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З поширенням використання мережі Інтернет в Україні останнім часом актуалізувалось
обговорення питання розкриття інформації емітентами цінних виключно з використанням он-лайн
ресурсів з одночасним відходом від традиційних способів розкриття такої інформації. На сьогодні
чинне законодавство України передбачає, назвемо її так, змішану систему розкриття інформації,
коли емітент здійснює розкриття як в мережі Інтернет, так й офіційних друкованих виданнях та
шляхом подання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР).
Он-лайн ресурсами, які мають користуватись емітенти цінних паперів для розкриття
інформації є:
- загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
(http://stockmarket.gov.ua, далі – загальнодоступна база даних); та
- власні веб-сайти емітентів цінних паперів.
Загальнодоступна база даних функціонує з 2007 року. За цей час, не в останню чергу
завдяки штрафним санкціям, які застосовує НКЦПФР до емітентів за порушення, пов’язані із
розкриттям або не розкриттям інформації в загальнодоступній базі даних, всі або майже всі
емітенти призвичаїлись до роботи з цим ресурсом.
«Темною конячкою» є ситуація з розкриттям інформації емітентів цінних паперів на їх
власних веб-сайтах. Ми спробували проаналізувати інформацію на власних веб-сайтах емітентів
цінних паперів та з’ясувати, наскільки емітенти дотримуються вимог законодавства щодо
розкриття інформації таким способом.
Нагадаємо, що питання розкриття інформації емітентами цінних паперів на власних вебсайтах та обсяг інформації, що має розкриватися таким чином, регулюється трьома Законами
України:
- «Про акціонерні товариства», ст.ст. 77-78, та деякі окремі норми по тексту Закону;
- «Про цінні папери та фондовий ринок», ст.ст. 30, 39-41;
- «Про бухгалтерські облік та фінансову звітність, ст. 14,
а також Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим
рішення НКЦПФР від 03.12.2013 р. №2826.
Враховуючи, що в Україні існує ще досить значна кількість емітентів цінних паперів, ми
вирішили проаналізувати лише тих емітентів, чиї цінні папери включені до біржового реєстру
(знаходяться в лістингу) трьох найкрупніших фондових бірж – ПФТС, УБ та ФБ Перспектива, за
виключенням державних та муніципальних цінних паперів, а також цінних паперів інститутів
спільного інвестування.
Всього, на кінець липня 2015 року, ми нараховували 119 таких емітентів. Але, за останні
три місяці, в тому числі й завдяки, активній діяльності НКЦПФР із зупинення торгів цінними
паперами на фондових біржах низки емітентів цінних паперів, на кінець вересня цей список
скоротився до 75 емітентів цінних паперів. Веб-сайти емітентів цінних паперів, які потрапили до
лістингу на фондових біржах після 01.08.2015 року, нами вже не досліджувались.
Аналіз стану розкриття інформації на власних веб-сайтах нами досліджувались за такими
критеріями:
- наявність інформації про веб-сайт;
- доступність веб-сайту;
- доступність інформації емітента на його веб-сайті;
- наявність на веб-сайті річної регулярної інформації за 2014 рік;
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- наявність фінансової звітності та аудиторського звіту, окремо від річної регулярної
інформації;
- наявність інформації про скликання загальних зборів акціонерів;
- наявність особливої інформації;
- наявність іншої інформації, передбаченої ст. 77 Закону України «Про акціонерні
товариства».
Джерелом інформації про веб-сайт емітента були річна регулярна або особлива інформація
емітента, розміщена в загальнодоступній базі даних, а, в деяких випадках, використовувався
пошук в мережі Інтернет.
Всього, з 75 компаній: 63 – використовують для розкриття інформації корпоративний вебсайт із власним корпоративним доменом, 18 – використовують веб-сайт, створений в
конструкторі веб-сайтів, зокрема, smida.gov.ua, pat.ua, emitents.net.ua. В одного емітента цінних
паперів ми не змогли знайти жодного веб-сайту.
Діаграма 1
Використання емітентами веб-сайтів для розкриття інформації

Веб-сайт
створено в
конструкторі
веб-сайтів
22,67%

Немає веб-сайту
1,33%

Корпоративний
веб-сайт із
власним
корпоративним
доменом
76,00%

Крім цього, в процесі дослідження з’ясувалось, що 7 з 74 веб-сайтів емітентів не працює
або не були доступні на момент перевірки.
Діаграма 2
Доступність веб-сайтів емітентів
Веб-сайт не
працює або
недоступний
9,46%

Веб-сайт
працює
90,54%

Далі нами досліджувались 67 доступних веб-сайтів емітентів.
Загальний аналіз показав, що на 9 веб-сайтах розділ з інформацією, що розкривається
емітентом, не доступний з головної сторінки веб-сайту. Отже, без пошуку інформації про такий
розділ в системі розкриття інформації (stockmarket.gov.ua), таку інформацію на веб-сайті емітента
знайти неможливо.
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Діаграма 3
Доступність розділу з інформацією, що розкривається емітентом, з головної сторінки вебсайту емітента
Розділ не
доступний з
головної
сторінки
13,43%

Розділ
доступний з
головної
сторінки
86,57%

Оскільки досліджувались емітенти з лістингу фондових бірж, ми перевірили також
наявність англомовної версії веб-сайту та інформації на ньому, що мало б спростити пошук
інформації для іноземних інвесторів. Всього веб-сайтів з англомовною версією була знайдено 16,
при чому лише два з них мають переклад на англійську мову хоча б якоїсь інформації, що
розкривається емітентом.
Діаграма 4
Доступність англомовної версії веб-сайту емітента

Англомовна
версія веб-сайту
є, але
інформація
подається
української

Англомовна
версія веб-сайту
та інформації є
2,99%

Англомовної
версії веб-сайту
та інформації
немає
76,12%

Також, ми перевірили наявність на веб-сайтах емітентів дати оприлюднення інформації на
веб-сайті, що, до речі, є вимогою Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів. В результаті було з’ясовано, що лише на 6 веб-сайтах дата оприлюднення інформації
зазначається в усіх випадках, а ще на 24 – частково.
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Діаграма 5
Наявність на веб-сайті емітента дати оприлюднення інформації
Дата
зазначається
8,96%
Дата
зазначається
частково
35,82%
Дата не
зазначається
55,22%

Що стосується розміщення річної регулярної інформації за 2014 рік в загальнодоступній
базі НКЦПФР про ринок цінних паперів (stockmarket.gov.ua), то тут ситуація в цілому прийнятна
– лише один емітент не розмістив річну регулярну інформацію, а ще два зробили це несвоєчасно.
А ось з оприлюдненням річної регулярної інформації на веб-сайті емітента ситуація гірша – 18 з
67 емітентів це не зробили, а ще 2 оприлюднили річну регулярну інформацію на веб-сайті
несвоєчасно.
Діаграма 6
Оприлюднення на веб-сайті емітента річної регулярної інформації за 2014 рік

Річну регулярну
інформацію не
оприлюднено на
веб-сайті
26,87%
Річну регулярну
інформацію
оприлюднено на
веб-сайті
73,13%

Далі ми перевірили наявність іншої інформації на веб-сайтах емітентів, оприлюднення якої
вимагається чинним законодавством України.
Результати представлені нижче.
Діаграма 7
Оприлюднення на веб-сайті емітента річної фінансової звітності за 2014 рік
Фінансову
звітність
оприлюднено на
веб-сайті
частково
2,99%
Фінансову
звітність не
оприлюднено на
веб-сайті
56,72%

Фінансову
звітність
оприлюднено на
веб-сайті
40,30%
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Діаграма 8
Оприлюднення на веб-сайті емітента аудиторського звіту за 2014 рік

Аудиторський
звіт
оприлюднено на
веб-сайті
23,88%
Аудиторський
звіт не
оприлюднено на
веб-сайті
76,12%

Діаграма 9
Оприлюднення на веб-сайті емітента особливої інформації

Особливу
інформацію не
оприлюднено на
веб-сайті
32,84%
Особливу
інформацію
оприлюднено на
веб-сайті
67,16%

Діаграма 10
Оприлюднення на веб-сайті емітента оголошень про скликання загальних зборів
(публічними акціонерними товариствами)
Оголошення про
скликання
загальних зборів
не оприлюднено
на веб-сайті
20,00%
Оголошення про
скликання
загальних зборів
оприлюднено на
веб-сайті
80,00%
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Діаграма 11
Оприлюднення на веб-сайті емітента іншої інформації згідно ст.77 Закону України «Про
акціонерні товариства» (публічними акціонерними товариствами)
Іншу
інформацію
оприлюднено на
веб-сайті
20,00%
Іншу
інформацію
оприлюднено на
веб-сайті
частково
60,00%

Іншу
інформацію не
оприлюднено на
веб-сайті
20,00%

В результаті дослідження було з’ясовано, що з 75 емітентів, цінні папери яких знаходяться
в лістингу фондових бірж, лише 6 виконують вимоги чинного законодавства щодо оприлюднення
інформації на власному веб-сайті в повному обсязі, а 12 – взагалі не виконують ці вимоги (у 7 з
них не доступний веб-сайт).
Діаграма 12
Виконання емітентами цінних паперів вимог законодавства щодо оприлюднення інформації
на власному веб-сайті
Не доступний
веб-сайт
10,67%
Вимоги не
виконуються
6,67%

Вимоги
виконуються в
повному обсязі
8,00%

Вимоги частково
виконуються
74,67%

Отже, ми маємо зробити висновок, що, в цілому, не зважаючи на те, що вимоги чинного
законодавства щодо оприлюднення інформації на власному веб-сайті існують вже кілька років,
емітенти в своїй більшості їх не виконують.
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