Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ВИПУСК, РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
за 20__ рік
Подають:

Термін подання

юридичні особи (акціонерні товариства емітенти цінних паперів)
- територіальному органу Держстату

N 2-Б
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
17.07.2017 р. N 171

не пізніше
28 лютого

Респондент:
Найменування:
Місцезнаходження (юридична адреса):
(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):
(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. Випуск цінних паперів у звітному році
(тис. грн)
Код
рядка
А
Усі види цінних паперів
(рядок 010 = сумі рядків 011, 012)

Б
010

акції

011

інші цінні папери

012

Номінальна вартість
цінних паперів,
випущених у звітному році
1

Розділ 2. Обіг цінних паперів у звітному році
(тис. грн)

Код
рядка

Номінальна вартість
цінних паперів,
розміщених у звітному
році - усього
(графа 1 = сумі граф 2, 3
(по усіх рядках))

А

Б

Усі типи суб'єктів, яким було розміщено/
повторно продано цінні папери

Вартість реалізації цінних
номінальна паперів, повторно проданих у
номінальна
вартість
звітному році - усього
вартість
(графа 4 = сумі граф 5, 6
інших цінних
акцій
(по усіх рядках))
паперів

1

2

020

(рядок 020 = сумі рядків 030, 040, 050 по усіх графах)

у тому числі
юридичні особи (крім нерезидентів)
(рядок 030 ≥ сумі рядків 031, 032 по усіх графах)

з них
банки
інші фінансові установи

030
031

(рядок 032 = сумі рядків 033 - 035 по усіх графах)

032

з них
страхові організації та
недержавні пенсійні фонди
допоміжні фінансові
організаційні
інші фінансові посередники
фізичні особи (крім нерезидентів)
нерезиденти

033
034
035
040
050

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації

(П. І. Б.)

(П. І. Б.)

телефон:

факс:

електронна пошта:

У тому числі

3

4

У тому числі
вартість
реалізації
акцій

вартість
реалізації
інших цінних
паперів

5

6

