НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА №1295-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                                 19 червня 2013 року

Я, т.в.о. директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі наказу директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.06.2013 року №59 - Грищенко Ірина Сергіївна, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.09.2012 року №1239, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста – Коптюк Юлії Анатоліївни та представника юридичної особи – Кудрі Тетяни Вікторівни, яка діяла на підставі довіреності №294 від 03.06.2013 року, у відношенні Публічного акціонерного товариства “Державна продовольчо-зернова корпорація України”, далі по тексту ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”  (код ЄДРПОУ: 37243279, адреса: вул. Саксаганського, буд. 1, м. Київ, 01033, тел. 206-15-07), 
ВСТАНОВИЛА:
Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №1392-ЦД-1-Е від 06.06.2013 року при перевірці регулярної квартальної інформації за I квартал 2013 року ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” (вх.№1932/зв від 17.05.13) факт порушення ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" вимог вимог п.2, ст. 121 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а саме: фінансова звітність за I квартал 2013 року ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” не складена за міжнародними стандартами.
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» - Регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом: 
	розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
	опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

розміщення на власному веб-сайті.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» - квартальна інформація про емітента повинна містити, зокрема, квартальну фінансову звітність.
Відповідно до вимог п. 2, ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» - публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.
Відповідно до п. 1 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.
Відповідно до вимог п. 2 «Порядку подання фінансової звітності», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419 - фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами фінансової звітності публічними акціонерними товариствами, банками, страховиками починаючи з 1 січня 2012 р.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» - контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їх повноважень, передбачених законами.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” було надано письмові пояснення за вх. №6920 від 19.06.2013 р, що були розглянуті Уповноваженою особою Комісії.
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, Уповноважена особа Комісії дійшла до висновку, що ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” порушило вимоги законодавства України щодо цінних паперів, за що п. 5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.
Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту пункту 2.1. 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,
ПОСТАНОВИЛА:
За порушення вимог законодавства про цінні папери, накласти на ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” санкцію у вигляді попередження.
	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  або до суду у встановленому законодавством порядку.


Уповноважена особа Комісії                                                            Грищенко І.С.

