями, що розглянуті на засіданнях комітетів, були:

- обговорення пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів ДКЦПФР;

- затвердження напрямів коригування нормативних документів з метою реформування

фондового ринку;

- обговорення проектів змін до діючих нормативних документів з метою реформування

фондового ринку;

- обговорення проблемних питань, пов’язаних з існуючою моделлю розрахунків за дого-

ворами, що укладаються на біржовому ринку;

- обговорення пропозицій щодо напрямів модифікації програми внутрішнього обліку тор-

говця цінними паперами BIT eReport відповідно до особливостей професійної діяльності

банків на ринку цінних паперів.

- презентація програми внутрішнього обліку зберігача BIT eDocument Depo та надання

членам Комітету (за згодою) програми тестування; забезпечення доступу до Системи

BIT eTrade Mail Асоціації УФТ.

-

ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

З метою впровадження ефективного механізму вирішення спорів та конфліктних ситуа-

цій між професійними учасниками ринку цінних паперів Асоціацією був створений Третейсь-

кий суд.
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Постійно діючий третейський суд при Асоціації було зареєстровано 30 травня 2006 ро-

ку.

У зв’язку зі зміною статусу Асоціаціі, у вересні 2009 року відбулося розширення складу

Третейського суду.

Склад Третейського суду при АУФТ:

Антонов С. М. - Голова Ради Асоціації „Українські Фондові торговці”;

Рудоквас Ю. А. - начальник юридичного відділу ПАТ ”Фондова Біржа „Перспектива”;

Городецька О. П. - директор ЗАТ ”ЮК ”Лігал Інвестментс”;

Тезікова Л. В. - заступник начальника юридичного управління – начальник відділу організа-

ційно-правового забезпечення банківської діяльності ДОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”;

Гримайло В. В. - керівник правового департаменту ТОВ «Торгівець цінними паперами «Медіо-

Трейд»;

Бондаренко О. В. - генеральний директор ЗАТ «Фінансова компанія «РЕЗОН»;

Крімерман Л. О. - директор ТОВ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС-ПРАВО»;

Дюговский О. С. - заступник директора ТОВ «АМІКОМ-ФІНАНС»;

Азарх С. В. - юрисконсульт ТОВ “ІДЦ “ГЛОБАЛ”;

Тарасюк Д. О. - начальник юридичного управління ТОВ «Комерційний банк «Дельта»;

Чернелевська О. Л. - державний уповноважений комітету Антимонопольного комітету України;

Вакуленко Є. В. - директор ЮР «Фірма «Іголан».

ДІЯЛЬНІСТЬ АУФТ

НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ, ВЗАЄМОДІЯ З ДКЦПФР ТА ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

З другого півріччя 2009 року Асоціація приймає активну участь у нормотворчому про-

цесі. Фахівцями відділу нормативно-правового забезпечення опрацьовано та подано до

ДКЦПФР пропозиції-зауваження та обґрунтування до ряду проектів законодавчих та нормати-

вно-правових актів, серед яких:

- Закон України «Про внесення змін до Законів України «Про господарські товарист-

ва” та «Про цінні папери та фондовий ринок» (щодо розкриття інформації на фон-

довому ринку);

- Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж;

- Про затвердження змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого

рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10. 2006 №

999;

- Щодо внесення змін до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних

цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку від 17.10.2006 № 1000;

- Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяль-

ності торговців цінними паперами;

- Про затвердження змін до Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють профе-

сійну діяльність з цінними паперами в Україні;
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- Про внесення змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з пи-

тань фондового ринку;

- Порядок організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового монітори-

нгу професійних учасників ринку цінних паперів;

- Порядок здійснення на фондових біржах операцій з купівлі/продажу цінних паперів

із зобов’язанням їх зворотного продажу/купівлі;

- проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»;

- Положення про порядок заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випус-

ків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування акціонерного това-

риства (нова редакція);

- Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціоне-

рних товариств;

- Порядок організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового монітори-

нгу учасників ринку цінних паперів;

- Порядок сертифікації фахівців професійних учасників ринку цінних паперів.

У листопаді 2009 року АУФТ звернулась до ДКЦПФР та Держкомпідприємництва з під-

тримкою проекту змін до Порядку організації професійної підготовки відповідальної особи з

питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів. При цьому було

запропановано залишити норму щодо можливості проходження учасниками ринку цінних па-

перів самостійного навчання.

Представники АУФТ активно працювали в робочих групах при ДКЦПФР:

- з питань центрального контрагента;

- з розробки проекту нормативно – правового акта щодо маржинальної торгівлі на фон-

довому ринку;

- щодо підготовки змін до Положення про функціонування фондових бірж;

- з питань визначення первинних документів, які є підставою для відображення в обліку

операцій з цінними паперами в тому числі за результатами біржових торгів;

- стосовно розробки проекту нормативного акта ДКЦПФР щодо обмеження ризиків по

операціях з цінними паперами,

а також у робочій групі при Держфінмоніторингу з розгляду проблемних питань суб’єктів

первинного фінансового моніторингу – небанківських фінансових установ.

Відзначаючи важливість запровадження ефективного та конструктивного діалогу між про-

фесійними учасниками фондового ринку та ДКЦПФР, усвідомлюючи відповідальність та необ-

хідність виконання завдань щодо розвитку прозорої та стабільної діяльності учасників фондо-

вого ринку, АУФТ підготувала та запропонувала для розгляду Державній комісії з цінних папе-

рів і фондового ринку проект Меморандуму про співпрацю та взаємодію між ДКЦПФР та АУФТ.

Для консолідації зусиль та конструктивної роботи з приводу підготовки Меморандуму за про-

позицією ДКЦПФР створено робочу групу, до якої ввійшли фахівці підрозділів ДКЦПФР та

АУФТ.
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ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

З метою впровадження електронного документообігу та активізації інформаційної взає-

модії між учасниками фондового ринку з використанням телекомунікаційних систем, Асоціація,

послідовно реалізує заходи, направлені на підвищення рівня технологічного забезпечення

своїх членів.

Радою Асоціації було прийнято рішення щодо надання Членам Асоціації в межах внесків

членів, без додаткової оплати, програмного забезпечення BIT eTrade Mail.

Схема 1. Інформаційні комунікації Системи BIT еTrade Mail з програмним забезпечен-

ням учасників фондового ринку для впровадження технологій STP

ЛегітимніЛегітимні базибази довідниківдовідників тата іншіінші довідковідовідкові сервісисервіси

Клієнти

Депозитарії

ДКЦПФРДКЦПФР тата СРОСРО

КУА

ПрограмиПрограми
внутріш ньоговнутріш нього

облікуобліку ТЦПТЦП

ТЦП

Біржі

ПрограмиПрограми
внутріш ньоговнутріш нього

облікуобліку КУАКУА

ІСІІСІНПФНПФ

БіржовіБіржові торговіторгові
терміналитермінали

ЗберігачЗберігач іі
Депози тарніДепози тарні

програмипрограми

Звітність

Звітність

BIT eTradeBIT eTrade
MailMail

BIT eTradeBIT eTrade
MailMail

BIT eTradeBIT eTrade
MailMail

BIT eTrade MailBIT eTrade Mail

BITBIT
eTradeeTrade

MailMailBIT eTrade MailBIT eTrade Mail

Система віддаленого
доступу депонента

Звітність
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Схема 2. Взаємодія елементів Системи BIT еTrade Mail

П ід п и с у в а ч

Ц е н т р а л ь н и й
с е р в е р

Ц С К

А Р М
А д м ін іс т р а т о р а

П р о гр а м н е
з а б е з п е ч е н н я
К о р и с т у в а ч а

П р о гр а м а
B IT

e D o c u m e n t
M a s te r

Р е з е р в н а
к о п ія б а з и
д о к у м е н тів

А р х ів
е л е к тр о н н и х

д о к у м е н тів

О д е р ж у в а ч

П р о гр а м а
B IT e T ra d e M a il C lie n t

А д р е с н а к н и га

П р о гр а м а
B IT e T ra d e M a il C lie n t

А д р е с н а к н и га

Р е з е р в н а
к о п ія б а з и
д о к у м е н тів

А р х ів
е л е к тр о н н и х

д о к у м е н тів

П р о гр а м н е
з а б е з п е ч е н н я
К о р и с т у в а ч а

П р о гр а м а
B IT

e D o c u m e n t
M a s te r

(1 )(1 )

Б а з а Е л е к тр о н н и х
д о к у м е н тів

Б а з а Е л е к тр о н н и х
д о к у м е н тів

А р х ів к в и та н ц ій

(( 22 ))(4 )(4 )

(3(3 ,, 5 '5 ' ,6,6 ')')

(( 11 ')')(4 ')(4 ')

(( 55 ‘‘ ,6,6 ')')

(( 77 ))

(( 88 )) (( 88 ))

(( 99 )) (( 99 ))

(( 1 01 0 )) (( 1 01 0 ))

(( 5 ,65 ,6 ))

(1) За допомогою програмного забезпечення Користувача формується вихідна інформації

у вигляді електронних даних (наприклад, договір, розпорядження зберігачу, виписка про стан

рахунку в цінних паперах, звіт клієнту тощо). З файлу в вихідними даними створюється Елек-

тронний документ, що зберігається в базі електронних документів Програми BIT eTrade Mail

Client.

(1') За допомогою засобів КЗІ Підписувача Електронного документу перевіряється статус

сертифікату Одержувача Електронного документу та створюється зашифрований Електронний

документ з накладеними ЕЦП та сертифікатом Позначки часу.

(2) Програма BIT eTrade Mail Client Підписувача створює Електронний конверт, який вмі-

стить зашифрований електронний документ, та відправляє (передає) його на Центральний

сервер.

(3) Програма BIT eTrade Mail Client Підписувача автоматично створює Електронний кон-

верт, який містить типове повідомлення для Адміністратора про факт та час відправлення Еле-

ктронного документу (Перша квитанція).

(4) Центральний сервер автоматично відправляє Електронний конверт в базу електро-

нних документів Одержувача.

(4') За допомогою засобів КЗІ Одержувача Електронного документу перевіряється статус

сертифікату Підписувача Електронного документу та сертифікатом Позначки часу Електронно-

го документа.

(5),(5') Програма BIT eTrade Mail Client Одержувача автоматично створює Електронний

конверт, який містить типове повідомлення для Підписувача про факт та час доставки Елект-

ронного документу.

(6),(6') Після прочитання Електронного документу Одержувачем Програма BIT eTrade

Mail Client Одержувача автоматично створює Електронний конверт, який містить типове повід-



11

омлення для Адміністратора та Підписувача про факт та час прочитання Електронного доку-

менту.

(7) Отриманий Одержувачем Електронний документ може бути відкритий Одержувачем

за допомогою програм, що входять до складу операційної системи Windows.

(8) Електронні документи мають періодично архівуватись Користувачами в резервній ко-

пії бази документів.

(9),(10) За допомогою Програми BIT eTrade Mail Client Користувачі можуть створювати

архіви Електронних документів, які можуть бути переглянуті за допомогою Програми BIT

eDocument Master.

Використання цього програмного забезпечення надає можливість здійснювати інформа-

ційну взаємодію в Системі BIT eTrade Mail, що забезпечує високу надійність, швидкість, еко-

номічну ефективність використання та зручність при обміні інформацією та/або документами.

Вже зараз Система BIT eTrade Mail забезпечує для членів Асоціації УФТ можливість на-

дання звітності та іншої інформації до Асоціації УФТ в формі електронного документа.

Професійні учасники фондового ринку можуть використовувати Систему BIT eTrade Mail

для укладення договорів у вигляді електронних документів та обміну іншими документами

(виписками, розпорядженнями, актами, рахунками, іншими первинними документами тощо).

Найближчою перспективою є доступ до Системи BIT eTrade Mail фондових бірж та збе-

рігачів, оскільки електронний документообіг може забезпечувати не тільки надання адмініст-

ративних даних до обраного організатора торгівлі, але надає зручні та легітимні можливості

для надання фондовими біржами виписок з реєстру укладених на біржі договорів учасникам

біржових торгів.

З метою забезпечення автоматизованого збору та обробки адміністративних даних торгов-

ців цінними паперами для налагодження контролю за професійною діяльністю торговців цін-

ними паперами в АУФТ було впроваджено систему Bit eBrokerReportReceiver, яка складається

з наступних підсистем:

• підсистема автоматичного визначення виду звіту

• підсистема контролю вхідних форматів даних

• підсистема контролю ключових даних

• підсистема вхідних перевірок інформації

• підсистема накопичення та зберігання отриманої інформації

• підсистема перегляду наявної інформації

• підсистема видалення інформації з бази даних
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Робоче місце голови
підрозділу

Робочі місця операторів прийому
адміністративних даних

Додаткові робочі місця
для контролюючих орга-

нів (НАУ, …)

BiteTradeMail
MS OutLook
Floppy

Центральний сервер АУФТ

Станція автоматичної оброб-
ки адміністративних данних

BiteTradeMail
MS OutLook
Floppy

BiteTradeMail
MS OutLook
Floppy

BiteTradeMail
MS OutLook

Носії
адміністративних

даних

Паперова форма

Дискета

Електронне
повідомлення

Електронний
документ

Схема 3. Обробка адміністративних даних ТЦП

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У зв`язку з отриманням Асоціацією статусу єдиної саморегулівної організації до внутрі-

шніх документів та Правил Асоціації було внесено суттєві зміни, деталізовано порядок набуття

статусу члена Асоціації, підвищено відповідальність за порушення Правил членами Асоціації.

Правила складені виходячи з пріоритету інтересу клієнтів ТЦП, інформаційної відкрито-

сті. Одним з головних завдань Асоціації є підвищення довіри до членів Асоціації як з боку клі-

єнтів, особливо фізичних осіб, так і з боку інших учасників фондового ринку.

Загальні регламентуючі документи було затверджено Загальними зборами членів Асоці-

ації 2 липня 2009 року.

Правила Асоціації були задовільно оцінені експертами Проекту розвитку ринків капіта-

лу (USAID), але в той же час були висловлені пропозиції щодо вдосконалення окремих статей

та положень, що буде враховано під час підготовки матеріалів до наступних зборів членів

Асоціації.

З метою запобігання правопорушень з боку торговців цінними паперами щодо укладан-

ня угод по купівлі/продажу акцій, обіг яких зупинено, Асоціацією здійснюються заходи щодо

своєчасного інформування своїх членів про прийняті ДКЦПФР рішення щодо зупинення обігу,

для оперативного надання інформації повідомлення надсилаються членам Асоціації в Системі

BIT eTrade Mail.

Одним з напрямків діяльності Асоціації є надання правової допомоги членам Асоціації.

Більшість питань, з якими протягом звітного періоду звертались члени Асоціації, стосувалась
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застосування норм прийнятого у 2009 році Закону «Про акціонерні товариства», а також пи-

тань, пов`язаних з наданням адміністративних даних до ДКЦПФР та змін до Ліцензійних умов

здійснення діяльності торговців цінними паперами. Окремі питання було розглянуто під час

роботи комітетів Асоціації. За наслідками розгляду питань були підготовлені та направлені

звернення Асоціації до ДКЦПФР, НБУ, інших державних установ.

Особливу увагу було приділено питанням здійснення торговцями цінними паперами фу-

нкцій суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Асоціацією надіслано ряд звернень до

ДКЦПФР щодо безпідставності застосування санкцій за порушення законодавства з питань фі-

нансового моніторингу до членів Асоціації, прийнято рішення щодо представництва членів

Асоціації в судових інстанціях.

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

З вересня 2009 року розпочав роботу Інтернет-сайт Асоціації www.aust.com.ua, на яко-

му розміщені основні відомості про Асоціацію, умови вступу та реєстр членів Асоціації, перелік

та порядок отримання програмного забезпечення, яке надається членам Асоціації.

Особливу увагу було приділено своєчасному інформуванню членів АУФТ щодо проектів

нормативно-правових документів, рішень ДКЦПФР, подій та заходів Асоціації, новин фондово-

го ринку.

На сайті Асоціації впроваджено інформаційну систему, яка передбачає систематизацію

та аналіз помилок, що найчастіше допускаються під час підготовки звітності членами Асоціації.

Інформаційна система надає можливість надсилати запитання до АУФТ та отримувати відповіді

в режимі он-лайн.

У четвертому кварталу 2009 року розпочато випуск щотижневих інформаційних дай-

джестів для своїх членів. Основний зміст інформаційних повідомлень – це аналіз подій, які ві-

дбувалися на фондовому ринку, та огляд про діяльність Асоціації за тиждень.

ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основними функціями Асоціації як саморегулівної організації є розробка вимог та стан-

дартів діяльності членів Асоціації, а також контроль за дотриманням Правил СРО через впро-

вадження механізмів дисциплінарного впливу. Але, усвідомлюючи, що вжиття заходів дисцип-

лінарного впливу без запропонованого прозорого та зрозумілого механізму виконання вимог

та стандартів стане лише додатковим тягарем для торговців цінними паперами, Асоціація ціло-

спрямовано працює в напрямку створення ефективних норм та правил.

За друге півріччя 2009 року за невиконання Правил до членів Асоціації не було засто-

совано жодної дисциплінарної санкції до членів Асоціації. В той же час ведеться робота щодо

підвищення рівня відповідальності членів Асоціації.

Асоціація здійснює попередню перевірку адміністративних даних торговців цінними па-

перами на предмет повноти та правильності заповнення форм даних. Попередня перевірка

дозволяє членам Асоціації виправити помилки, допущені при формуванні звітності, до подання

електронної форми даних до ДКЦПФР.

www.aust.com.ua
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Фахівці Асоціації надають консультації з питань програмного забезпечення для підгото-

вки звітності до ДКЦПФР.

З боку Асоціації ініційовані пропозиції до ДКЦПФР щодо налагодження постійного

зв`язку між регулятором та СРО з питань, що виникають під час підготовки та надання звітно-

сті.

Табл. 5. Показники щодо прийнятих АУФТ адміністративних даних ТЦП

(станом на 31.12.2009)

Найменування Всього
Регулярні

адмін. дані

Нерегулярні

адмін. дані

Кількість ТЦП, що надали адміністративні дані до АУФТ 567 492 511

з них:

ТЦП, що надають звітність в Системі BIT eTrade Mail 200

Кількість звітів, опрацьованих приймачем звітності АУФТ 26 029 2 469 23 560

в т.ч. прийнятих 23 347 1 285 22 062

Середня кількість звітів в розрахунку на 1 ТЦП (%) 41,17 2,61 43,17

Кількість договорів, укладених ТЦП 352 892 - -

з них виконаних ТЦП 333 088 - -

Середня кількість операцій в розрахунку на 1 ТЦП 587,46 - -

Загальна сума договорів, укладених ТЦП, млн.грн. 709 356 - -

Загальна сума договорів, виконаних ТЦП, млн.грн. 584 174 - -

Середня сума операції, млн.грн. 1,75 - -

Діаграма 1. Використання ПЗ членами АУФТ

для надання даних
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никами фондового ринку з використанням телекомунікаційних систем є надання можливості

членам Асоціації користуватися Системою BIT eTrade Mail, яка передбачає здійснення обміну

електронними документами. Суттєвою перевагою Системи є різке зниження паперового доку-

ментообігу.

Табл. 6. Дані про розповсюдження ПЗ між членами АУФТ

Всього членів АУФТ, які отримали програмне забезпечення BIT eTrade Mail

В тому числі по регіонах:
277

м. Київ 118

Північний регіон (Київська, Житомирська, Чернігівська та Сумська області) 9

Західний регіон (Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, Ровенська, Волинсь-

ка, Тернопільська, Чернівецька та Закарпатська області)
10

Центральний регіон (Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніп-

ропетровська області)
42

Східний регіон (Харківська, Донецька та Луганська області) 69

Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області) 16

АР Крим 13

Схема 4. Інформаційна взаємодія ТЦП та СРО АУФТ

ТЦП СРО АУФТ

Робоче місце ТЦП
BIT eTrade Report,

інші ПЗ.

BIT еTrade Mail

Електронний формат
амін. даних

BIT еTrade Mail
Закритий канал

зв’язку
для обміну

повідоменнями

ПК Обробки адміністра-
тивних даних ТЦП

Електронний формат
амін. даних

Перевірені та готові до
архівації амін. данні

Інформаційна система

Сервіс «Звітність»

Web - cайт
СРО АУФТ

Web -
браузер

Стандартні поштові
клієнти

(OUTLOOK, THE BAT,
….)

Стандартні поштові клієн-
ти

(OUTLOOK, THE BAT,
…)

Відкритий
канал зв’язку

Глобальний масив даних

Основний
сервер

Резервний
сервер
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ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ

Конференції, семінари

3 грудня 2009 року відбулася Перша Конференція АУФТ «Сучасні питання фондового

ринку», у якій взяли участь члени Асоціації «Українські фондові торговці», члени Комісії та

директори департаментів ДКЦПФР, представники ДПАУ, бірж, депозитаріїв, саморегулівних

організацій. У рамках Конференції відбулось публічне обговорення та визначення можливих

рішень проблем функціонування ринку цінних паперів, пропозиції щодо вирішення існуючих

проблем ринку цінних паперів. Конференція проходила у формі активної і достатньо конструк-

тивної дискусії.

У листопаді – грудні 2009 року Асоціацією "Українські Фондові Торговці" в різних регіо-

нах України за сприянням регіональних представників проведено серію безкоштовних семіна-

рів для членів Асоціації на тему: «Комунікації та звітність учасників ринку цінних паперів»:

- 3 листопада 2009 року - семінар у Дніпропетровську;

- 19 листопада 2009 року - семінар у Харкові;

- 30 листопада 2009 року - семінар у Донецьку;

- 7 та 14 грудня 2009 року - семінари у Києві;

- 22 грудня 2009 року – семінар у Севастополі.

Загалом у семінарах взяли участь близько 200 представників членів АУФТ.

Семінари проводились за участю представників територіальних управлінь та централь-

ного апарату ДКЦПФР. В рамках семінарів зокрема були розглянуті питання щодо перспектив

розвитку електронного документообігу на фондовому ринку України, проблемні питання фор-

мування та надання звітності торговців цінними паперами. В доповідях були висвітлені про-

блемні питання впровадження ЕДО на фондовому ринку України та недостатності нормативно-

го регулювання процедури підтвердження первинними документами фактів переказу коштів

за біржовими договорами.

У практичній частині семінарів були продемонстровані функціональні можливості Сис-

теми BIT eTrade Mail та програми внутрішнього обліку торговця цінними паперами BIT eTrade

Report, а також інформаційні сервіси, що надаються торговцям цінними паперами на Інтернет-

сайті Асоціації УФТ (переліки типових помилок, можливості індивідуального доступу до інфор-

мації про стан прийняття адміністративних даних приймачем звітності Асоціації.
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Погоджено
рішенням Ради АУФТ від 12.08.2010

Протокол № 21

І ПІВРІЧЧЯ 2010 РОКУ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

У першому півріччі 2010 року Асоціація «Українські фондові торговці» активізувала дія-

льність у напрямках вдосконалення нормативного забезпечення діяльності торговців цінними,

паперами в тому числі оптимізації звітності торговців.

Рішенням ДКЦПФР від 10 березня 2010 року №306 схвалено і в той же день обома сто-

ронами було підписано Меморандум про співпрацю та взаємодію між Державною комісією з

цінних паперів та фондового ринку і саморегулівною організацією – Асоціацією «Українські

фондові торговці». Це дозволило активізувати співпрацю АУФТ з Комісією, зробити її більш ті-

сною і ефективною. Починаючи з ІІ кварталу 2010 року представники АУФТ постійно беруть

участь у засіданнях ДКЦПФР та в обговоренні питань, що на них виносяться, насамперед про-

ектів законодавчих та регуляторних актів.

Відповідно до напрямків діяльності Асоціації, визначених установчими документами,

продовжено роботу щодо впровадження нових інформаційних технології з метою наскрізної

автоматизації діяльності професійних учасників фондового ринку, вдосконалення обліку під

час здійснення професійної діяльності учасників фондового ринку та впровадження електро-

нного документообігу.

ЧЛЕНИ АУФТ

За 1 півріччя 2010 року до складу членів АУФТ прийнято 54 торговців цінними папера-

ми. У зв’язку з припиненням професійної діяльності та анулюванням ліцензій з Асоціації протя-

гом півріччя виключено 39 торговців.

РОБОТА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

З січня по липень 2010 року було проведено 10 засідань Ради АУФТ, крім того, Рада ак-

тивно працювала в режимі прийняття рішень шляхом опитування

На засіданнях Ради було розглянуто більше 50 питань, серед яких: удосконалення вну-

трішніх документів та роботи апарату АУФТ, прийняття до Асоціації нових членів та виключен-

ня зі складу АУФТ, питання діяльності органів АУФТ. Прийнято відповідні рішення, в тому числі

щодо:

- підписання договорів щодо організації професійної підготовки та підвищення кваліфіка-

ції фахівців професійних учасників фондового ринку – членів СРО АУФТ. З Українським

інститутом розвитку фондового ринку Київського національного економічного універси-

тету та Асоціацією ділового співробітництва «Український міжнародний культурний

центр», а також про доведення до відома членів АУФТ умов стимулювання навчання та

підвищення кваліфікації працівників членів АУФТ у сфері фондового ринку.
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- підписання тристороннього Договору про взаємодію та співробітництво між СРО, пра-

цюючими на ринку цінних паперів.

- винесення на розгляд Загальних зборів членів АУФТ питання про вступ АУФТ до Міжна-

родної асоціації СРО фондового ринку IOSCO.

- формування та роботи комітетів АУФТ (проблеми і шляхи їх вирішення)

- впровадження електронного документообігу (на засіданні Ради АУФТ з цього питання

взяв участь Голова ДКЦПФР Тевелєв Д.М.)

- удосконалення електронного Реєстру членів АУФТ;

- стану справ з питанням делегування повноважень ДКЦПФР по прийманню і обробці зві-

тності членів АУФТ;

- включення програмного забезпечення BIT eReport до переліку програмного забезпе-

чення, яке надається в межах внесків членів АУФТ, та затвердження заходів щодо роз-

повсюдження програмного забезпечення BIT eReport між членами АУФТ;

- реагування з боку АУФТ на ситуацію з розкриттям інформації емітентами цінних папе-

рів;

- схвалення проекту змін до Положення про постійно діючий Третейський суд при Асоці-

ації „Українські Фондові Торговці” та Регламенту Третейського суду з тим, щоб винести

зазначені проекти змін на розгляд Загальних зборів членів Асоціації для їх затверджен-

ня.

- змін у складі постійно діючого Третейського суду та ініційовано проведення зборів тре-

тейських суддів для вирішення організаційних питань його роботи.

- підготовки пропозицій по визначенню підходів до розробки стратегії розвитку націона-

льного фондового ринку;

- підготовленого АУФТ проекту змін до Правил (умов) здійснення професійної діяльності з

торгівлі цінними паперами;

- затвердження змін до внутрішніх документів АУФТ: Правил Системи електронної пошти

BIT eTrade Mail та Положення про звітність членів АУФТ щодо надання звітності у ви-

гляді електронного документу;

- внесення змін до складу асоційованих членів Ради АУФТ;

За рішенням Ради АУФТ відбулась ротація у складі асоційованих членів Ради АУФТ. Зі скла-

ду асоційованих членів Ради АУФТ виключено Тарабакіна Д.В. та Яковенка Ю.Б. і включено

таких представників членів Асоціації:

Георгій Грищенко Директор ЗАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К.", (м. Одеса)

Денис Долматов Голова торгових операцій ТОВ «Альфа Капітал», (м. Київ)

Андрій Некрилов Член спостережної Ради ПАТ «Автокразбанк», (м. Кременчук)

У першому кварталі 2010 року відбулись зміни в складі апарату АУФТ. Залишила посаду

Президента АУФТ К. Г. Отченаш. Змінився керівник відділу нормативно-правового забезпе-
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чення: Замість Соколовой І.В., яка керувала відділом з жовтня 2009 року, начальником відді-

лу призначено Завгородню Н.О.

РОБОТА КОМІТЕТІВ

2 лютого 2010 року підготовлено та проведено засідання Інфраструктурного коміте-

ту Асоціації по опрацюванню та підготовці зауважень та пропозицій до:

- змін до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної

форми існування у бездокументарну форму існування

- Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку ви-

мог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

- змін до Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо

діяльності торговців цінними паперами»

- змін до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” (вторинне розміщення

цінних паперів) .

 На засідання* комітету з торговельної діяльності та правового комітету 3 лютого 2010

року апаратом Асоціації було підготовлено матеріали для обговорення проектів таких норма-

тивно-правових документів:

- зміни до Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо

діяльності торговців цінними паперами»

- зміни до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” (вторинне розміщення

цінних паперів) .

- підготовлені апаратом Асоціації та членами комітетів зміни до Правил (умови) здійснен-

ня діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльнос-

ті, андеррайтингу, управління цінними паперами.

На засідання* 19 березня 2010 року підготовлено матеріали для обговорення:

- підготовлених апаратом Асоціації та членами комітетів зміни до Правил (умови) здійс-

нення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяль-

ності, андеррайтингу, управління цінними паперами;

- проект Положення про здійснення фондовими біржами клірингу та розрахунків за дого-

ворами щодо похідних (деривативів).

* Засідання не відбулись у зв’язку з відсутністю більшості членів комітетів.

За результатами опрацювання наданих членами комітетів та іншими учасниками Асоці-

ації пропозицій та зауважень підготовлено та надіслані листи до ДКЦПФР та Держкомпідприє-

мництва щодо зауважень та пропозицій до наступних проектів нормативних актів:
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- Зміни до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної

форми існування у бездокументарну форму існування;

- Порядок контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку ви-

мог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;

- Зміни до Положення про порядок складання та надання адміністративних даних що-

до діяльності торговців цінними паперами»;

- Зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (щодо вторинного роз-

міщення цінних паперів);

- Зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних

паперів, затвердженого рішенням Комісії від 04.10.05 №538.

РОБОТА ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

У першому півріччі відбулися зміни у складі Третейського суду при Асоціації. На підставі

поданих заяв було виключено зі складу третейських суддів Тезікову Л.В. та Городецьку О.П.

До складу третейських суддів включено Фуголя Євгена Івановича (АУФТ), Шевцову

Ірину Володимирівну (ПрАТ «Академія Інвестментс), Ушивець Ольгу Юріївну (ТОВ Юридична

компанія «Фінекс Право»), Щербакова Олега Євгеновича (ТОВ «Комунікаційний центр»),

Стриж Ларису Анатоліївну (ВАТ «Інвесткапітал Ріал Істейт»).

ДІЯЛЬНІСТЬ АУФТ

НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ, ВЗАЄМОДІЯ З ДКЦПФР ТА ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

У першому півріччі 2010 року АУФТ за участю членів Асоціації продовжувала постійну

роботу з проектами законодавчих та нормативно-правових актів ДКЦПФР.

Так, у І кварталі було опрацьовано та подано до ДКЦПФР пропозиції та зауваження з

відповідним обґрунтуванням до 17 проектів законодавчих та нормативно-правових актів, се-

ред яких:

- Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансового моніторингу на фо-

ндовому ринку (оприлюднене 25.12.2009);

- Про внесення змін до Законів України “Про господарські товариства” та “Про цінні

папери та фондовий ринок” (щодо розкриття інформації на фондовому ринку);

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо цільових облігацій;

- Про затвердження Змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодав-

ства на ринку цінних паперів та застосування санкцій;

- Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками

фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
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- Про внесення змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з пи-

тань фондового ринку (доопрацьований).

У березні 2010 року між АУФТ та ДКЦПФР підписано Меморандум про співпрацю та вза-

ємодію. В рамках документу визначено основні напрямки спільної роботи з питань вдоскона-

лення законодавства та підвищення рівня технологічного забезпечення.

З ІІ кварталу активізувалась взаємодія з ДКЦПФР. Представники АУФТ взяли участь у 7

засіданнях ДКЦПФР, опрацьовано 46 проектів нормативно-правових актів для участі у їх обго-

воренні на засіданнях ДКЦПФР і висловлення позиції АУФТ.

АУФТ активно працювала у складі робочих груп ДКЦПФР з підготовки проектів законів

України та нормативно-правових актів:

- Експертної ради з питань корпоративного управління при Державній комісії з цінних

паперів та фондового ринку;

- Робочої групи по розробці проекту Закону України «Про внесення змін до Закону Украї-

ни «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо українських депозитарних розписок»;

- Робочої групи ДКЦПФР з розробки проекту змін до Правил (умов) здійснення діяльності

з торгівлі ЦП ;

- Робочої групи ДКЦПФР з опрацювання внесення змін до деяких законів щодо вдоскона-

лення законодавства на ринку цінних паперів;

- Робочої групи ДКЦПФР з опрацювання питання оптимізації звітності ТЦП;

- Консультаційної ради ДКЦПФР з бухгалтерського обліку та оподаткування.

Спільно з фахівцями ДКЦПФР опрацьовано проект змін до рішення ДКЦПФР від

08.06.2004 №279 «Про затвердження Положення про порядок складання та надання адмініст-

ративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами». Також спільно з ДКЦПФР опра-

цьовується питання щодо реалізації пілотного проекту для членів АУФТ щодо надання звітності

у вигляді електронного документу (без надання паперової форми).

Крім того, представники АУФТ працювали у робочій групі при Держкомфінмоніторингу з

розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських

фінансових установ. Найбільшу увагу у цей період було приділено опрацюванню законопрое-

кту закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Від АУФТ підготовлено та надіслано звернення до Президента України, Комітетів Верхов-

ної Ради, Держкомфінмоніторингу з пропозиціями та обґрунтуваннями щодо внесення до

оприлюдненого законопроекту певних змін.

З метою визначення питань здійснення обов’язкового фінансового моніторингу під час

здійснення торговцями операцій з купівля/продажу цінних паперів Асоціація «Українські Фон-

дові Торговці» направила до ДКЦПФР лист «Щодо застосування територіальними управління-

ми ДКЦПФР заходів впливу за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу».

Представниками апарату АУФТ було проведено декілька робочих зустрічей-нарад з

представниками Державного комітету фінансового моніторингу, в ході яких обговорювалися
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пропозиції Асоціації, надані до проектів змін та доповнень до Положення про здійснення фі-

нансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів та Порядку контролю за дотриман-

ням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про запобігання та про-

тидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У першому півріччі 2010 року представники АУФТ взяли участь у таких заходах:

- зустріч з експертами МВФ у Держкомфінмоніторингу, на якій було презентовано АУФТ

та її роль у забезпеченні дотримання членами Асоціації вимог законодавства по фінан-

совому моніторингу та впровадження норм нової редакції Закону про боротьбу з легалі-

зацією злочинних доходів, а також надані пропозиції щодо можливих напрямків отри-

мання та використання Асоціацією технічної допомоги МВФ (28.04.2010);

- круглий стіл з питань правозастосування регуляторами ринків небанківських фінансо-

вих послуг (04.06.2010);

- спільне засідання Наглядових рад ВАТ «Національний депозитарій України» та ПрАТ

«Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (07.06.2010);

- науково-практична конференція ДКЦПФР «Впровадження законів України «Про акціо-

нерні товариства» та «Про цінні папери та фондовий ринок»: практика та перспектива»

(26-28.05.2010);

- XXIV науково-практична конференція УАІБ «Професійне управління активами» (10-

13.06.2010).

Спільно з іншими асоціаціями професійних учасників фондового ринку були підготовле-

ні та направлені до Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України

спільні пропозиції щодо проекту Податкового кодексу України. Крім того, листи з пропозиція-

ми від усіх профільних СРО були направлені на адресу Кабміну, Верховної Ради і Адміністрації

Президента.

На виконання рішень, прийнятих на засіданні Ради з питань корпоративного управління

при ДКЦПФР, апаратом АУФТ опрацьовується проект Концепції реформи корпоративного зако-

нодавства України, проекти типових внутрішніх документів акціонерного товариства та проект

загального Регламенту АУФТ.

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

З метою впровадження електронного документообігу та активізації інформаційної взає-

модії між учасниками фондового ринку з використанням телекомунікаційних систем, Асоціація

послідовно реалізує заходи, спрямовані на підвищення рівня технологічного забезпечення

своїх членів.

Радою Асоціації було прийнято рішення щодо надання членам Асоціації в межах внес-

ків, без додаткової оплати, програмного забезпечення BIT eReport, яке забезпечує формуван-

ня адміністративних даних торговця цінними паперами, що подаються до ДКЦПФР, та інших

облікових аналітичних реєстрів відповідно до вимог чинного законодавства.

Функціональні особливості ПЗ BIT eReport:

- ведення журналу первинних документів;

- ведення журналу обліку реєстрації договорів;
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- ведення реєстру внутрішнього обліку;

- ведення довідників користувача;

- формування звітності до ДКЦПФР(регулярної та нерегулярної);

- ведення портфеля цінних паперів.

Продовжено роботу з удосконалення Системи електронної звітності АУФТ, яка, в тому

числі, надає можливість здійснювати попередню перевірку даних членів АУФТ за наступними

критеріями:

- перевірка структури довідок (файлів у форматі DBF) на відповідність діючому наказу

ДКЦПФР №493 (із змінами і доповненнями);

- перевірка форматів полів (текст, число, дата) довідок згідно з наказом ДКЦПФР №493

(із змінами і доповненнями);

- перевірка даних на відповідність довідникам наказу ДКЦПФР №493 (тип, вид, форма

цінного паперу, вид договору, вид ринку та ін.);

- перевірка заповнення обов'язкових полів (титульний аркуш, атрибути цінного паперу,

договорів, контрагентів);

- перевірка розрахунку портфелю, ліквідності, балансу, статистичних довідок;

- контроль показників портфелю, ліквідності;

- контроль надання нерегулярної звітності по даті та обсягу договорів.

Кількість членів АУФТ - користувачів Системи електронної звітності на дату складання

звіту становить 595 торговців.

ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Асоціація продовжує здійснювати попередню перевірку адміністративних даних торгов-

ців цінними паперами на предмет повноти та правильності (коректного) заповнення форм да-

них. Фахівці Асоціації надають консультації з питань програмного забезпечення для підготовки

звітності до ДКЦПФР.

Табл. 7. Кількість торговців цінними паперами,

від яких АУФТ приймаються адміністративні дані

(станом на 01.07.2010)

Найменування показника Всього
Регулярні
адмін. дані

Нерегулярні
адмін. дані

Кількість ТЦП, що надали адміністратив-

ні дані до АУФТ
595 441 572

з них:

ТЦП, що надають звітність в Системі BIT

eTrade Mail

185 163 134

З метою оптимізації ресурсів розпочато роботу над впровадженням електронної системи

підтримки (через web-інтерфейс), що надасть можливість більш оперативно обробляти звер-

нення (пропозиції, запитання) членів АУФТ.

Також АУФТ подала до ДКЦПФР пропозиції щодо впровадження електронного докумен-

тообігу на фондовому ринку та реалізації пілотного проекту, який передбачає надання члена-

ми АУФТ звітності до ДКЦПФР у вигляді електронного документу.
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ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основним комунікаційним засобом між членами АУФТ та Асоціацією є Інтернет-сайт

АУФТ, який розпочав роботу з вересня 2009 року. Переважно на сайті розміщується інформа-

ція щодо діяльності АУФТ, наданих Асоціацією до ДКЦПФР звернень, пропозицій (в основному

щодо удосконалення регуляторних актів) та ініціатив. Проводиться робота щодо модернізації

сайту з метою підвищення його інформативності та зручності користування.

Налагоджено партнерські стосунки з інтернет-ресурсами Investfounds, FundMarket,

«Економічна правда». Починаючи з ІІ кварталу активізувалась розсилка інформаційних повід-

омлень про діяльність АУФТ та позицію АУФТ з питань регулювання та подальшого розвитку

фондового ринку для відображення у ЗМІ.

Асоціацією надано інформаційну підтримку Конференції з питання функціонування рин-

ку боргових цінних паперів, яку проводила 22 квітня 2010 р. Інформаційна агенція Cbonds

ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ
Конференції, семінари

Робота в цьому напрямку у 1 півріччі 2010 року була спрямована на висвітлення та об-

говорення актуальних питань діяльності торговців цінними паперами – членів АУФТ та можли-

вих шляхів вирішення наявних проблем.

15 квітня представники Асоціації прийняли участь у роботі круглого столу "Біржа як ін-

формаційний центр фондового ринку України", який було проведено за сприяння Investor

Relations Agency та Інформаційного агентства "Українські новини", під егідою Української асо-

ціації зв'язків з інвесторами (UAIR) і в ньому також взяли участь представники ДКЦПФР, ПФТС,

Української біржі, Варшавської біржі, АУФТ, УАІБ, USAID, IFC, УКБС, торгівці та емітенти.

Учасники круглого столу зазначили: в зв'язку з наближенням остаточного терміну при-

ведення акціонерними товариствами своєї діяльності до вимог Закону України "Про акціонерні

товариства" (ділі – Закон) учасники фондового ринку вважають, що слід більше уваги приді-

ляють проблемним питанням, які виявились та продовжують виявлятися за результатами пе-

ретворення акціонерних товариств у ПАТ та ПРАТИ, у тому числі росту якості корпоративного

управління та транспарентності (прозорості, чесності, розуміння) емітентів цінних паперів.

Було відмічено і позитивні тенденції на ринку цінних паперів: вихід на організований

ринок України інвесторів – фізичних осіб, які практично самостійно приймають рішення щодо

купівлі –продажу цінних паперів (розвиток Інтернет-Трейдингу), не тільки в спекулятивних

цілях, але і для портфельних інвестицій, що призводить до реального зменшення фінансових

інструментів, які обертаються на біржах, спонукає біржі займатись питаннями як розвитку но-

вих інструментів та механізмів торгів, так і наданням учасникам торгів необхідної кількості які-

сних фінансових інструментів.

Учасники круглого столу пропонували різні підходи та вносили пропозиції щодо можли-

вого врегулювання проблемних питань такі як:

- зміни до статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо заміни зо-

бов’язання емітентів пройти процедуру лістингу та залишатись у біржовому реєстрі принаймні
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хоч на одній біржі на вимогу щодо необхідності цінним паперам ПАТ знаходитись у біржовому

списку хоча б однієї біржі;

- збільшення кількості акціонерів у ПРАТ зі 100 (встановлено діючою нормою) до обґру-

нтованої розрахунками ДКЦПФР кількості, наприклад – 1000;

- запровадити економічні стимули для емітентів, які б спонукали їх виходи на відкриті

розміщення своїх цінних паперів через організовані ринки;

- посилення роботи державних органів, професійних учасників фондового ринку щодо

створення та впровадження просвітницьких програм для емітентів та населення України;

- запровадження біржами простих та якісно технологічних засобів отримання інвесто-

рами будь-якої інформації про емітента цінних паперів, що обертаються на фондовій біржі та

інші.

19 квітня 2010 р. Асоціацією проведено круглий стіл "Першочергові питання розвитку

фондового ринку".

В роботі круглого столу взяли участь представники ДКЦПФР (члени Комісії Бірюк С.О.,

Бурмака М.О., Петрашко О.Г.),, Української біржі, ПАРД, торговців – членів Асоціації, предста-

вники КУА. Круглий стіл проходив у присутності журналістів провідних українських ЗМІ.

Учасники круглого столу - представники професійних учасників фондового ринку окре-

слили проблеми, які потребують термінового вирішення.

Серед основних актуальних проблем було визначено подання звітності до ДКЦПФР та

відсутність ЕДО. Було висловлено думку, що запровадження ЕДО знімає значну кількість про-

блем зі поданням звітності та інформації до регулятора, оскільки тоді можлива реалізація

принципу «єдиного вікна».

19 лютого 2010 р. проведено безкоштовний семінар «Здійснення фінансового монітори-

нгу на ринку цінних паперів».

Метою проведення семінару було обговорення проблемних питань, пов’язаних зі здійс-

ненням фінансового моніторингу торговцями цінними паперами та змінами у законодавстві

щодо кваліфікаційних вимог до працівників, відповідальних за ведення фінансового монітори-

нгу, та пошук шляхів вирішення

У семінарі, який проведеному у форматі круглого столу – обговорення, взяли участь

представники 89 торговців – членів АУФТ та державних органів:від ДКЦПФР – член Комісії Бу-

рмака М.О., заст. директора - начальник відділу фінансового моніторингу департаменту з пи-

тань контрольно-правової роботи ДКЦПФР Мисюра О.П., гол. спеціаліст відділу фінансового

моніторингу департаменту з питань контрольно-правової роботи ДКЦПФР Тисмінецька Т.В.; від

Держкомфінмоніторингу - заст. директора департаменту взаємодії та методичного забезпечен-

ня системи фінансового моніторингу Підгородецька Л.М., головний спеціаліст департаменту

взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу Корницький П.З.

В ході семінару було також відбулось обговорення питань підготовки заходів щодо на-

дання членам Асоціації програмного забезпечення BIT eReport, яке забезпечує формування

адміністративних даних торговця цінними паперами для подання до ДКЦПФР та інших обліко-

вих аналітичних реєстрів.
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При обговоренні функцій програмного забезпечення BIT eReport було розглянуто низку

практичних питань, які виникають під час формування адміністративних даних торговцями

цінними паперами, зокрема щодо врахування під час розрахунку показників ліквідності част-

кового погашення зобов’язань за договорами та/або внесення змін до договорів.

Учасників семінару було ознайомлено із спрощеним порядком отримання членами Асо-

ціації програмного забезпечення BIT eReport в Системі BIT eTrade Mail.

Відповідно до рішення Ради АУФТ (протокол № 8 від 15.04.2010) за сприянням регіона-

льних представників АУФТ було проведено ряд безкоштовних семінарів-практикумів по корис-

туванню програмним забезпеченням BIT eReport:

12 травня 2010 року – семінар у м. Дніпропетровську;

28 травня 2010 року – семінар у м. Харкові;

11 червня 2010 року – семінар у м. Сімферополі;

18 червня 2010 року – семінар у м. Донецьку;

25 червня та 02 липня 2010 року – семінари у м. Києві;

08 липня 2010 року – семінар у м. Львові.

Під час проведення семінарів було продемонстровано програмне забезпечення «BIT

eReport», учасники мали змогу самостійно ввести інформацію та оцінити складові ПО (інтер-

фейс, логіку, зручність тощо).


