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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РЕЗОНАНС"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Генеральний директор Волинський Г. П.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

(дата)

02.04.2018

  за                   рік2017

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

19095026
вулиця Меркулова, будинок 13-А, мiсто Кривий 
Рiг, Саксаганський район мiста Кривий Рiг, 
Днiпропетровська область, 50069, Україна

(0564) 922648, (0564) 922648

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

02.04.2018

2. Річна інформація 
опублікована у

(дата)(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку"

Акціонерне товариство

3. Річна інформація 
розміщена на 
сторінці

в мережі 
Інтернет

Ekka.com.ua

(адреса сторінки)

(дата)

6. Електронна поштова адреса sales@ekka.com.ua
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Зміст

X1. Основні відомості про емітента
X2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:

X1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

X5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
 протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
X16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду
X17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
 змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду

4) інформація про похідні цінні папери

X4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X5) інформація про собівартість реалізованої продукції

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість
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34. Примітки:  У звіт ПрАТ "РЕЗОНАНС" за 2017 р. включено інформацію відповідно до п.п 2) п.
 1 глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, 
затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 (із змінами і доповненнями), далі 
Положення. Інформація, що відсутня в формах річної інформації ПрАТ "РЕЗОНАНС" за 2017 р., 
не додається з наступних причин: 
У пункті 3. "Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб" - не заповнено тому, що
 Товариство не приймає участь у будь-яких юридичних особах. У пункті 4. "Інформація щодо 
посади корпоративного секретаря" - не заповнено тому, що посада корпоративного секретаря в 
Товаристві не передбачена. У пункті 5. "Інформація про рейтингове агентство" - не заповнено, 
так як ПрАТ "РЕЗОНАНС" не здійснювало реєстрацію випуску боргових цінних паперів. 
протягом 2017 року і не проходило процедуру отримання рейтингової оцінки. У пункті 6. 
"Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) " - не заповнено, так як для приватних акціонерних товариств ця форма не 
заповнюється. У пункті 7 (2) "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями 
емітента" зазначена інформація щодо посадових осіб Товариства, які є посадовими особами 
станом на 31.12.2017 року. У пункті 7 (2) "Інформація про володіння посадовими особами 
емітента акціями емітента" - не заповнено інформацію про володіння головним бухгалтером 
Бондарем В.М. акціями емітента, так як він не володіє акціями емітента. У пункті 7 (2) 
"Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" поле "дата внесення 
до реєстру" не заповнене, так як воно не передбачене Положенням. У пункті 8 "Інформація про 
осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента" відсутня інформація про юридичних 
осіб, так як серед акціонерів Товариства відсутні юридичні особи. У пункті 10. "Інформація про 
дивіденди" - не заповнено, так як для приватних акціонерних товариств ця форма не 
заповнюється. У пункті 11 "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

X30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення 
окремо)
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емітент" - не заповнено, так як для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. 
У пункті 12 "Інформація про облігації емітента" (п.12.(2), "Інформація про інші цінні папери, 
випущені емітентом" (п.12.(3), "Інформація про похідні цінні папери" (п. 12.(4) - не заповнено, 
так як у звітному періоді ПрАТ "РЕЗОНАНС" облігації, інші цінні папери, похідні цінні папери, 
не випускало. У пункті 13 "Опис бізнесу" - не заповнено, так як для приватних акціонерних 
товариств ця форма не заповнюється. У пункті 15 "Інформація про забезпечення випуску 
боргових цінних паперів" - не заповнено, так як у звітному періоді для приватних акціонерних 
товариств ця форма не заповнюється. З пункту 18 до пункту 27 інформація відсутня тому, що 
ПрАТ "РЕЗОНАНС" випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів не здійснювало, ФОН 
відсутній. У пункті 31 "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)" - не заповнено, так як у звітному періоді 
ПрАТ "РЕЗОНАНС" річну фінансову звітність відповідно до вимог Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку не складає. У пункті 32 "Річна фінансова звітність поручителя 
(страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів"- не заповнено,
 так як ПрАТ "РЕЗОНАНС" не є полручителем (страховиком/гарагтом), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів.У пункті 33 "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у 
разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом 
передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" - не заповнено, так як у звітному 
періоді ПрАТ "РЕЗОНАНС" емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими 
забезпечене об'єктами нерухомості,у звітному періоді не здійснювало.
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕЗОНАНС"
ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
305750

КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"

305750

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26005151485001

26004151485002

28.23

26.51

46.66

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

[2010]Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і 
периферійного устатковання

[2010]Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням

[2010]Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та 
навігації

4. Територія (область) Днiпропетровська

Серiя А01 № 563781

23.06.1999

100000,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

   278. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5

Надання послугу галузі 
криптографічного захисту
 інформації (крім послуг 
електронного цифрового 
підпису), торгівля 
криптосистемами і 
засобами 
криптографічного захисту
 інформації (згідно з 
переліком, що 
визначається Кабінетом 
Міністрів України)

Серiя АГ № 
572297

05.12.2011АДМIНIСТРАЦIЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
СПЕЦIАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 
ТА ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ 
УКРАЇНИ

Опис:  
Поле "Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)"не заповнене, тому що строк дії ліцензії 
необмежений.
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Товариство планує 
використанння зазначеної лiцензiї  в наступнi декiлька рокiв.
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1955

46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Голова Правління ПрАТ 
"РЕЗОНАНС"

9) опис:  Повноваження та обов'язки Генерального директора визначенi Статутом Товариства. 
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно положення про оплату працi, та 
вiдображується в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Посадовий оклад визначається трудовим 
договором, додаткова винагорода не виплачувалась. Винагорода в натуральнiй формі посадовiй 
особi емiтента не виплачувалась. У звітному періоді відбулися зміни у персональному складi 
посадових осiб, а саме: позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 
13.11.2017 року прийняті рішення про припинення повноважень голови та членів Правління 
Товариства, утворений одноосібний виконавчий орган управління Товариства – Генеральний 
директор, обраний Генеральний директор Товариства – Волинський Георгій Пилипович. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згоду 
на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа не працює та не займає
 посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи - 46 років. Перелік попередніх 
посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років - Голова Правлiння ПрАТ «РЕЗОНАНС».

вища

Волинський Георгiй Пилипович

Генеральний директор

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

13.11.2017  5 років8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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1975

20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПП "Касовi системи та 
технологiї", головний бухгалтер

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Оплата 
працi посадової особи здiйснюється згiдно положення про оплату працi, та вiдображується в 
податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Посадовий оклад визначається штатним розкладом, 
додаткова винагорода не виплачувалась. Винагорода в натуральнiй формі посадовiй особi 
емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не 
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж 
роботи - 20 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років -  
головний бухгалтер ПрАТ «РЕЗОНАНС».

вища

Бондар Вячеслав Миколайович

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

01.07.2010  на невизначений термін8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1971

17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Головний конструктор ПрАТ 
«РЕЗОНАНС»

9) опис:  Повноваження та обов'язки Члена Правлiння були визначенi Статутом Товариства. 
Оплата працi посадової особи здiйснювалася згiдно положення про оплату працi, та 

вища

Некрасов Олександр Геннадiйович

Член Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

16.02.2017  5 років8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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вiдображалася в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Посадовий оклад визначався трудовим 
договором, додаткова винагорода не виплачувалась. Винагорода в натуральнiй формі посадовiй 
особi емiтента не виплачувалась. Зміна складу посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» відбулась 16.02.2017 р. згідно рішення річних загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 16.02.2017 р. у зв’язку з закінченням терміну повноважень 
діючого складу Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» та обранням складу Правління. У подальшому 
згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 13.11.2017 р. у 
зв’язку з відсутністю у затвердженій позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ 
«РЕЗОНАНС» від 13.11.2017 р. новій редакції Статуту  ПрАТ «РЕЗОНАНС» колегіального  
органу управління Товариством (Правління) та прийняття рішення про утворення одноосібного 
виконавчого органу управління Товариства – Генерального директора, припинено повноваження 
Члена Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» Некрасова Олександра Геннадійовича на підставі 
прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 13.11.2017 р. 
рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС». Згоду на
 розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа обіймала також посаду 
Головного конструктора ПрАТ «РЕЗОНАНС». Посадова особа не працювала та не займала посад 
на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи - 17 років. Перелік попередніх посад, 
які особа обіймала протягом останніх п’яти років - Головний конструктор ПрАТ «РЕЗОНАНС», 
Член Правлiння ПрАТ «РЕЗОНАНС».

1946

52
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Начальник відділу автоматизації 
АЗС (керівник проекту) ПрАТ «РЕЗОНАНС».

9) опис:  Повноваження та обов'язки Члена Правлiння були визначенi Статутом Товариства. 
Оплата працi посадової особи здiйснювалася згiдно положення про оплату працi, та 
вiдображалася в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Посадовий оклад визначався трудовим 
договором, додаткова винагорода не виплачувалась. Винагорода в натуральнiй формі посадовiй 
особi емiтента не виплачувалась. Зміна складу посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» відбулась 16.02.2017 р. згідно рішення річних загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 16.02.2017 р. у зв’язку з закінченням терміну повноважень 
діючого складу Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» та обранням складу Правління. У подальшому 
згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 13.11.2017 р. у 
зв’язку з відсутністю у затвердженій позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ 
«РЕЗОНАНС» від 13.11.2017 р. новій редакції Статуту  ПрАТ «РЕЗОНАНС» колегіального  
органу управління Товариством (Правління) та прийняття рішення про утворення одноосібного 

вища

Некрасов Геннадій Олександрович

Член Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

16.02.2017  5 років8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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виконавчого органу управління Товариства – Генерального директора, припинено повноваження 
Члена Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» Некрасов Геннадія Олександрович на підставі прийняття 
позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 13.11.2017 р. рішення про
 припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС». Згоду на розкриття 
паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа обіймала також посаду начальника 
відділу автоматизації АЗС (керівник проекту) ПрАТ "РЕЗОНАНС". Посадова особа не працювала
 та не займала посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи - 52 роки. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років -  начальник відділу 
автоматизації АЗС (керівник проекту) ПрАТ «РЕЗОНАНС», Член Правлiння ПрАТ 
«РЕЗОНАНС».

1966

28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Помiчник директора з кадрових 
питань ПрАТ "РЕЗОНАНС"

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. 
Винагорода в натуральнiй формі посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Зміна складу 
посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» (припинення 
повноважень Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС» Новицької Вiкторiї Миколаївни) відбулась 
16.02.2017 р. згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 
16.02.2017 р. у зв’язку з відсутністю у затвердженій річними загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 16.02.2017 р. новій редакції Статуту  ПрАТ «РЕЗОНАНС» посади 
Ревізора та з прийняттям річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 
16.02.2017 р. рішення про відкликання (припинення дії) Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС» як органу 
Товариства та прийняттям цими зборами рішення про дострокове припинення повноважень 
Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС». Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Посадова особа не працювала та не займала посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний 
стаж роботи - 28 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти 
років - Ревізор ПрАТ «РЕЗОНАНС».

вища

Новицька Вiкторiя Миколаївна

Ревізор акціонерного товариства

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

17.02.2012  5 років8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім’я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загально

ї 

кількост

і акцій 

(у 

відсотка

х) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості 

на 

пред'явни 

ка 

привілейо- 

вані іменні 

привілейо 

- вані на 

пред'явни 

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Генеральний фізична особа  536 53,600000000 536 

 

0 0 0 

директор Волинський Георгiй 

Пилипович 
 

Головний бухгалтер фізична особа  0 0,000000000 0 0 0 0 

 Бондар 

Вячеслав 

Миколайович 

 

Усього: 536 53,600000000 
 

536 0 0 0 



Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 
код 

юридично

ї особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)
Кількість за видами акцій

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за видами акцій

Волинський Георгiй Пилипович 536 53,6 536 0

Некрасов Геннадiй Олександрович 156 15,6 156 0

692 69,2 692 0Усього:

© SMA р. 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

13.11.2017
90,4

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень. 
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 
3. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту позачергових загальних зборів 
акціонерів. 
4. Прийняття рішення про відкликання (припинення дії) колегіального виконавчого органу 
Товариства - Правління.
5. Внесення змін до Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС» шляхом викладення Статуту у новій редакції. 
Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС». Надання повноважень на підписання 
та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.
7. Утворення одноосібного виконавчого органу управління Товариства – Генерального 
директора. 
8. Обрання Генерального директора Товариства. 
9. Прийняття рішення про індивідуальний викуп ПрАТ «РЕЗОНАНС» розміщених ним акцій 
простих іменних у окремих акціонерів Товариства, за згодою власників цих акцій.

 Пропозиції по проектам рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ 
«РЕЗОНАНС» від 13 листопада 2017 року на виконання ст. 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» у встановлений законом термін були надані акціонером Волинським Георгієм 
Пилиповичем.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.
 Результати розгляду питань порядку денного:
 
З першого питання порядку денного збори прийняли рiшення:
1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, 
оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для 
вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових 
загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників ПрАТ «РЕЗОНАНС» Лічильну комісію 
зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення позачергових загальних зборів 
акціонерів.
2. Обрати до складу Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ 
«РЕЗОНАНС» 13.11.2017 року наступних осіб: 
- Голова Лічильної комісії – Притула Світлана Іванівна.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 
З другого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Волинського Георгія 
Пилиповича, секретарем зборів – Некрасова Олександра Геннадійовича.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 

чергові позачергові

X
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зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З третього питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного позачергових 
загальних зборів акціонерів.
1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. 
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на
 голосування.
3). Рішення з 5 питання «Внесення змін до Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС» шляхом викладення 
Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС». Надання 
повноважень на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту 
Товариства» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного 
питання акцій.
4). З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.
5). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис 
акціонера (представника акціонера), реквізити акціонера (представника акціонера), акціонер 
(представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта 
голосування щодо проекту рішення, а також бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого 
товариством зразка, та не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Правлінням 
Товариства. 
6). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. 
7). Голова позачергових загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить
 питання на голосування.
8). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється 
Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
Щодо розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів пропонується. 
 
1). По кожному питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів заслухати 
доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що 
надійшли до голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, провести 
голосування. 
2). Позачергові загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду 
всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати 
голосування та прийняті рішення. 
3). На позачергових загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку 
денного, винесених на голосування. 
4).  Час для виступів на позачергових загальних зборах:
- доповідь по питанням порядку денного зборів - до 10 хвилин
- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 3 хвилин;
- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.
5). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку 
результатів голосування.
6). Голова позачергових загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час
 виступу не дотримується зазначеного регламенту.
7). Учасник позачергових загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від 
виступу. 
8). Учасник позачергових загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке 
обговорюється. 
9). Позачергові загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного
 до порядку денного.
10). Позачергові загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку 
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денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде 
віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі позачергових 
загальних зборах акціонерів.
11). У ході позачергових загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до 
наступного дня. Кількість перерв у ході проведення позачергових загальних зборів акціонерів не 
може перевищувати трьох.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З четвертого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. Відкликати (припинити дію) Правління як виконавчого органу Товариства та відобразити 
відповідні зміни в Статуті Товариства.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З п'ятого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» 
шляхом викладення Статуту у новій редакції.
2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» у новій 
редакції.
3. З метою оформлення Статуту у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» голові та 
секретарю цих позачергових загальних зборів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 13.11.2017 року підписати 
Статут з обов’язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.
4. Доручити Голові Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волинському Георгію Пилиповичу 
забезпечити здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до 
Статуту Товариства.
5. Контроль за виконанням прийнятих рішень покласти на Голову Правління ПрАТ 
«РЕЗОНАНС» Волинського Георгія Пилиповича.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З шостого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. Припинити повноваження Правління Товариства у повному складі, а саме припинити 
повноваження Голови Правління Волинського Георгія Пилиповича та членів Правління 
Некрасова Геннадія Олександровича, Некрасова Олександра Геннадійовича.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З сьомого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. У відповідності до положень затвердженої цими зборами нової редакції Статуту утворити у 
ПрАТ «РЕЗОНАНС» одноособовий виконавчий орган управління Товариства – Генерального 
директора.
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Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З восьмого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. За попереднім позитивним узгодженням з кандидатом обрати Генеральним директором ПрАТ 
«РЕЗОНАНС» Волинського Георгія Пилиповича. 
2. Визначити, що за обраним керівником одноосібного виконавчого органу ПрАТ «РЕЗОНАНС» 
зберігаються умови оплати праці керівника колегіального виконавчого органу ПрАТ 
«РЕЗОНАНС».
3. Доручити Секретарю цих позачергових загальних зборів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 13.11.2017 року 
Некрасову Олександру Геннадійовичу від імені ПрАТ «РЕЗОНАНС» в місячний строк після дати 
зборів підписати контракт з обраним цими зборами Генеральним директором ПрАТ 
«РЕЗОНАНС» Волинським Георгієм Пилиповичем на умовах, затверджених рішенням цих зборів
 від 13.11.2017 року.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З дев'ятого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. Здійснити індивідуальний викуп розміщених ПрАТ «РЕЗОНАНС» акцій простих іменних у 
акціонера Гендлера Якова Борисовича (за його згодою).
2. Дозволити Генеральному директору Товариства за результатами розгляду звернення (заяви) 
акціонера щодо викупу належних йому акцій, проводити викуп таких акцій за його згодою, з 
урахуванням вимог Статуту Товариства, відповідно до поточної економічної ситуації в 
Товаристві та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, на таких умовах:
2.1. Строк викупу та порядок викупу акцій: 
2.1.1. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів та строк 
сплати їх вартості. 
2.1.2. Строк приймання письмової пропозиції акціонера про продаж акцій: з 17 листопада 2017 
року до 30 листопада 2017 року включно.
2.1.3. Акцiонер Товариства подає на iм'я Генерального директора Товариства письмову 
пропозицiю про викуп належних йому простих iменних акцiй Товариства. Письмова пропозицiя 
про викуп є безвiдкличною i безумовно акцептується Товариством з дати її подання. 
2.1.4. На підставі письмової пропозиції акціонера про продаж акцій укладається письмовий 
договір купівлі-продажу акцій. Договiр купівлі-продажу акцій укладається мiж Товариством та 
акцiонером протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати отримання Товариством письмової пропозиції
 акціонера про продаж акцій. Таким чином cтрок укладання договорів купівлі-продажу акцій на 
підставі письмової пропозиції акціонера про продаж акцій складає: з 17 листопада 2017 року по 
05 грудня 2017 року включно
2.1.5. У випадку неподання Товариству письмової пропозицiї про викуп протягом строку, 
визначеного цим рiшенням, акцiонер вважається таким, що вiдмовився вiд своїх прав на викуп 
належних йому акцiй Товариством, встановлених цим рiшенням.
2.1.6. Строк сплати вартості акцій: сплата Товариством вартості акцій, що викупаються, 
здійснюються з моменту укладання договору купівлі-продажу та не пізніше 05 лютого 2018 року.
Оплата викуплених акцiй та здiйснення дiй, необхiдних для зарахування викуплених акцiй на 
емiсiйний рахунок Товариства в депозитарнiй системi, здiйснюється в порядку, передбаченому 
укладеним договором купівлі-продажу акцій, на умовах попередньої поставки цiнних паперiв 
(пiсля зарахування акцiй на рахунок Товариства в цiнних паперах), не пiзнiше останнього дня 
строку викупу, встановленого цими позачерговими загальними зборами. Оплата акцій, що 
викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
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2.1.7. Загальний строк викупу не перевищує 85 днів вiд дати прийняття позачерговими 
загальними зборами рішення про викуп акцій.
2.1.8. У випадку неподання Товариству письмової пропозицiї про викуп протягом строку, 
визначеного цим рiшенням, акцiонер вважається таким, що вiдмовився вiд своїх прав на викуп 
належних йому акцiй Товариством, встановлених цим рiшенням.
2.1.9. Планується викупити 146 штук простих іменних акцій бездокументарної форми випуску.
2.2. Товариство здійснює викуп власних акцій з метою їх подальшого продажу.
2.3. Ціна викупу (або порядок її визначення):
2.3.1. Порядок визначення ціни акцій, які викупаються: згідно статті 8 Закону України «Про 
акціонерні товариства» ціна викупу визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність і затверджується Правлінням Товариства при 
укладенні договору купівлі-продажу акцій. Ціна викупу акцій встановлюється за домовленістю 
сторін, але не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного 
законодавства суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «КАПИТЕЛЬ-ГРУПП», код за ЄДРПОУ 
36094072, та затверджену рішенням Правління  ПрАТ «РЕЗОНАНС» відповідно до вимог 
чинного законодавства.
2.4. Державну реєстрацiю випуску акцiй, що пiдлягають викупу, здiйснило Днiпропетровське 
територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, дата реєстрацiї
 - 03.03.2011 року, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй - 23/04/1/11.
2.5. Про прийняте рiшення щодо проведення індивідуального викупу акцiй повiдомити акцiонера
 Гендлера Якова Борисовича на цих загальних зборах акцiонерiв шляхом вiдповiдного 
оголошення та шляхом направлення вiдповiдної письмової пропозицiї про викуп (оферти) 
поштою протягом 1 робочого дня з дати проведення цих загальних зборів.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
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16.02.2017
90,4

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень. 
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних 
загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. 
4. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту річних загальних зборів 
акціонерів. 
5. Звіт Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.  
6. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізора. 
7. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ «РЕЗОНАНС» за підсумками 
фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. 
8. Про приведення Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС» у відповідність до вимог Закону України «Про 
акціонерні товариства». Внесення змін до Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС» шляхом викладення 
Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС».
9. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Статуту та Закону 
України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції.
10. Прийняття рішення про відкликання (припинення дії) Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС» як органу
 Товариства. 
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС».
12. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «РЕЗОНАНС» за фінансовими результатами 2016 
року. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. 
Затвердження дати, порядку та  строків  виплати дивідендів.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».
14. Про обрання Голови та членів Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».
 
 Пропозиції по проектам рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ 
«РЕЗОНАНС» від 16 лютого 2017 року на виконання ст. 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» у встановлений законом термін були надані акціонером Волинським Георгієм 
Пилиповичем.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.
 Результати розгляду питань порядку денного:
 
З першого питання порядку денного збори прийняли рiшення:
А). 1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, 
оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для 
вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних 
загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників ПрАТ «РЕЗОНАНС» Лічильну комісію 
зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів 
акціонерів.
2. Обрати до складу Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 
16.02.2017 року наступних осіб: 
- Голова Лічильної комісії – Притула Світлана Іванівна.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 

X
чергові позачергові
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зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 З другого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних 
зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» шляхом їх 
підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 
З третього питання порядку денного збори прийняли рiшення:
1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Волинського Георгія 
Пилиповича, секретарем зборів – Некрасова Олександра Геннадійовича.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 
З четвертого питання порядку денного збори прийняли рiшення:
1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного річних загальних 
зборів акціонерів.
1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. 
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на
 голосування.
3). Рішення з 8 питання «Про приведення Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС» у відповідність до вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС» 
шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПрАТ 
«РЕЗОНАНС» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для
 участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання 
акцій.
4). З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.
5). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис 
акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника 
акціонера). 
6). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. 
7). Голова річних загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить 
питання на голосування.
8). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється 
Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
Щодо розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів пропонується.  
1). По кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів заслухати 
доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що 
надійшли до голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, провести голосування. 
2). Річні загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх 
питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати 
голосування та прийняті рішення. 
3). На річних загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку 
денного, винесених на голосування. 
4). У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку 
денного, голосування щодо прийняття кожного з проектів рішень щодо цього питання порядку 
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денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного 
наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після 
підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. 
5).  Час для виступів на річних загальних зборах:
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хвилин
- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 3 хвилин;
- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.
6). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку 
результатів голосування.
7). Голова річних загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час 
виступу не дотримується зазначеного регламенту.
8). Учасник річних загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу. 
9). Учасник річних загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке 
обговорюється. 
10). Річні загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до 
порядку денного.
11). Річні загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку 
денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде 
віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі річних 
загальних зборах акціонерів.
12). У ході річних загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. 
Кількість перерв у ході проведення річних загальних зборів акціонерів не може перевищувати 
трьох.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 
З п'ятого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
 1. Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ 
«РЕЗОНАНС» у 2016 році.
2. Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З шостого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. Звіт Ревізора про результати перевірки діяльності Товариства у 2016 році прийняти до уваги.
2. Затвердити висновки Ревізора по балансу та фінансовому звіту Товариства за 2016 рік.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З сьомого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. Затвердити річні результати діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПрАТ 
«РЕЗОНАНС» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
2. Затвердити річний звіт ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2016 рік, складений згідно з положеннями 
(стандартами) фінансової звітності у складі: «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 
2016 року», «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік», «Звіт про рух 
грошових коштів за прямим методом за 2016 рік», «Звіт про власний капітал за 2016 рік».
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Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З восьмого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС», які 
пов’язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України у 
зв'язку з набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів
 та нормативних актів, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» у новій 
редакції.
3. З метою оформлення Статуту у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» голові та 
секретарю цих річних загальних зборів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 16.02.2017 року підписати Статут з 
обов’язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.
4. Доручити Голові Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волинському Георгію Пилиповичу 
забезпечити здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до 
Статуту Товариства.
5. Контроль за виконанням прийнятих рішень покласти на Голову Правління ПрАТ 
«РЕЗОНАНС» Волинського Георгія Пилиповича.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З дев'ятого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. Внести зміни до наступних внутрішніх положень ПрАТ «РЕЗОНАНС», а саме: Положення про 
загальні збори акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС», Положення про Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС», 
які викладені у новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС», 
Положення про Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».
3. Уповноважити голову та секретаря цих загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 
16.02.2017 року підписати зазначені нові редакції Положень.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З десятого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. Відкликати (припинити дію) Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС» та відобразити відповідні зміни в 
Статуті ПрАТ «РЕЗОНАНС».
2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС», затверджене загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «РЕЗОНАНС» 16 травня 2011 року (Протокол № 2).
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З одинадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
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1. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС» Новицької Вiкторiї Миколаївни у 
зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС» та відсутністю посади Ревізора 
в Товаристві.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З дванадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. З урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України, затвердити річні 
дивіденди в розмірі 300 000,00 грн. 
2. Виплату дивідендів учасникам здійснити виключно грошовими коштами.
3. Встановити та затвердити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів за простими акціями - 16 березня 2017 року.
4. Встановити та затвердити дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів:
 - дата початку виплати дивідендів – 17.03.2017 року;
- дата закінчення виплати дивідендів – 15.08.2017 року;
- розмір дивідендів на кожну просту акцію Товариства складає 300,00 грн.;
– дивіденди акціонерам сплачуються за їх письмовим зверненням до Товариства, згідно їх 
волевиявлення: готівкою через касу Товариства з оформленням видаткового касового ордера, або
 перераховуються на рахунок акціонера у банківській установі, або поштовим переказом, або 
іншим чином, передбаченим законодавством України.
5. На виконання прийнятих рішень цих зборів Голові Правління видати наказ бухгалтерії про 
нарахування та виплату дивідендів.
6. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями, 
повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх 
отримання, шляхом розсилки персональних повідомлень засобами поштового зв’язку.
7. Решту отриманого Товариством прибутку за 2016 рік у сумі 15780 тис. грн. направити до 
фонду розвитку підприємства.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З тринадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волинського Г.П., 
Некрасова Г.О., Некрасова О.Г.
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З чотирнадцятого питання порядку денного збори прийняли рiшення: 
1. Обрати наступний склад Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС»: 
1). Волинський Георгій Пилипович.
2). Некрасов Геннадій Олександрович.
3). Некрасов Олександр Геннадійович.
2. Встановити строк повноважень обраного складу Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС згідно 
положень затвердженого цими зборами Статуту - 5 років.
1. Обрати Головою Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волинського Георгія Пилиповича (паспорт 
серії ТТ № 359990 виданий Дарницьким РВ МГУ ДМС України в місті Києві 26.10.2016 року).
Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
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зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, 
"УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

На закінчення зборів виступив Голова зборів, який повідомив, що під час зборів були обговорені 
всі питання, передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.
На зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.
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Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
03.03.2011 23/04/1/11 Днiпропетровське територiальне 

управлiння Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку.

100,00 100000,001000 100

Опис: Розмiщено ранiше випущених в обiг простих iменних акцiй у кiлькостi  1000 (одна тисяча) штук простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 100,00 грн. (сто 
гривень 00 копiйок) кожна, сума випуску - 100000,00 грн (сто тисяч гривень 00 копiйок). Загальна номiнальна вартiсть 100000 (сто тисяч гривень). Форма 
iснування - бездокументарна. Всi ранiше розмiщенi акцiї повнiстю сплаченi за номiнальною вартiстю. Перший випуск простих iменних акцiй зареєстровано Днiпропетровським 
територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (реєстрацiйний номер Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперiв № 71/04/1/03 вiд 20.11.2003 
року). Загальна кiлькiсть цiнних паперiв - 1000 (одна тисяча) штук простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 100,00  грн. (сто гривень 00 копiйок) кожна, сума випуску
 - 100000,00 грн (сто тисяч гривень 00 копiйок).  Форма випуску акцiй - документарна. В подальшому на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо 
iснування акцiй акцiонерних товариств виключно в бездокументарнiй формi та у зв'язку з приведенням найменування Товариства до такого, яке вiдповiдає вимогам чинного 
законодавства, а саме вiдповiдно до норм Закону України " Про акцiонернi товариства", Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiссiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку було здiйснено замiну свiдоцтва про випуск акцiй, про що видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 23/04/1/11 вiд 03.03.2011 року. Загальна кiлькiсть 
цiнних паперiв - 1000 (одна тисяча) штук простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок) кожна, сума випуску - 100000,00 грн (сто 
тисяч гривень 00 копiйок). Форма iснування акцiй - бездокументарна. Товариство не здiйснює торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх ринках. Товариство не здiйснює торгiвлi 
цiнними паперами на зовнiшнiх ринках. Товариство не має поданих заяв i намiрiв щодо поданих заяв для допуску на бiржi (органiзацiйнi ринки) та включення цiнних паперiв до 
лiстингу з метою торгiвлi на цих ринках. Протягом звiтного року додаткова емiсiя Товариством не здiйснювалась.

UA4000114268UA4000114268 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарн

а іменна
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Дата 
реєстрації 
випуску 
акцій, що 
викуплено

/продано

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 

випуску акцій, 
що викуплено/ 

продано

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 
акцій, що викуплено/ 

продано

Кількість 
акцій, що 
викуплено/ 
продано 

(шт.)

Частка від 
статутного 
капіталу (у 
відсотках)

4. Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду

N
з/п

Дата 
зарахування/
 списання 
акцій на 
рахунок/ з 
рахунку 
емітента

Вид дії:
 викуп/ 
продаж

Номінальна 
вартість 

(грн)

6 7 84 91 2 3 5

03.03.201123/04/1/11 Днiпропетровське 
територiальне 
управлiння 
Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку

146 14,6

Опис: Причини викупів, проведених протягом звітного періоду: пропозиція акціонера - фізичної особи здійснити в 
нього індивідуальний викуп акцій ПрАТ «РЕЗОНАНС», власником яких він є, у кількості 146 штук, та який 
(акціонер) мотивував своє рішення бажанням вийти зі складу акціонерів (учасників) ПрАТ «РЕЗОНАНС».
Ціна викупу акцій: 18 958,90 гривень.
Загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія: 2 768 000,00 грн. (два мільйона сімсот шістдесят вісім  тисяч  гривень
 нуль копійок).
Заплановані дії щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж): продаж.

1 07.12.2017 викуп 100,00
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн)
Основні засоби, всього 

(тис.грн)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

827 763 36 32 863 795

264 150 0 0 264 150

421 241 0 0 421 241

68 37 0 0 68 37

14 14 0 0 14 14

0 0 0 0 0 0

0 13 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0

14 1 0 0 14 1

1594 1205 36 32 1630 1237

Опис: Облік, оцінка та визнання основних засобів на підприємстві ведеться відповідно до вимог П(С)БО № 7 
"Основні засоби". Основні засоби підприємства оцінюються за історичною вартістю (вартістю придбання).  
Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Первісна вартість на початок 2017 року складає  5403 
тис.грн. За звітний період надійшло основних засобів на суму 205 тис.грн., у тому числі «машини та обладнання» – 
126 тис.грн., «малоцінні необоротні матеріальні активи» - 79 тис.грн. Вибуло за 2017 рік основних засобів на суму 24 
тис.грн., у т.ч. «малоцінні необоротні матеріальні активи» - 24 тис.грн. Первісна вартість на кінець 2017 року складає 
5584 тис.грн. Нарахування зносу (амортизації) основних фондів, крім МНМА, підприємством здійснювалося 
прямолінійним методом, методом прискореного зменшення залишкової вартості та методом зменшення залишкової 
вартості. Згідно до облікової політики підприємства до малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) 
застосовується спосіб нарахування амортизації у розмірі 100 % під час передачі їх до експлуатації. Сума 
нарахованого зносу (амортизації) за період 2017 року склала 597 тис.грн., у т.ч.  «малоцінні необоротні матеріальні 
активи»-79,5 тис.грн., «тимчасові (нетитульні) споруди» -27,5 тис.грн., : «будинки та споруди» - 68,1 тис.грн., 
«машини та обладнання» - 225,3 тис. грн.; «транспортні засоби» - 179,3 тис.грн., «інструменти, прилади та інвентар»- 
12 тис.грн., «інші» - 5,3 тис.грн. Основні засоби у податковій заставі не знаходяться, обмежень на використання 
немає.  Ступінь зносу основних засобів складає 77,8 %.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

1580 1191 36 32 1616 1223

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

49275
100

Опис: Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з 
Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного 
товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.
Висновок: Розрахункова вартiсть чистих активiв (49275 тис. грн.) бiльше скоригованого 
статутного капiталу (85 тис. грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу 
України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому 
на кiнець року.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 85

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

57725
100
100
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

90

0

1417

1507

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис:  До складу статті "Інші зобов'язання та забезпечення" (1417 тис. грн. ) входять:
- 125 тис. грн. – за товари, роботи, послуги;
- 117 тис. грн. - розрахунки з оплати праці;
- 273 тис. грн. - одержані аванси;
- 701 тис. грн. – резерв на оплату відпусток
- 201 тис. грн. - інші поточні зобов'язаня (за виконавчими листами робітників, заборгованість перед підзвітними 
особами, розрахунки з ПДВ).
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у грошовій 
формі 

(тис. грн)

у відсотках
 до всієї 
виробленої

 продукції

у 
натуральній 
формі 

(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 
формі 

(фізична 
од. вим.)

у відсотках
 до всієї 
реалізо-
ваної 
продукції

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
з/п

Основний 
вид 

продукції у грошовій 
формі 

(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7
0 0 730 штук0 56,81 РРО «Марія» 7292,7

0 0 91 штук0 7,82 Термінал ARM-
POS

997,5
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Відсоток від
 загальної 
собівартості 
реалізованої

 продукції 
(у відсотках)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
з/п

Склад витрат

31 2
931 Прямі матеріальні витрати

52 Заробітна плата та нарахування на зарплату робітників

© SMA 190950262017 р. 



Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Комісії

Вид інформації

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом періоду

1 2 3
16.02.2017 17.02.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

13.11.2017 14.11.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

13.11.2017 14.11.2017 Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - фізичної 
особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення
 до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних
 учасників ринку цінних паперів

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма 
"Форум"

23070374

50002, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 
Кобилянського, будинок 219

0733 26.01.2001

,  ,  

1

2

3

4

5

Номер та дата видачі свідоцтва про 
відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України

0637 27.10.20166

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2017-31.01.20177

Думка аудитора8 безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

відсутній

9

Номер та дата договору на проведення аудиту 42 04.12.201710

Дата початку та дата закінчення аудиту 20.01.2018-16.02.201811

Дата аудиторського висновку (звіту) 19.02.201812

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

23943,5013
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2017 2 1

2016 1 0

2015 1 0

X

д/н

X

д/н

X

Прийняття рішення про індивідуальний викуп ПрАТ «РЕЗОНАНС» розміщених ним акцій 
простих іменних у окремих акціонерів Товариства, за згодою власників цих акцій

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

Додатковий випуск акцій X

XОбрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X

X

XВиконавчий орган

НіАкціонери (акціонер), які на день 
подання вимоги сукупно є власниками 
10 і більше відсотків простих акцій 
товариства

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н

Рішенням Правління Товариства (Протокол № 4 засідання Правління від 26.09.2017 року)Інше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

0

0

0

0

0

0

Наглядової ради як органа управлiння товариство не створювало.

ні

Наглядової ради як органа управлiння товариство не створювало.

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

X

0Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

Наглядової ради як органа управлiння товариство не створювало.Інше (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
Наглядової ради як органа управлiння товариство не створювало, відповідно і комітети не створювалися

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Складу

Організації

Діяльності

 Так

X

X

X

Ні

Наглядової ради як органа управлiння товариство не створювало.Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань.
Наглядової ради як органа управлiння товариство не створювало.

0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради.
Наглядової ради як органа управлiння товариство не створювало, відповідно і комітети не створювалися
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Наглядової ради як органа управлiння товариство не створювало.

Наглядової ради як органа управлiння товариство не створювало.

ні

0

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (запишіть)

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

 Так Ні

X

X

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

0
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так

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу

 

так

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні)

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб
 та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
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X

X

Інших положень у Товаристві не існує

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

так

так

так

ні

так

ні

так

так

так

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 
надаються на

 запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

X

X

X

ні

X

X

д/н

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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Професійний рівень аудитора задовольняє Товариство.

X

Перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ"Резонанс" в минулому році здійснював 
ревізор ПрАТ "Резонанс".

X

д/н

так

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році?

Ревізійна комісія (ревізор)

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

X

д/н

X

ні

Товариство не приймало кодексу (принципів) корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

Товариство не приймало кодексу (принципів) корпоративного управлінняукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

 Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

ніЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.

Товариство не приймало кодексу (принципів) корпоративного управління

;

;
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2017

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2018.01.01

19095026

1211037000

28.23

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕЗОНАНС"

Виробництво офісних машин і устатковання, крім 
комп'ютерів і периферійного устатковання

Адреса, 
телефон

вулиця Меркулова, будинок 13-А, мiсто Кривий Рiг, Саксаганський район мiста Кривий Рiг, 
Днiпропетровська область, 50069, Україна, (0564) 922648

КОДИ

САКСАГАНСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 53

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

424 628

97 80

1630 1237

5403 5584

3773 4347

0 0

0 0

5010 6525

0 0

0 0

9125 10026

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

2388 2184

2812 2812

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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23123 11118

10294 4241

482 399

7348 2147

4999 4331

0 0

0 0

0 0

11287 16451

1459 1457

0 0

0 0

0 0

0 0

2184 1840

11779 9727

11779 9726

104 65

50051 40756
0 0

59176 50782

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195
1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 11166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

115 981190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

100 100

0 0

0 0

0 0

0 0

39587 55367

18038 (6177)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

111 125

1451 1507

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 57725 49275Усього за розділом I

1510

1515

0 0

0 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 15Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 808 90    розрахунками з бюджетом

1621 46 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 55 0    розрахунками зі страхування

1630 222 117    розрахунками з оплати праці

1635 99 273Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 82 701Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 74 201Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Волинський Георгій Пилипович

Бондар Вячеслав Миколайович

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: За даними бухгалтерського обліку на балансі підприємства враховуються власні основні засоби за 
первісною вартістю на суму 5584 тис. грн. станом на 31.12.2017 р. Основні засоби відображені в балансі за первісною
 вартістю, термін експлуатації визначається для кожного об'єкта індивідуально. Метод амортизації основних засобів –
 прямолінійний,прискореного зменшеня залишкової вартості, зменшення залишкової вартості. Дані аналітичного та 
синтетичного обліку основних засобів відповідають фактичній наявності основних засобів. Визначення зносу на 
протязі 2017 року відповідає чинному законодавству. Дебіторська заборгованість відображається за реалізаційною 
вартістю. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги включає заборгованість за 
реалізовану продукцію та послуги. Дохід від реалізації продукції визначається у відповідності з методом нарахувань 
від відвантаженої продукції. Статутний капiтал. Згiдно установчих документiв статутний капiтал ПрАТ "Резонанс" 
складає 100,0 тис. грн., котрий розподiлено на 1000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 грн.

1700

1800

1900

0 0

0 0

59176 50782

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕЗОНАНС" Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ 

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2017 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 

КОДИ 

2018.01.01 

19095026 

 

 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За 
аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13513 65040 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума    2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 8786 ) ( 31400 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

прибут

ок 

2090 4727 33640 

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 6256 13024 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 8466 ) ( 10667 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1157 ) ( 2518 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 6828 ) ( 14270 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю 

2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 

2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності: прибуток 

2190 0 19209 

збиток 2195 ( 5468 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 333 200 

Інші доходи 2240 0 213 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 4 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 

2290 0 19618 

збиток 2295 ( 5135 ) ( 0 ) 
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Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (250) (3538) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 

2350 0 16080 

збиток 2355 ( 5385 ) ( 0 ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 

рядка 

За звітний 

період 

За       

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (5385) 16080 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва 
статті 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За       

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 534 4567 

Витрати на оплату праці 2505 5936 7862 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1118 987 

Амортизація 2515 802 975 

Інші операційні витрати 2520 3032 5179 

Разом 2550 11422 19570 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва 

статті 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За       

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 990 1000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 990 1000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (5439,39) 16080 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (5439,39) 16080 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 300 

Примітки: Доход у обліку признається на дату відвантаження готової продукції та товарів, оцінюється у 

відповідності до П(С)БУ 15. 

До складу статті «Інші операційні доходи» звіту про фінансові результати включені доходи від реалізації інших 

оборотних активів, доходи від надання в оренду активів, доходи від операційних курсових різниць. До складу статті 

«Інші фінансові доходи» звіту про фінансові результати включені відсотки банку, нараховані на залишок грошових 

коштів на депозитних та поточних рахунках. 

Витрати признаються та відображаються у обліку згідно з П(С)БУ 16, до собівартості реалізованої продукції та 

товарів включаються: прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі 

витрати. До складу статті "Інші операційні витрати" звіту про фінансові результати включені витрати на дослідження 

та розробки; податки, що включаються до складу витрат; виплати за невідпрацьований час; витрати на інтернет, 

передплата періодичних видань, витрати на купівлю іноземної валюти. 
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Керівник 

 
Головний бухгалтер 

Волинський Георгій Пилипович 

Бондар Вячеслав Миколайович 



2018.01.01
КОДИ

19095026

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕЗОНАНС"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік

18419 84044

0

111 66

273 59

2 200

0

0 0

0 0

10748 1253

4879 6348

5282 16995

7959

1772

92 50

0 0

 Стаття Код

рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

3699

1318

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

6081 44273020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

10133 507413100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

1139 12623110Відрахувань на соціальні заходи

265 72643116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

4093135Витрачання на оплату авансів 1517

132 281

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

12059 80153190Інші витрачання

665 65103195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 13200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

331 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

© SMA 190950262017



Примітки: Залишок грошових коштів та їх еквівалентів внаціональній валюті станом  на 31.12.2017 р. становить  
9727 тис. грн.

Волинський Георгій Пилипович

Бондар Вячеслав Миколайович

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03290Інші платежі

331 13295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

0 03260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

280 1873355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

0 03350Погашення позик

2768 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

0 03390Інші платежі

(3048) (187)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
(2052) 63243400Чистий рух грошових коштів за звітний період
11779 53493405Залишок коштів на початок року

0 1063410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

9727 117793415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2018.01.01
КОДИ

19095026

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕЗОНАНС"

Звіт про власний капітал
за 2017 рік

100 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код

рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

100 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 
прибуток 
(непокри-
тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

0 39587

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 39587

0 0

0 15780

18038 0

0

0 0

(5385) 0

(300) 0

0

0 0

0

0

0 0

18038 0

0 0

(15780) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57725

0

(5385)

(300)

0

0

0

0

57725

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: Частки у статутному капіталі розподілені між резидентами України.
 Розмір власного капіталу у поточному періоді змінився за рахунок отриманого прибутку.

Волинський Георгій Пилипович

Бондар Вячеслав Миколайович

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0
100 0

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 15780
0 55367

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

(2753) 0

0 0

0

0

(24215) 0
(6177) 0

0

3

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

(15)

0

(15)
(15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(2768)

0

0

3

(8450)
49275

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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