НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №1848-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                           "31" жовтня 2017 року

Я, уповноважена особа Комісії - директор департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Центральному регіоні - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 року №556, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста відділу правозастосування управління правозастосування та представництва в судах - Борецького Богдана Володимировича та представників юридичної особи – Дрозденко Ольги Іванівни (довіреність №1-14-6414 від 09.10.2017 року) та Мельничука Сергія Олеговича (довіреність №1-14-6413 від 09.10.2017 року) у відношенні Публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго» (далі по тексту –ПАТ «Вінницяобленерго» ) (код за ЄДРПОУ 00130694); місцезнаходження: вул. Магістратська, 2, м. Вінниця, 21050; дані про засоби зв’язку та про розрахункові рахунки відсутні),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №2288-ЦД-1-Е від 10.10.2017 року порушення ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" вимог частини 2 статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства» - ненадання протягом 10 робочих днів ПАТ «Вінницяобленерго» копій відповідних документів на письмову вимогу акціонера ПАТ «Вінницяобленерго» Голубицького С.Г. від 14.07.2017р. вих. № б/н (вх. № 01/6007 від 20.07.2017р.), а саме:
1. Копію Балансу (звіт про фінансовий стан) на 30.06.2017 року;
2. Копію Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2 квартал 2017 року.
Відповідно до даних реєстру про взяття на облік платників податків ПАТ «Вінницяобленерго» взято на облік 05.09.1995 № 1/1130.
Відповідно до вимог п. 1 ст. 13 та п. 1, 2 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» - 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. 
Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.
Звітним періодом для складання фінансової  звітності є календарний рік.  Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу  та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року).
Відповідно до вимог п.1 розділу ІІ Національного положення (стандарту)  бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №336/22868 від 28.02.2013р. - фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі - звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
Відповідно до вимог ст.46, 137 Податкового Кодексу України - податкова декларація, розрахунок, звіт (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.
Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.
Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.
До підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів, ПАТ «Вінницяобленерго» листом №25-8026 від 28.09.2017 року надало документи, що підтверджують надання Голубицькому С.Г. документів на його письмову вимогу, а саме:
1. Копію Балансу (звіт про фінансовий стан) на 30.06.2017 року;
2. Копію Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2 квартал 2017 року.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" листом від 10.10.2017 року (вх. №17/04-21/29430 від 10.10.2017 року) надано письмові пояснення, які долучено до матеріалів справи.
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, Уповноважена особа комісії дійшла до висновку, що ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" несвоєчасно надало акціонеру Голубицькому С.Г. на його письмовий запит від 14.07.2017р. вих. № б/н (вх. № 01/6007 від 20.07.2017р.) інформацію про діяльність ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" в межах, передбачених законом чим порушено вимоги частини 2 статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства» за що пунктом 4 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.
Відповідно до вимог частини 1 статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16 і 17 частини першої статті 77 цього Закону.
Відповідно до вимог частини 2 статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
Таким чином акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів документи звітності, що подаються відповідним державним органам та протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті.
Відповідно до пункту 4 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за несвоєчасне надання інформації інвесторам в цінні папери на їх письмовий запит у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відомості про наявність повторного вчинення правопорушення особою, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів, відсутні.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" листом від 26.10.2017 року №25-8906 (вх. №17/04-21/31673 від 31.10.2017 року) надано клопотання про зупинення справи про правопорушення, яке мотивоване тим, що «ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" звернулось письмово до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про надання роз'яснення щодо дій акціонерного Товариства».
Відповідно до положень пункту 1 розділу V «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.12 №1470 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.11.12 за №1855/22167 (далі – правила №1470) Уповноважена особа при підготовці справи про правопорушення до розгляду вирішує чи підлягають задоволенню клопотання осіб, які беруть участь у розгляді справ.
Відповідно до положень пункту 4 розділу III Правил №1470 провадження у справі про правопорушення зупиняється у випадках: перебування на розгляді в Комісії, в судових органах або в інших державних органах іншої справи, рішення за якою матиме значення при вирішенні справи.
Розглянувши подане ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" клопотання про зупинення справи про правопорушення, уповноважена особа Комісії дійшла до висновку, що поданий ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" до Комісії запит не є справою, за яким приймається рішення.
Відповідно до вимог пункту 2 розділу ІХ Правил №1470 Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення та виносить рішення у справі відповідно до законодавства та оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи.
Таким чином уповноважена особа Комісії дійшла до висновку про відмову в задоволенні клопотання ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" про зупинення провадження у справі.
Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 14 статті 8, статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту 1 розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.12 №1470 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.11.12 за №1855/22167
ПОСТАНОВИВ:

За несвоєчасне надання інформації інвестору в цінні папери на його письмовий запит, застосувати у відношенні ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" санкцію у вигляді штрафу у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 (сто сімдесят) гривень.
	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в УДКСУ У М.ВІННИЦІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови.
Реквізити рахунків, для зарахування надходжень до державного бюджету по коду класифікації доходів бюджету 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» символ звітності 106;
-	Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області;
-	Код банку отримувача: 802015;
Отримувач коштів: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.ВІННИЦІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ;
-	Код ЄДРПОУ отримувача: 38054707;
-	Рахунок отримувача: 31111106700002.

Копію платіжного документу направити до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Постанову може бути оскаржено протягом п'ятнадцяти робочих днів до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.

Уповноважена особа Комісії                                                                Жупаненко В.М.

