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Роз’яснення
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
№ 2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів"

1. Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження  № 2-Б (річна) "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів"  (далі – форма).
2. Форма уміщує дані за звітний період у тисячах гривень без десяткового знака.
3. Форма уключає інформацію за показниками, які базуються на даних рахунків 40, 45 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій; Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва; міжнародних стандартах бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
4. Форма уміщує дані про номінальну вартість випущених (виданих) цінних паперів (номінальну вартість зареєстрованого випуску тих цінних паперів, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації) та їх розміщення емітентами, а також інформацію щодо вартості реалізації повторно проданих власних цінних паперів. 
5. Графа 1 уключає інформацію щодо вартості всіх власних цінних паперів емітента,  графа 2 – щодо вартості тільки акцій, а  графа 3 – щодо вартості всіх інших цінних паперів, крім акцій. Класифікацію цінних паперів визначено Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок".
6. Показник "Номінальна вартість випущених за звітний період цінних паперів" відображає  номінальну вартість акцій, випуск яких зареєстровано у звітному році на основі постійного або тимчасового свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій (рядок 010  графа 2) та номінальну вартість усіх інших цінних паперів емітента, випущених у звітному році (рядок 010  графа 3). 
7. Показник "Номінальна вартість розміщених цінних паперів за звітний період" відображає номінальну вартість розміщених за звітний рік акцій, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації у спеціально уповноваженому органі, на основі постійного свідоцтва про державну реєстрацію  випуску акцій (рядок 020 графа 2) та номінальну вартість всіх інших власних цінних паперів емітента, крім акцій, розміщених за звітний рік (рядок 020  графа 3), з розкриттям інформації  щодо розміщення фізичним та юридичним особам (включаючи нерезидентів) (рядки 030-050).
8. Показник "Вартість реалізації повторно проданих цінних паперів за звітний період" відображає вартість реалізації (ринкову вартість) повторно проданих за звітний рік власних цінних паперів емітента, випущених за весь період його діяльності (рядок 060), з розкриттям інформації  щодо розміщення фізичним та юридичним особам (включаючи нерезидентів) (рядки 070-090).
9. Рядки 034, 074 уключають інформацію щодо розміщення цінних паперів допоміжним фінансовим організаціям, а саме організаціям, які займаються допоміжною діяльністю у сфері фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), зокрема валютним, товарним та фондовим біржам.  
10. Рядки 035, 075 уключають інформацію щодо розміщення цінних паперів іншим фінансовим посередникам, а саме: холдинговим компаніям, трастам, фондам та подібним фінансовим суб'єктам, а також установам, які займаються наданням інших фінансових послуг (фінансовий лізинг, інші види кредитування і т.п.).
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