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НКЦПФР назвала успішною подачу звіт ност і у новому ф ормат і
18.01.2013 | 11:45
Прес-служба Національної комісії з цінних паперів т а ф ондового ринку
Національна комісія з цінних паперів т а ф ондового ринку (НКЦПФР) повідомляє про
перші результ ат и подачі звіт ност і у відкрит ому ф ормат і передачі даних eXtensible
Markup Language (XML) регулят ору від учасників ф ондового ринку із заст осуванням
сист еми елект ронного документ ообігу Комісії.
«Регулят ор завжди намагаєт ься йт и назуст річ побажанням т а очікуванням учасників
ринку, т ому ми й запровадили новіт ній елект ронний ф ормат подачі звіт ност і і вже
маємо перші позит ивні результ ат и.
Так, прот ягом першої половини січня 2013 року до Комісії було успішно подано 1866
звіт ів, переважно щоденні т а нерегулярні дані від проф учасників ф ондового ринку.
Зокрема, свої дані направили 199 зберігачів, 125 т орговців цінними паперами, 37
компанiй з управлiння акт ивами, 16 реєст рат орів, 9 організат орів т оргівлі цінними
паперами т а 2 депозит арія. От же, з впевненіст ю можна сказат и, що ми вийшли на
гідний результ ат робот и модернізованої сист еми елект ронного документ ообігу т а
от римали позит ивні відгуки про нього від проф есійних учасників ф ондового ринку», зазначив Кост янт ин Кривенко, член НКЦПФР.
За словами Кост янт ина Кривенка, еф ект ивній подачі інф ормації учасниками ринку
сприяло спільне т ест ування сист еми т а обговорення й усунення нет очност ей, що
виникали раніше. «Повне розуміння зручност і т а переваг нового ф ормат у як
регулят ором, т ак і ринком, безумовно, є запорукою еф ект ивного ф ункціонування
елект ронного документ ообігу», - резюмував член Комісії.
Нагадаємо, що ключовою новацією впровадження надходження адмінданих від
проф учасників є нівелювання дублювання інф ормації, що було основною
незручніст ю, а т акож запровадження подачі звіт ност і в елект ронному ф ормат і в
швидшому і зручнішому режимі.
Додамо, що подання звіт ност і проф есійними учасниками ф ондового ринку до Комісії
у новому ф ормат і набрало чинност і 1 січня 2013 року, що передбачає подачу усіх
адмініст рат ивних даних т а інф ормації регулят ору лише у вигляді елект ронних
документ ів в XML-ф ормат і.

