Титульний аркуш
24.01.2020
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 27
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Директор

Домащук Богдан Борисович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2019 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00374870
4. Місцезнаходження: 19100, Черкаська обл., мiсто Монастирище, вулиця Заводська, будинок 8
5. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-19-57, (04746)2-36-76
6. Адреса електронної пошти: 00374870@afr.com.ua, yurist@monfarm.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.monfar
m.com.ua/index-5.h
tml

24.01.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)

X
X
X

X

20. 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)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента (не проводилась, не
здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):
4. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:
1) iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента (Заповнення цiєї iнформацiї не
обов'язкове при розкриттi промiжної iнформацiї за 4-й квартал.)
2) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї (Заповнення
цiєї iнформацiї не обов'язкове при розкриттi промiжної iнформацiї за 4-й квартал.)
3) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї (Заповнення цiєї iнформацiї не
обов'язкове при розкриттi промiжної iнформацiї за 4-й квартал.)
5. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента
6. Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах
7. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря
8. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв
9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб,
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини,
iснування яких створює заiнтересованiсть
11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв
13. Iнформацiя про замiну управителя
14. Iнформацiя про керуючого iпотекою
15. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв
16. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим iпотечним боргом
17. Iнформацiя про iпотечне покриття:
1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття
2) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
3) iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду
4) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення
нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних
активiв
19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва)
21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку
22. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi (Заповнення цiєї iнформацiї не обов'язкове при розкриттi промiжної iнформацiї за
4-й квартал.)
23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором
(аудиторською фiрмою) - Огляд промiжної фiнансової звiтностi не прводився аудитром.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ"
2. Дата проведення державної реєстрації
12.12.1994
3. Територія (область)
Черкаська обл.
4. Статутний капітал (грн)
1575406
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
247
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв
21.10 - Виробництво основних фармацевтичних продуктiв
46.46 - Оптова торгiвля фармацевтичними товарами
9. Органи управління підприємства
- Загальнi збори акцiонерiв Товариства (Загальнi збори);- Наглядова рада Товариства
(Наглядова рада);- Директор Товариства (Директор);
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
1 299
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Черкаське обласне управлiння публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний
банк України"
2) МФО банку
354507
3) поточний рахунок
26002340142047
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
ЧГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку
354347
6) поточний рахунок
26003051506959

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер

Дата

Державний орган, що видав

Дата

1
Виробництво лiкарських засобiв

ліцензії

видачі

2
598031

3
24.04.2012

ліцензію

4
Державна служба України з
лiкарських засобiв
Лiцензiя видана на безстроковий термiн.
579454
18.10.2011 Державна служба України з
лiкарських засобiв
Лiцензiя видана на безстроковий термiн.
№6
04.02.2016 Державна служба України з
контролю за наркотиками.

закінчення
дії ліцензії
5

Опис
Оптова торгiвля лiкарськими
засобами
Опис
Придбання, зберiгання,
04.02.2021
перевезення, ввезення,
вивезення, вiдпуск прекурсорiв
(списку 2 таблицi IV) "Перелiку
наркотичних засобiв,
психотропних речовин i
перевезення, реалiзацiя
(вiдпуск), використання
прекурсорiв (списку 1 таблицi 4
та списку 2 таблицi4)
Опис
Планується продовження термiну дiї даної лiцензiї пiсля її закiнчення.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Член Наглядової Ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Древаль Iрина Вiкторiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1966
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
35
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СТОМА", 00481318, Генеральний директор.
8. Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МОНФАРМ" вiд 25.04.2019 року № 29
прийнято рiшення обрати Наглядову раду, а саме членом Наглядової ради Древаль Iрину
Вiкторiвну, яка є представником акцiонера Журавель Свiтлани Михайлiвни (частка в
статутному капiталi товариства 0,000999%). Винагорода як члену наглядової ради не
виплачувалась. Особа обрана на посаду строком до наступних рiчних загальних зборiв
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:, ПАТ
"ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ" Голова Правлiння, АТ "СТОМА" Голова Правлiння, Генеральний
директор .
1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузнєцов Якiв Михайлович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1959
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
41
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СТОМА", 00481318, Призедент.
8. Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МОНФАРМ" вiд 25.04.2019 року № 29
прийнято рiшення обрати Наглядову раду, а саме членом Наглядової ради та вiдповiдно до
рiшення Наглядової ради протокол №3/19 вiд 25.04.2019 року обрано членом Наглядової ради,
Головою Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича. Посадова особа є акцiонером розмiр
пакета акцiй, який належить особi 98,934972% вiд статутного капiталу товариства. Винагорода
як члену наглядової ради не виплачувалась. Особа обрана на посаду строком до наступних
рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв: АТ "СТОМА", Президент.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левченко Олена Євгенiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1980
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
15
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СТОМА", 00481318, Перший заступника Генерального директора.
8. Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МОНФАРМ" вiд 25.04.2019 року № 29
прийнято рiшення обрати Наглядову раду, а саме членом Наглядової ради Левченко Олену
Євгенiївну, яка є представником акцiонера Мостового Миколи Олексiйовича (частка в
статутному капiталi товариства 0,000999%). Посадова особа не є акцiонером товариства i не
володiє часткою у статутному капiталi товариства. Винагорода як члену наглядової ради не
виплачувалась. Особа обрана на посаду строком до наступних рiчних загальних зборiв
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: АТ "СТОМА"
помiчник Першого заступника Голови правлiння, Генерального директора.
1. Посада
Незалежний директор, член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галай Юлiя Володимирiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження
1974
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
26
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Монастирищенський заклад загальної середньої освiти I - III ступенiв "Лiцей "Ерудит"
Монастирищенської районної ради Черкаської областi, 36778632, заступник директора з
виховної роботи та вчитель математики.
8. Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МОНФАРМ" вiд 25.04.2019 року № 29
прийнято рiшення обрати Наглядову раду, а саме незалежним директором, членом Наглядової
ради Галай Юлiю Володимирiвну. Посадова особа не є акцiонером товариства i не володiє
часткою у статутному капiталi товариства. Винагорода як члену наглядової ради не
виплачувалась. Особа обрана на посаду строком до наступних рiчних загальних зборiв
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Одеська
загальноосвiтня школа № 89 I - III ступенiв, заступник директора з виховної роботи;
Монастирищенський заклад загальної середньої освiти I - III ступенiв "Лiцей "Ерудит"
Монастирищенської районної ради Черкаської областi, заступник директора з виховної роботи
та вчитель математики.
1. Посада
Незалежний директор, член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лугина Раїса Iванiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1948
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
43
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, Пенсiонер.
8. Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МОНФАРМ" вiд 25.04.2019 року № 29
прийнято рiшення обрати Наглядову раду, а саме незалежним директором, членом Наглядової
ради Лугину Раїсу Iванiвну. Винагорода як члену наглядової ради не виплачувалась. Посадова
особа не є акцiонером товариства i не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особа
обрана на посаду строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: пенсiонерка.
1. Посада
Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Домащук Богдан Борисович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1973
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
27
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Вiтамiни", 00480968, Генеральний директором.
8. Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 27 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - ВАТ "Вiтамiни"
-Генеральний директор.
Статутом не передбачена виногорода посадовiй особi.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про постiйне мiсце роботи.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марчук Оксана Василiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1970
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
30
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Монфарм", 00374870, бухгалтер
8. Опис
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 30 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний
бухгалтер.
Статутом Товариства не передбачена виплата виногороди посадовiй особi.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про постiйне мiсце роботи.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
08.09.2010
743/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
НКЦПФР

4
UА
4000090807

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
0,25
6301624
1575406
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Торгiвля акцiями товариства на бiржових та рганiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилась. Лiстинг - акцiй
емiтента не проводився. Додаткової емiсiї не було.

Опис

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 08.09.2010 року № 743/1/10, видане ДКЦПФР, анулюється. Дата реєстрацiї звiту - 19.12.2011 року.

ХV. Проміжний звіт керівництва
Продукцiя пiдприємства поставляється у всi регiони України, а також вiдвантажується на
експорт в такi країни як Казахстан, Грузiя, Таджикистан, Молдова, Бiлорусь, Киргизстан,
Узбекистан, Азербайджан/
Планується впровадження нових лiкарських засобiв з метою напрацювання експериментальних i
промислових серiй нових продуктi i подальшої роботи по проведенню доклiнiчних i клiнiчних
дослiджень. Також ведеться робота з розробки, реєстрацiї та виробництва БАДiв, iншої
продукцiї.
Для пiдвищення ефективностi торгово-виробничої дiяльностi ПАТ "Монфарм" необхiдно:
1) провести опитування споживачiв i замовникiв з метою виявлення їх переваг;
2) розширити асортимент продукцiї, що випускається;
3) формувати оптимальний об'єм i структуру товарної продукцiї;
4) ефективно використати механiзм цiноутворення (використати i розширити систему знижок
для постiйних покупцiв);
5) збiльшувати зацiкавленiсть працiвникiв в результатах своєї працi за допомогою застосування
диференцiйованих премiальних виплат за рахунок виплат з чистого прибутку;
6) удосконалювати органiзацiю працi i режим роботи з метою пiдвищення ефективностi
використання устаткування та iн.;
7) пiдвищити ефективнiсть використання обiгових коштiв.
ПАТ "Монфарм" має можливiсть постiйно пiдвищувати свою конкурентоспроможнiсть на
ринку. До чинникiв, що дозволяють з успiхом це робити, можна вiднести наступнi активнi
напрями, що розробляються:
1. Пiдвищення професiоналiзму i якостi виконуваних робiт.
2. Вдосконалення роботи з клiєнтами.
Постiйний пошук нових клiєнтiв, ПАТ "Монфарм", що ведеться управлiнським персоналом,
залучення до спiвпрацi рекламних агентств мiста на вигiдних для них умовах, випереджаюча
робота з постiйними клiєнтами дозволяють побудувати чiткий графiк роботи, забезпечити
максимальне завантаження, i отримувати максимальний прибуток без пiдвищення рiвня цiн.
Поглиблення i розвиток усiх вище перелiчених напрямiв якраз i дозволяє постiйно пiдвищувати
конкурентоспроможнiсть органiзацiї i займати хоч i незначну, але стабiльну частку ринку.
Для забезпечення дiяльностi та розвитку Товариства можливе запозичення коштiв у
кредитних/фiнансових установах (отримання кредитiв). Робочого капiталу достатньо для
поточних потреб Товариства. Для покращення лiквiдностi заплановано досягти збiльшення
обсягiв вiдвантаження готової продукцiї, як за межами України та на її те риторiї . Планується
оновлення та модернiзацiя устаткування, примiщень пiдприємства, що дозволить економити
ресурси пiдприємства та дозволить розробляти новi продукти, покращить якiсть продукцiї, що
випускається. Планується монтаж, введення в експлуатацiю додаткових виробничих
потужностей з виготовлення лiкарських засобiв, БАДiв, дiєтичних добавок. З метою
прискорення впровадження нових технологiй i нових препаратiв планується продовжити
оснащення устаткуванням мiкробiологiчної, хiмiко-аналiтичної лабораторiї та центральної
заводської лабораторiї.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Я, Директор Домащук Богдан Борисович, заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, промiжна
фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(стандартiв бухгалтерського облiку), що вимагаються згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.

