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ԲԱԺԻՆ 1. ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 
Սույն ամփոփաթերթը դիտվում է որպես ազդագրի ներածական համառոտ 
նկարագրություն և առաջարկվող արժեթղթերում ներդրում անելու վերաբերյալ 
ներդրողի որոշումը պետք է հիմնված լինի ամբողջական ազդագրի վրա: 
Ամփոփաթերթում պարունակվող տեղեկատվության ոչ ամբողջական կամ 
ապակողմնորոշիչ լինելու դեպքում (այդ թվում նաև թարգմանությանը 
վերաբերող մասով) ամփոփաթերթի կազմման համար պատասխանատու 
անձինք կրում են քաղաքացիական պատասխանատվություն, եթե այն ոչ 
ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ է ազդագրի մյուս մասերի հետ դիտարկելու 
դեպքում: 
Ներդրողը կարող է ձեռք բերել սույն փաստաթուղթը և դրան կից փաստաթղթերը 
թղթային տարբերակով Բանկի Գլխավոր գրասենյակում, իսկ էլեկտրոնային 
տարբերակով` Բանկի ինտերնետային կայքում` www.conversebank.am։ 
 

1.1. Բանկի և Բանկի գործունեության վերաբերյալ համառոտ 
տեղեկատվություն 

 

1.1.1 Բանկի տվյալները և կապի միջոցները  

Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է՝ 
հայերեն` «Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 
ռուսերեն` закрытое акционерное общество “Конверс Банк” 
անգլերեն` “Converse Bank” closed joint-stock company 
Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանումն է՝ 
հայերեն` «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 
ռուսերեն` ЗАО “Конверс Банк” 
անգլերեն` “Converse Bank” CJSC 
Բանկի պետական գրանցման վայրն է`  
ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան 26/1։ 
Բանկի պետական գրանցման համարն է 57։ 
Բանկի գտնվելու վայրն է` 
ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան 26/1: 
Կապի միջոցները` 
հեռ.՝ (+374 10) 511-200, (+374 10) 511-211 
ֆաքս՝ (374 10) 511-212 
էլ. Փոստ post@conversebank.am, 
Ինտերնետային կայք` www.conversebank.am։ 
Բանկի հիմնադրման երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն։ 
Ընկերության կազմակերպաիրավական ձևը` փակ բաժնետիրական ընկերություն 
(գրանցված 20.12.1993թ.): 
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Պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված հարցերի դեպքում ներդրողները 
կարող են կապ հաստատել Բանկի Ֆինանսական դեպարտամենտի Ներդրումային 
գործառնությունների բաժնի և Գանձապետարան, Դիլինգ, Ֆինանսական շուկաների 
վարչության համապատասխան մասնագետների հետ հետևյալ 
հեռախոսահամարներով` (+374 10) 511-206, 511-247: 
  
1.1.2. Բանկի հիմնադրումը և համառոտ պատմությունը  
 
Բանկը փաստացի գործունեությունը սկսել է 1993 թվականից և 25 տարի է 
գործունեություն է ծավալում ՀՀ բանկային շուկայում:  
Բանկը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 1993թ. դեկտեմբերին և 
հանդիսանում է «Հյուսիս-հայկական» փայատիրական բանկի իրավահաջորդը:  
Որպես «Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն Բանկը 
վերակազմավորվել է 1997թ.-ին: Բանկն ունի ՀՀ ԿԲ կողմից տրված բանկային 
գործունեության թիվ 57 լիցենզիա: «Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական 
ընկերությունը գրանցվել է ՀՀ, 0010, ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, 
Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցեում, իսկ գրանցող մարմին է հանդիսանում 
Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկը (Այսուհետ՝ ՀՀ ԿԲ):  
Բանկի ֆիրմային անվանումը պաշտպանված է ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերով 
և գրանցված է ՀՀ արտոնագրային վարչությունում (ֆիրմային անվանման 
գրանցման մասին 03.06.1999թ. որոշում, գրանցման համարը 107913): 
Բանկի ապրանքային նշանն է՝ 
 

 

Բանկի հիմնադիր և հիմնական բաժնետեր է հանդիսանում «Ըդվանսդ Գլոբալ 
Ինվեսթմենթս» ԷլԷլՍի-ն: 
 
1.1.3. Բանկի կանոնադրական կապիտալը 
Բանկի կանոնադրական կապիտալը բաղկացած է սովորական և արտոնյալ 
բաժնետոմսերից: Բանկի բաժնետերերն են. «Ըդվանսդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս» 
ԷլԷլՍի՝ սովորական բաժնետոմսերի (80.94%) և արտոնյալ բաժնետոմսեր (333 հատ), 
ՀայՓոստ Թրասթ Մենեջմենթ ԲԻ.ՎԻ. Ընկերությունը՝ սովորական բաժնետոմսերի 
(14.06%), Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի՝ ի դեմս Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի՝ սովորական բաժնետոմսերի (5%) սեփականատեր: 
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ կողմից մինչ այժմ թողարկվել և տեղաբաշխվել է 54,722 
(Հիսունչորս հազար յոթ հարյուր քսաներկու) հատ սովորական բաժնետոմս` 
յուրաքանչյուրը 300,000 (Երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 
333 (Երեք հարյուր երեսուներեք) հատ արտոնյալ փոխարկելի բաժնետոմս` 
յուրաքանչյուրը 100 (Մեկ հարյուր) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, որոնք էլ 
ձևավորում են Բանկի կանոնադրական կապիտալը: 
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1.1.4. Աշխարհագրական տեղաբաշխվածությունը 
20.02.2018թ. դրությամբ Բանկն ունի 36 մասնաճյուղ, որոնք տեղաբաշխված են ՀՀ 
9 մարզերում, Երևան քաղաքում, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության 
մայրաքաղաք Ստեփանակերտում: 

 
Բանկի մասնաճյուղերի աշխարհագրական տեղաբաշխվածությունը: 
 

Մարզեր և քաղաքներ Մասնաճյուղերի 
քանակը 

Կոտայք 6 
Լոռի 2 

Սյունիք 1 
Շիրակ 3 
Տավուշ 2 

Արմավիր 3 
Արարատ 1 

Արագածոտն 1 
Գեղարքունիք 1 

Երևան 15 
Ստեփանակերտ 1 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 36  
 
Մասնաճյուղերի ցանկը ներկայացված է Հավելված 5-ում: 
 
1.1.5. Զբաղեցրած դիրքը բանկային համակարգում (31.12.2017 դրությամբ) 
 

ՀՀ տարածքում գործող 17 առևտրային բանկերը, այդ թվում՝ «Կոնվերս Բանկ» 
ՓԲԸ-ն, ունեն 527 մասնաճյուղ, որոնք տեղաբաշխված են ինչպես ՀՀ-ում, այնպես 
էլ Լեռնային Ղարբաղում: 

 Բանկի մասնաճյուղերի տեսակարար կշիռը բանկային համակարգում 
կազմում է 6.5% /34 մասնաճյուղ/: 

Բանկը 31.12.2017թ. դրությամբ բանկերի կողմից հրապարակվող աուդիտ 
չանցած ֆինանսական հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա հաշվարկված 
ֆինանսական ցուցանիշներով ՀՀ բանկային համակարգում զբաղեցնում է` 

 զուտ շահույթ՝ 7-րդ տեղ (3.63 մլրդ դրամ կամ համակարգի 9.8%), 
 պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ՝ 4-րդ տեղ (179.8 մլրդ 

դրամ կամ համակարգի 6.5%), 
 ակտիվներ` 6-րդ տեղ (252.7 մլրդ դրամ կամ համակարգի 5.8%), 
 վարկային ներդրումների ծավալով՝ 6-րդ տեղ (165.2 մլրդ դրամ կամ 

համակարգի 6.3%), 
 ընդհանուր կապիտալ՝ 10-րդ տեղ (36 մլրդ դրամ կամ համակարգի 5.1%): 
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1.1.6. Բանկի առաքելությունը և ռազմավարությունը 
Բանկի առաքելությունն է դառնալ առաջին նախընտրության բանկ 

Հայաստանում:  
Բանկի տեսլականն է բավարարել մեր հաճախորդների ֆինանսական 

պահանջները և աջակցել նրանց՝ հասնել ֆինանսական հաջողության` ապահովելով 
սպասարկման բարձր որակ և բանկային ծառայությունների հասանելիություն թե 
Բանկի սպասարկման ցանցում և թե հեռահար բանկային ծառայությունների 
հնարավոր բոլոր եղանակներով: 

 
Բանկը հաճախորդներին ծառայություններ մատուցելիս որդեգրել է հետևյալ 

արժեքները. 
• Հասանելիություն 
• Մատչելիություն 
• Նորարարություն 
• Տեղեկացվածություն 
• Աջակցություն 
• Սրտացավություն 

Բանկը կիրառում է հետևյալ կորպորատիվ արժեքները. 
• Թիմային աշխատանք 
• Պատասխանատվություն 
• Որոշումների կայացման իրավասությունների պատվիրակում 
• Ազնվություն 
• Ուսուցում և կատարելագործում 
• Ոգևորություն 

 
1.1.7. Բիզնեսի նկարագիրը 
Բանկի հիմնական գործունեությունը վարկավորումը և ավանդների ընդունումն է, 
բանկային հաշիվների բացումն ու սպասարկումը, տեղական և միջազգային 
վճարային համակարգերի վճարային քարտերի տրամադրումը և սպասարկումը, 
վճարահաշվարկային ծառայությունների մատուցումը, այդ թվում՝ 
ներհանրապետական և միջազգային (ներառյալ՝ արագ փոխանցումների 
համակարգերով) փոխանցումների իրականացումը, հեռակառավարման 
համակարգերի տրամադրումը, այլ բանկային ծառայությունների մատուցումն ինչպես 
ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց: 
Բանկի գործունեության մեջ զգալի ծավալ կազմող գործարքների և 
ծառայությունների տեսակները և/կամ ենթատեսակներն են. 
1. Բանկն ունենալով մանրածախ ուղղվածություն և շեշտը դնելով ֆիզիկական 
անձանց մատուցվող ծառայությունների զարգացման վրա, միաժամանակ, հիմք 
վերցնելով տարիների փաստացի ցուցանիշները՝ որպես էական բիզնես ուղղություն է 
դիտարկում հիփոթեքային վարկերի ճյուղը: 

Հիփոթեքային վարկավորման շուկայում Բանկը զբաղեցնում է ՀՀ բանկային 
համակարգում երկրորդ տեղը և նպատակ ունի վարկավորման տեխնոլոգիաների 
արդյունավետության բարձրացման և պայմանների բարելավման արդյունքում 
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հիփոթեքային վարկավորման ծավալներով դառնալ առաջատար Բանկը ՀՀ 
բանկային համակարգում: 

Հիփոթեքային վարկերի տրամադրմամբ Բանկը հաստատում է 
երկարաժամկետ գործարար հարաբերություններ կայուն եկամուտ ունեցող 
հաճախորդների հետ՝ խաչաձև վաճառքների իրականացմամբ մատուցելով 
բանկային այլ ծառայություններ ևս, միաժամանակ, հիփոթեքային վարկերի 
տրամադրումը հանգեցնում է անշարժ գույքի ոլորտի, արդյունքում նաև 
տնտեսության ակտիվացմանը. ավելանում են անշարժ գույքի շուկայում օտարման 
գործարքներից ծագող սեփականության իրավունքի գրանցումների քանակները: 
2. Տնտեսության իրական հատվածում որոշ ոլորտների ակտիվությունը կհանգեցնի 
ՓՄՁ հաճախորդների կողմից վարկերի նկատմամբ պահանջարկի աճի, հետևաբար 
նաև Բանկի կողմից վարկավորման ծավալների աճի, 2018 թվականին ևս, ինչպես և 
2017 թվականին կշարունակվի ՓՄՁ ֆինանսավորման տրամադրման ակցիան: 
3. Նախորդ տարիների ընթացքում քարտային ոլորտում իրականացված բազմաթիվ 
միջոցառումները, ակցիաները, ծառայությունների ցանկի ընդլայնումը, ըստ 
թիրախային խմբերի արտոնյալ պայմաններով վճարային քարտերի տրամադրումը, 
արձանագրված ցուցանիշները 2018 թվականի և հաջորդ տարիների համար հիմք են 
հանդիսանում Բանկի վճարային քարտերի ոլորտը դիտարկել որպես էական բիզնես 
ուղղություն: Բանկը նպատակ ունի 2018 թվականին ևս ավելացնել վճարային 
քարտերի քանակը /2018 թվականի ընթացքում նախատեսվում է Բանկի վճարային 
քարտերի 20% աճ/, միաժամանակ, ՀՀ բանկային համակարգի մասշտաբներով 
ամրացնել իր դիրքերը: 
Ֆինանսական ծառայությունների շուկայում նպատակային հատվածներն ըստ 
տնտեսության ոլորտների, տարածաշրջանների հետևյալն են. 

 տնտեսության ճյուղերից` ա) արդյունաբերության ճյուղերից` սննդամթերքի, 
էներգետիկայի ճյուղերը, բ) առևտրի հատվածը, գ) շինարարության և 
գյուղատնտեսության ճյուղերը, դ) տրանսպորտի ու կապի ճյուղը, ե) սպառողական 
վարկերի հատվածը,  

 բանկի կողմից պարտատոսմերի թողարկումը, 
 արժեթղթերի շուկան` ՀՀ պետական և կորպորատիվ արժեթղթերի 

առաջնային և երկրորդային շուկան, 
 ՀՀ տարածաշրջաններից` Երևանի, Լոռու, Շիրակի, Կոտայքի, Արմավիրի, 

Արարատի, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Արագածոտնի, Սյունիքի մարզերը, Արցախը, 
նոր նպատակային հատվածներն են մարզերի այլ խոշոր և միջին քաղաքները:  

 Բանկը նախատեսում է Վրաստանի տարածքում Բանկի քարտապանների 
համար նորանոր հնարավորությունների ավելացում: Միևնույն ժամանակ, Բանկի 
քարտապանների համար որպես հնարավորություն դիտարկվում է նաև ՌԴ 
մայրաքաղաք Մոսկվայում հատուկ ծրագրերի իրականացումը: Բանկը, կարևորելով 
Վրաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության համագործակցության 
հնարավորությունները, ուսումնասիրում է այդ շուկաներում Բանկի ապրանքային 
նշանի ճանաչման, ինչպես նաև տվյալ տարածաշրջաններից Բանկի համար նոր 
հաճախորդների ներգրավման հնարավորությունները և մեթոդները: 

 միջոցների փոխանցման հիմնական աշխարհագրությունն է` ՌԴ, Ուկրաինա, 
ԱՄՆ, Եվրոպական երկրներ և այլն, 
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 ՀՀ արժութային և արժեթղթերի շուկաները: 
Հաճախորդների հիմնական խմբերն ըստ տարածաշրջանների, 
ռեզիդենտության, իրավական կարգավիճակի.  

Բանկն իր ծառայությունները շարունակելու է տրամադրել Հայաստանի և 
Արցախի Հանրապետությունների տարածքում գործունեություն ծավալող 
կազմակերպություններին և բնակչությանը` կիրառելով ժամանակակից 
տեխնոլոգիական լուծումներ, մասնավորապես` ավտոմատ գանձման սարքեր, 
վճարային տերմինալներ, հեռակառավարման համակարգեր (internet-banking, 
mobile-banking, sms-banking): 

 Բանկի կողմից ռեզիդենտներին և ոչ ռեզիդենտներին մատուցվող 
ծառայությունների շրջանակն է՝  

 ռեզիդենտ հաճախորդներ` ա) ֆիզիկական անձինք` ժամկետային և 
ցպահանջ ավանդների, հաշվարկադրամարկղային սպասարկման, ապառիկ, 
սպառողական և հիփոթեքային վարկերի, վճարային քարտերի, հեռակառավարման 
համակարգերի, արտարժութային գործառնությունների և միջոցների փոխանցման 
բնագավառում, բ) իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր` ցպահանջ և 
ժամկետային ավանդների, հաշվարկադրամարկղային սպասարկման, 
վարկավորման, աշխատավարձային վճարային քարտերի, հեռակառավարման 
համակարգերի, արտարժութային գործառնությունների և միջոցների փոխանցման 
բնագավառում,  

 ոչ ռեզիդենտ հաճախորդներ` ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք՝ 
ցպահանջ, ժամկետային ավանդների, հաշվարկադրամարկղային սպասարկման, 
աշխատավարձային վճարային քարտերի, հեռակառավարման համակարգերի և 
արտարժութային գործառնությունների բնագավառում: 
4. Ներդրումային գործունեություն, 
5. Հեռակառավարման համակարգերով ծառայությունների մատուցում, 
6. Վճարահաշվարկային ծառայությունների մատուցում, 
7. Տեղական և միջազգային վճարային համակարգերի վճարային քարտերի 
տրամադրում և սպասարկում` շարունակելով կատարելագործել քարտերով 
իրականացվող գործարքների անվտանգության աստիճանը: 

 
1.1.8. Բանկի ռազմավարությունը 
 
Բանկի հիմնական ռազմավարական առաջնահերթություններն են. 

Հիմնվելով բաժնետերերի և հաճախորդների վստահության վրա և 
պահպանելով ռիսկի, կապիտալի և շահութաբերության միջև 
հավասարակշռությունը. 

1. 2017-2019 թվականների ընթացքում կրկնապատկել վարկային ներդրումների 
ծավալները՝ ապահովելով վարկային ներդրումների տարեկան միջին հաշվարկով 
27% աճ: 

2. Հիփոթեքային վարկավորման ծավալներով դառնալ առաջատար բանկը ՀՀ 
բանկային համակարգում՝ կատարելագործելով վարկավորման գործընթացը և 
պայմանները՝ դարձնելով ավելի մատչելի: 
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3. Ֆիզիկական անձանց տրամադրված վարկային ներդրումների ծավալներով 
ապահովել շուկայի 10% մասնաբաժին: 

4. Առաջիկա երեք տարիների ընթացքում ավելացնել վճարային քարտերի 
ծավալները 2.2 անգամ՝ ապահովելով տարեկան միջին հաշվարկով 30% աճ՝ 
ամրապնդելով զբաղեցրած դիրքը առաջատար 3 բանկերի շարքում: Վճարային 
քարտերի աճին զուգահեռ նախատեսվում է իրականացնել լոյալության տարբեր 
ծրագրեր Բանկի քարտապանների համար, այդ թվում նաև զեղչային համակարգի և 
հնարավորությունների կատարելագործում ՀՀ-ում և ՀՀ սահմաններից դուրս: 

5. Առաջիկա երեք տարիների ընթացքում ապահովել Բանկի ոչ տոկոսային 
եկամուտների առաջանցիկ աճ բանկային համակարգի ոչ տոկոսային եկամուտների 
միջին աճի նկատմամբ: 

6. Միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ համագործակցություն և 
երկարաժամկետ միջոցների ներգրավում: 

7. Բանկի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության 
քաղաքականության ներքո տնտեսության առանձին ոլորտների զարգացմանն 
ուղղված ծրագրերի իրականացումը, ինչպես նաև էներգաարդյունավետ և «Կանաչ» 
վարկերի տրամադրումը: 

8. Բանկի համար առաջնային ուղղություններից էր վերաֆինանսավորող 
կազմակերպությունների հետ համագործակցության ընդլայնումը՝ նպատակ 
ունենալով ավելացնել վերջիններիս ներքո տրամադրվող ֆինանսավորումների 
ծավալները: 

9. Ապահովել Բանկում բարձրակարգ և որակյալ սպասարկում՝ միաժամանակ 
կրճատելով հաճախորդների սպասարկման տևողությունը: 

10. Որակի կառավարման համակարգի ներդնումը, որի նպատակն էր 
ապահովել բանկային ծառայությունների և բիզնես գործընթացների բարձր որակը: 

11. Ներդրումներ կատարել բանկային տեխնոլոգիաներում՝ մատուցելով 
նորարարական ծառայություններ, որը հնարավորություն կտա զարգացնել թվային 
բանկային տեխնոլոգիաների կիրառումը, ապահովելով բանկային գործող և նոր 
ներդրվելիք ծառայությունների մատուցումն ինչպես համացանցի, բջջային 
սարքավորումների, այնպես էլ Բանկի ավտոմատ ինքնասպասարկման 
սարքավորումների միջոցով՝ ապահովելով հաճախորդներին 24/7 սպասարկում: 

Բանկի կողմից նախանշված նպատակները հիմնականում նույնն են, սակայն 
կատարվել են նպատակների ճշգրտումներ՝ պայմանավորված 2017 թվականին 
Բանկի գործունեության մի շարք հիմնական ֆինանսական ցուցանիշների մասով 
արձանագրված փաստացի տվյալներով և Բանկի կողմից իրականացված 
միջոցառումներով: 2017 թվականին շարունակվեցին վարկերի տրամադրման 
պայմանների բարելավման գործընթացները, որով վարկային պրոդուկտները 
դարձան առավել մրցունակ, միաժամանակ վերանայվեց նաև վարկերի 
տրամադրման որոշման կայացման գործընթացը, ստեղծվեցին կոլեգիալ նոր 
մարմիններ, ներդրվեցին անհատական ու առևտրային ֆինանսավորումների 
սքորինգային համակարգերը: Վերջիններիս կիրառման, և Բանկի՝ շուկայում 
զբաղեցրած դիրքի, վարկավորման ներուժի ամբողջական օգտագործման 
արդյունքում իրատեսական են վարկավորման ծավալների աճի նախանշված 
նպատակները: 
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Հիփոթեքային վարկավորման շուկայում Բանկը զբաղեցնում է ՀՀ բանկային 
համակարգում երկրորդ տեղը և նպատակ ունի վարկավորման տեխնոլոգիաների 
արդյունավետության բարձրացման և պայմանների բարելավման արդյունքում 
հիփոթեքային վարկավորման ծավալներով դառնալ առաջատար Բանկը ՀՀ 
բանկային համակարգում: 

Բանկի համար առաջնային ուղղություներից է վճարային քարտերի ծավալների 
ավելացումը, որի իրագործման նպատակով Բանկը նախատեսում է իրականացնել 
քարտերի վաճառքի տարբեր ակցիաներ VISA և MasterCard վճարահաշվարկային 
համակարգերի հետ, քարտապանների համար լոյալության ծրագրեր, զեղչային 
համակարգի կատարելագործում, ծառայությունների ցանկի ընդլայնում, օրինակ՝ 
VISA Direct /VPP/ միջազգային քարտից քարտ փոխանցումների իրականացում և 
այլն: 

Վարկավորման ծավալների աճին զուգահեռ միջոցների ներգրավման 
անհրաժեշտություն է առաջանում, այդ ուղղությամբ Բանկը նպատակ ունի հստակ 
քայլեր կատարել միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից 
երկարաժամկետ միջոցների ներգրավման և համագործակցության ուղղությամբ: 

Բանկը շարունակելու է հատուկ ուշադրություն դարձնել Բանկի ոչ տոկոսային 
եկամուտների ծավալների ավելացմանը, միաժամանակ, հաճախորդներին 
առաջարկելով նոր ծառայություններ և զարգացնելով գործող ծառայությունների 
ցանկը: 

Բանկը որդեգրել է կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության 
քաղաքականությունը, որով խրախուսում է վարկառուների կողմից շինարարության և 
վերանորոգման աշխատանքներում էկոլոգիապես մաքուր նյութերի օգտագործումը, 
ինչպես նաև կանաչ/էներգաարդյունավետ վարկերի տեսակարար կշռի ավելացումն 
իր վարկային պորտֆելում: 

Վերաֆինանսավորող կազմակերպությունների հետ համագործակցության 
ընդլայնմամբ նախատեսվում է տրամադրվող ֆինանսավորումների ծավալների 
ավելացում: 

Որպես բանկային ծառայությունների զարգացման առաջնահերթ և 
հեռանկարային ուղի՝ Բանկը դիտարկում է հեռահար տարբեր եղանակներով 
բանկային ծառայությունների մատուցման հնարավորությունների ընդլայնումը, 
հաճախորդների համար բոլոր հնարավոր և իրենց հարմար եղանակներով 
բանկային ծառայությունների մատուցման և սպասարկման հնարավորությունների 
կիրառումը, Բանկի ինտերնետ և մոբայլ բանկինգ համակարգերում նոր գործիքների 
ներդնումը և կատարելագործումը, Բանկի ինտերնետային կայքում հատուկ մոդելի 
ներդնումը, որը հնարավորություն կտա իրականացնել և կազմակերպել նաև մի 
շարք դիմումների առցանց ընդունումը, ՀՀ առանձին մարզերի բնակիչների համար 
նպատակային պրոդուկտների մշակումը և ներդնումը: 

Բանկում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում հաճախորդների 
բարձրակարգ և որակյալ սպասարկման վրա. աշխատակիցների համար 
կկազմակերպվեն վերապատրաստման դասընթացներ, կմշակվի գործելակարգ, 
որտեղ կսահմանվեն որակի չափանիշներ, պարտադիր ստանդարտներ, 
միաժամանակ աշխատանքներ կտարվեն գործընթացների ավտոմատացման և 
հաճախորդների սպասարկման տևողության կրճատման ուղղությամբ: Առանձնակի 
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ուշադրություն է դարձվում հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների և բիզնես 
գործընթացների արդյունավետության բարձրացման վրա, հնարավորության 
դեպքում քայլեր կիրականացվեն աշխատանքների ավտոմատացման ուղղությամբ՝ 
գործընթացների տևողությունը կրճատելու և սխալները բացառելու նպատակով: 
 
1.1.9. Ակտիվների որակը 
 
Ակտիվների համարժեքությունը: Համաձայն աուդիտ չանցած տվյալների, 2017թ. 
Բանկի զուտ շահույթը կազմել է 3.56 մլրդ ՀՀ դրամ, իսկ կապիտալի 
շահութաբերությունը (զուտ շահույթի հարաբերությունը կապիտալի միջին 
մեծությանը)՝ 10.46%: Ընդհանուր կապիտալի հարաբերությունն ընդհանուր 
ակտիվներին կազմել է 14.23%:  
Ատիվների որակը: 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի համախառն 
վարկային պորտֆելը կազմել է 170մլրդ ՀՀ դրամ: 2016 թվականց վերանայվեցին 
ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց վարկերի տրամադրման 
պայմանները, որով վարկային պրոդուկտները դարձան առավել մրցունակ, 
միաժամանակ վերանայվեց նաև վարկերի տրամադրման գործընթացը: 
Վերջիններիս կիրառման, և Բանկի՝ շուկայում զբաղեցրած դիրքի, վարկավորման 
ներուժի ամբողջական օգտագործման արդյունքում իրատեսական են վարկավորման 
ծավալների աճի նախանշված նպատակները: Միաժամանակ մեծ ուշադրություն է 
դարձվում պորտֆելի որակի կառավարմանը: Վարկերը տրամադրվում են այն 
հաճախորդներին, ովքեր բավարարում են Բանկի կողմից սահմանված 
չափանիշներին:   
Ակտիվների իրացվելիությունը: Բանկի նպատակն է ապահովել ֆինանսավորման 
աղբյուրների կայուն և տարբերակված կառուցվածք, ինչը կապահովի 
իրացվելիության չկանխատեսված պահանջների արագ և քիչ ծախսատար 
ապահովումը: ՀՀ ԿԲ իրացվելիության նորմատիվները հետևյալն են (հաշվետու 
ժամանակաշրջանի վերջին ամսվա միջին ցուցանիշ) 
  
Նորմատիվներ ՀՀ ԿԲ 

սահմանած 
մեծություններ 

Փաստացի 
մեծություն 

2017 

Փաստացի 
մեծություն 

2016 

Փաստացի 
մեծություն 

2015 

Փաստացի 
մեծություն 

2014 
Ն2

1* 15% 35.26% 39.01% 31.06% 25.21% 
Ն2

2** 60% 102.49% 116.23% 91.02% 89.96% 
 
* Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների նվազագույն 
հարաբերակցություն 
** Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ցպահանջ պարտավորությունների 
նվազագույն հարաբերակցություն 
 

 
 
 

16 
 



1.2. Թողարկողին և պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերի համառոտ 
նկարագիրը 

 
Ռիսկի ստանձնումը ֆինանսական գործունեության անբաժանելի մասն է ու 
հետևանքը և ներդրողը պետք է հաշվի առնի, որ պարտատոմսերում ներդրումները 
ենթակա են որոշակի ռիսկերի, որոնք կապված են ոչ միայն Թողարկողի 
ֆինանսատնտեսական վիճակից և գործունեության արդյունքից (Թողարկողի ռիսկ), 
այլ նաև ֆինանսական շուկայում տիրող իրավիճակից (շուկայական ռիսկ):  
Շուկայում տեղի ունեցող անբարենպաստ փոփոխությունները կարող են հանգեցնել 
Բանկի կողմից ստանձնած պարտավորությունների չկատարմանը կամ շուկայում  
պարտատոմսերի գնի կամ իրացվելիության անկմանը: Նշվածի արդյունքում 
ներդրողը կարող է կորցնել ներդրված գումարը կամ դրա մի մասը: 
Պոտենցիալ ներդրողը, մինչև պարտատոմսերում ներդրում կատարելու մասին 
որոշում ընդունելը, պետք է շրջահայաց լինի և հաշվի առնի ստորև բերված ռիսկերը 
և սույն ազդագրում ներառված այլ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև իր փորձը, 
նպատակները, ֆինանսական ռեսուրսները, ռիսկի ախորժակը և եկամուտի 
սպասումները, ինչպես նաև հաշվի առնի, որ ստորև բերված ռիսկերը ոչ բոլոր 
ռիսկերն են, որ թողարկողը կարող է երբևէ կրել: Թողարկողը բացահայտել է միայն 
այն ռիսկերը, որոնք նա համարել է էական: Ենթադրաբար, կարող են լինել 
լրացուցիչ ռիսկեր, որոնք թողարկողն այժմ չի համարում էական կամ որոնք 
ներկայումս հայտնի չեն: Ցանկացած այդպիսի ռիսկ կարող է թողնել վերը նշված 
ազդեցությունն ու հետևանքը:  
Բանկային գործունեությանը բնորոշ է ֆինանսական ռիսկերի բազմազանություն: 
Կարևորագույն ռիսկերն են վարկային ռիսկը, շուկայական ռիսկը, իրացվելիության 
ռիսկը, ինֆլյացիոն կամ գնողունակության ռիսկը, գործառնական ռիսկը, իրավական 
ռիսկը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) հետ առնչվող ռիսկերը:  
Աճող մրցակցություն շուկայի համակենտրոնացման արդյունքում: Բանկային 
ոլորտին բնորոշ է բարձր մրցակցությունը, հետևաբար շուկայում մրցակիցների 
ակտիվության բարձրացումը կարող է բացասաբար անդրադառնալ Թողարկողի 
տնտեսական և ֆինանսական ցուցանիշների վրա: Սույն ազդագրի պատրաստման 
պահին բանկային հատվածում առկա են բանկեր, որոնք իրենց չափերով համադրելի 
են Թողարկողի հետ, ինչի արդյունքում սրվում է մրցակցությունը: Սակայն 
Թողարկողը նույնպես ակտիվորեն մասնակցում է ոլորտի գործընթացներին՝ 
ապահովելով իր առաջատար դիրքը:  
Վարկային ռիսկ: Բանկի գործունեությունն ենթարկվում է վարկային ռիսկի` 
կապված վարկառուի կողմից պարտավորության չկատարման հետ, որի արդյունքում 
Բանկը կարող է վնասներ կրել: Վարկային ռիսկը Բանկի կարևորագույն ռիսկն է, 
այդ պատճառով էլ Բանկն այն առանձնակի ուշադրությամբ է վերահսկում: Բանկի 
չաշխատող վարկերի ու ակտիվների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունը 
ներկայցված է Ազդագրին կից ֆինանսական հաշվետվություններում և էջ 56:  
Բանկի պարտատոմսեր ձեռք բերելիս ներդրողը իր վրա է վերցնում ապագայում 
թողարկողի ֆինանսական վիճակի հնարավոր վատթարացման, պարտատոմսերի 
մայր գումարի կամ արժեկտրոնների վճարման անհնարինության, հավանական 
սնանկացման ռիսկը: 
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1.1. Գործառնական ռիսկը Գործառնական ռիսկ է համարվում ոչ ադեկվատ կամ 
սխալ ներքին գործընթացների, մարդկային գործոնի, համակարգերի և արտարքին 
միջավայրի ազդեցության հետևանքով կորուստի առաջացման հավանականությունը 
կամ առաջացած ուղղակի կորուստը, որը բացասական ազդեցություն կունենա 
բանկի կապիտալի և շահույթի վրա:  Բանկերի, մասնավորապես «Կոնվերս Բանկ» 
ՓԲԸ գործունեության հետ կապված ռիսկերի, դրանց զսպման ու բացասական 
ազդեցության նվազեցման ուղղությամբ Բանկի կողմից իրականացվող 
միջոցառումների առավել մանրամասն նկարագրությանը կարող եք ծանոթանալ 
Ծրագրային ազդագրի 3.2 կետում (էջ 49): 
Սույն Ծրագրային ազդագրով առաջարկվող պարտատոմսերում ներդրումը կապված 
է որոշակի ռիսկերի հետ: 
Շուկայական ռիսկը շուկայական փոփոխականների (տոկոսադրույքներ, 
արտարժութային փոխարժեքներ կամ տոկոսադրույքներ) տատանման hետևանքով  
ֆինանսական գործիքների ապագա դրամական հոսքերի կամ իրական արժեքի 
տատանման և դրա հետևանքով վնաս կրելու հավանականությունն է: Շուկայական 
ռիսկը ներառում է տոկոսադրույքների, գնային, արտարժույթի և կապիտալի 
գործիքների գնային ռիսկերը: Այս ռիսկի բացասական ազդեցությունը Բանկի 
ֆինանսական ցուցանիշների վրա նվազեցնելու համար բանկի Ռիսկերի 
կառավարման վարչությունը սահմանել է ռիսկի ախորժակի մեծություն, մշակել 
շուկայական ռիսկերի սահմանաչափեր, որոնց պահպանումը գտնվում է մշտական 
վերահսկողության տակ:  
Արտարժութային ռիսկ: Արտարժույթով թողարկված պարտատոմսերի դեպքում 
առկա է արտարժութային ռիսկ: Այս ռիսկը կարող է առաջանալ փոխարժեքի կտրուկ 
տատանումների, արտարժույթով արտահայտված ակտիվների և 
պարտավորությունների ոչ ճիշտ կառավարման արդյունքում՝ հանգեցնելով 
կորուստների: Օրինակ, ԱՄՆ դոլարի արժեզրկման դեպքում ԱՄՆ դոլարով 
պարտատոմսեր ձեռք բերած ներդրողը կունենա որոշակի կորուստներ: Ներդրողը 
պարտատոմսերում ներդրում կատարելու նպատակով արտարժույթի փոխանակում 
կատարելիս նույնպես պետք է հաշվի առնի, որ փոխարժեքի անբարենպաստ 
տատանման հետևանքով կարող է ստանալ իր սպասվածից քիչ եկամուտ:  
Տոկոսադրույքի ռիսկ: Հայաստանի ֆինանսական շուկայում առկա 
տոկոսադրույքների տատանումը կարող է բացասաբար ազդել պարտատոմսերի 
եկամտաբերության և իրացվելիության ցուցանիշների վրա: Շուկայում 
տոկոսադրույքների բարձրացումը կարող է բերել նաև Թողարկողի պարտատոմսերի 
եկամտաբերության վերանայման (բարձրացման), ինչն իր հերթին կբերի գնի 
անկման և հակառակը:  
Գնողունակության ռիսկ: Գնաճի առկայության պայմաններում ներդրողները պետք 
է հաշվի առնեն, որ իրենց կողմից ստացվելիք իրական եկամտաբերությունը կարող է  
ավելի ցածր լինել (գնաճի չափով), քան Թողարկողի կողմից առաջարկվող 
անվանական արժեկտրոնային եկամտաբերությունը:  
Վերաներդրման ռիսկ: Այն ներդրողները, ովքեր պարտատոմսերը ձեռք են բերում 
դրանք մինչև մարումը պահելու նպատակով, պետք է հաշվի առնեն, որ 
վերաներդրման ռիսկը վեցնում են իրենց վրա: Այսինքն նրանք իրենց վրա են 
վերցնում պարբերաբար ստացվող արժեկտրոնները կամ մարումից առաջացած 
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գումարը առնվազն նույն եկամտաբերությամբ վերաներդնելու հնարավորության 
բացակայության ռիսկը:  
Իրացվելիության ռիսկ: Շուկայական իրավիճակի կտրուկ փոփոխության կամ 
Բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացման արդյունքում կարող է առաջանալ 
իրացվելիության ռիսկ: Թողարկողը պարտատոմսերի իրացվելիությունն 
ապահովելու համար նախատեսում է գործողությունների պլան (արժեկտրոնների 
պարբերական վճարում, մրցակցային եկամտաբերություն, ցուցակում և 
կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվություն, շուկա ստեղծողի պայմանագրի 
կնքում համապատասխան ընկերությունների հետ), սակայն չի կարող երաշխավորել, 
որ դրանք երկրորդային շուկայում ցանկացած պահի հնարավոր կլինի վաճառել կամ 
գնել ցանկալի գնով: 
Աշխարհաքաղաքական ռիսկ: Աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային և 
ներքաղաքական իրավիճակի անբարենպաստ փոփոխությունների արդյունքում 
հնարավոր է առաջ գան այնպիսի բԲԱացասական գործոններ, որոնք կարող են 
անբարենպաստ ազդեցություն ունենալ ընդհանուր մակրոտնտեսական իրավիճակի 
վրա, որն իր հերթին կարող է մեծացնել չաշխատող վարկերի տեսակարար կշիռը, 
ավելացնել պահուստավորման ծախսերը ու իջեցնել Բանկի շահութաբերությունը:    
Նորմատիվային և օրենսդրական դաշտի փոփոխություններ: Թողարկողը գործում 
է ՀՀ տնտեսության ամենավերահսկվող ոլորտներից մեկում: Հնարավոր է, որ 
2018թ-ից Բազել 3 ստանդարտների ներդրումը դրական կամ բացասական 
ազդեցություն ունենա բանկի գործունեության և ֆինանսական ցուցանիշների վրա: 
Առաջարկվող պարտատոմսերի հետ կապված ռիսկերի առավել մանրամասն 
նկարագրությանը կարող եք ծանոթանալ Ծրագրային ազդագրի 2.1 կետում (էջ 29): 
 

1.3. Բանկի տնտեսական գործունեության զարգացման և 
ֆինանսական վիճակի փոփոխության միտումները 

 
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ն Հայաստանի առաջատար բանկերից է: Բանկի հիմնական 
նպատակն է կապիտալի շարունակական, հուսալի տեղաբաշխումը, ինչպես նաև 
բանկի հաճախորդներին ժամանակին որակյալ բանկային ծառայությունների 
մատուցումը: Բանկի հավասարակշռված քաղաքականությունը կայունության, 
ինչպես նաև ֆինանսատնտեսական բարձր ցուցանիշների գրավականն է: 
Բանկի առաջնային ուղղություններից են նոր բանկային տեխնոլոգիաների 
կիրառումը, ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների կապիտալի հուսալի 
տեղաբաշխումը, վերջիններիս բանկային ծառայությունների ամբողջական փաթեթի 
առաջարկումն ու տրամադրումը: Որպես բանկային ծառայությունների զարգացման 
առաջնահերթ և հեռանկարային ուղի՝ Բանկը դիտարկում է տարբեր տիպի 
բանկային ծառայությունների մատուցումը հեռակառավարման համակարգերի 
միջոցով, ինչպես նաև ծառայությունների հնարավորինս լայն շրջանակների 
մատուցման հասանելիությունը 24/7 ռեժիմով՝ ինչպես հեռակառավարման 
համակարգերի շրջանակներում, այնպես էլ Բանկի ավտոմատ ինքնասպասարկման 
սարքավորումների կիրառմամբ՝ կատարելագործելով առկա տեխնոլոգիական 
հնարավորությունները: 
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Բանկում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում հաճախորդների 
բարձրակարգ և որակյալ սպասարկման վրա, աշխատակիցների համար 
պարբերաբար վերապատրաստման դասընթացներ են կազմակերպվում՝ 
վերջիններիս աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման և սպասարկման 
ժամանակահատվածի կրճատման նպատակով: 
Անձնակազմի բարձր պրոֆեսիոնալիզմը Բանկին թույլ է տալիս արագ արձագանքել 
շուկայական ենթակառուցվածքում առկա փոփոխություններին, կենտրոնացնել և 
ուղղել անհրաժեշտ դրամական միջոցները առավել հեռանկարային 
ուղղություններում:  
Տարեցտարի Բանկի զարգացմանը և ընդլայնմանը զուգընթաց ավելացել է նաև 
Բանկի աշխատակիցների թվաքանակը: 31.12.2017թ.-ի դրությամբ բանկի 
աշխատակիցների ընդհանուր թվաքանակը կազմել է 806 /ներառյալ ֆիզ. 
արձակուրդում գտնվող աշխատակիցները/: 

Հաշվի առնելով Բանկի առաքելությունը և նպատակները, բաժնետերերի 
դիրքորոշումը, նպատակները, թույլ և ուժեղ կողմերը, հնարավորությունները և 
սպառնալիքները՝ Բանկը 2018 թվականին իր առջև դրել է հիմնական հետևյալ 
խնդիրները. 

• Վարկային պորտֆելի աճ 21%-ի չափով՝ ապահովելով 2018 թվականի վերջի 
դրությամբ ավելի քան 190 մլրդ դրամի վարկային պորտֆել, ընդ որում՝ 

1. ՓՄՁ ֆինանսավորման ծավալներով աճը կկազմի 44.2%-ի չափով, 
2. Անհատական վարկերի աճը՝ 22.5%: 
• Տարածքային քաղաքականության զարգացման առումով 2018 թվականի 

խնդիրներն են լինելու 
1. 9 նոր մասնաճյուղի բացում, որից 4-ը Երևան քաղաքում, 
2. 3 գործող մասնաճյուղի գործունեության տարածքի տեղափոխություն և 

վերանորոգում, 
3. 5 գործող մասնաճյուղի կապիտալ կամ ընթացիկ վերանորոգում: 
• 2018 թվականի ընթացքում նախատեսվում է Բանկի քարտային բիզնեսի 

զարգացման ուղղված միջոցառումների իրականացում, ինչը ենթադրում է թե 
վճարային քարտերի քանակի, թե վճարային քարտերով իրականացվող 
գործարքների ծավալների աճ: Զուգահեռաբար իրականացվելու է վճարային 
քարտերով կատարվող գործառնությունների նոր հնարավորությունների ներդնում: 

• Վճարային քարտերով կատարվող գործառնությունների 
հնարավորությունների տեսանկյունից նախատեսվում է VISA Direct /VPP/ 
միջազգային քարտից քարտ փոխանցումների իրականացում: 

• Բանկի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության 
քաղաքականության ներքո տնտեսության առանձին ոլորտների զարգացմանն 
ուղղված ծրագրերի իրականացումը, ինչպես նաև էներգաարդյունավետ վարկերի 
տեսակարար կշռի ավելացում վարկային պորտֆելում և «Կանաչ» վարկերի 
տրամադրում: 

• Ընդլայնել միջազգային ֆինանսական կառույցների /Ասիական զարգացման 
բանկ, Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ, Միջազգային 
ֆինանսական կորպորացիա, KfW գերմանական զարգացման բանկ/ հետ 
համագործակցությունը: 
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• Ապահովել Բանկի կողմից թողարկվող պարտատոմսերի մոտ 20.0 մլրդ ՀՀ 
դրամի պորտֆել: 

• Ապահովել Բանկի հաճախորդների էտալոնային սպասարկումը՝, այդ թվում՝ 
գործընթացների ավտոմատացման և հաճախորդների սպասարկման տևողության 
կրճատման միջոցով: 

• Բանկային թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մատուցել նորարարական 
ծառայություններ՝ ապահովելով բանկային պրոդուկտների ու ծառայությունների 
հասանելիությունը տեղեկատվական տարբեր հարթակներում: 
 
Բանկի կազմակերպական կառուցվածքի փոփոխությամբ, կորպորատիվ 
կառավարման համակարգի բարելավմամբ, որակի կառավարման համակարգի 
ներդրմամբ առանձնակի ուշադրություն կդարձվի հաճախորդներին մատուցվող 
ծառայությունների և բիզնես գործընթացների արդյունավետության բարձրացման 
վրա: 
 Ստորև ներկայացված աղյուսակը հնարավորություն կտա համառոտ պատկերացում 
կազմել Բանկի գործունեության արդյունքների մասին: 
 

            հազար ՀՀ դրամ 
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 31/12/17 

(Աուդիտ  
անցած) 

31/12/16 
(Աուդիտ անցած) 

31/12/15 
(Աուդիտ 
անցած) 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ 252,735,853 
 

190,993,270 158,903,165 

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 216,759,687 
 

158,815,267 138,201,740 

ԿԱՊԻՏԱԼ 35,976,166 
 

32,178,003 20,701,425 

Զուտ տոկոսային եկամուտ 9,340,184  
 

7,071,897 6,496,275 

Գործառնական եկամուտ 
(զուտ կոմիսիոն վճարները 
ներառյալ) 

13,513,882 
 

9,971,725 9,209,400 

Շահույթ/(վնաս) հարկումից 
առաջ 

4,355,884  
 

1,508,590 -616,073 

Շահույթ (վնաս) հարկումից 
հետո 

3,556,046  
 

  1,565,032 -663,583 

Ակտիվների 
շահութաբերության 
գործակիցը (ROA, %) 

1.62% 0.94% 
 

-0.44% 

Սեփական կապիտալի 
շահութաբերության 
գործակիցը (ROE, %) 

10.46% 5.84% 
 

-2.97% 
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1.4. Համառոտ տեղեկություններ Բանկի աուդիտն իրականացնող 
անձանց մասին  

 
2011-2014թթ. ընթացքում Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացրել է «Գրանթ 
Թորնթոն» ՓԲԸ-ն` հասցեն ՀՀ, 0012, ք. Երևան, Վաղարշյան 8/1, հեռ. (+374 10) 
260-964, ֆաքս: (+374 10) 260-961, ինտերնետային կայք` www.gta.am։ 
Կազմակերպության տնօրեն-բաժնետեր է հանդիսանում Գագիկ Գյուլբուդաղյանը։ 
Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից որպես Բանկի 2012-2014թթ. 
գործունեության աուդիտն իրականացնող աուդիտորական կազմակերպություն է 
ընտրվել «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ն։ 2015թ.-ի, 2016թ. և 2017թ-ի Բանկի 
գործունեության աուդիտն իրականացնող կազմակերպություն է ընտրվել «Էրնսթ Ընդ 
Յանգ» ՓԲԸ-ն: Ընկերության հասցեն ՀՀ, 0001, ք. Երևան, Հյուսիսային պող. 1, 
գրասենյակ 27, հեռ. (+374 10) 500-790, ֆաքս: (+374 10) 500-706, ինտերնետային 
կայք. www.ey.com/am։ Կազմակերպության Գլխավոր տնօրեն է հանդիսանում Հակոբ 
Սարգսյանը։ 
Աուդիտի նպատակն է ձեռք բերել բավարար երաշխիքներ` համոզվելու համար, որ 
ֆինանսական հաշվետվությունները զերծ են էական անճշտություններից:  
Ազդագրի գրանցման ներկայացմանը նախորդող վերջին 3 տարվա ընթացքում 
թողարկողի աուդիտն իրականացրած անձանց կողմից աշխատանքից հրաժարման, 
վերընտրությանը չմասնակցելու, աշխատանքից ազատման դեպքեր չեն եղել: 
 

1.5. Բանկի կառավարման մարմինների կազմի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

 
1.5.1 Բանկի բաժնետերերը: «Ըդվանսդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս» ԷլԷլՍի՝ սովորական 
բաժնետոմսերի (80.94%) և արտոնյալ բաժնետոմսերը (333 հատ), Հայփոստ Թրասթ 
Մենեջմենթ ԲԻ. ՎԻ. Ընկերություն՝ սովորական բաժնետոմսերի (14.06%), 
Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի՝ ի դեմս Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի՝ 
սովորական բաժնետոմսերի (5%) սեփականատեր:  
Բանկը մինչ այժմ թողարկել և տեղաբաշխել է 54,722 (Հիսունչորս հազար յոթ 
հարյուր քսաներկու) հատ սովորական բաժնետոմս` յուրաքանչյուրը 300,000 (Երեք 
հարյուր հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, և 333 (Երեք հարյուր 
երեսուներեք) հատ արտոնյալ փոխարկելի բաժնետոմս` յուրաքանչյուրը 100 (Մեկ 
հարյուր) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, որոնք էլ ձևավորում են Բանկի 
կանոնադրական կապիտալը: 
Հաշվի առնելով Բանկի կազմակերպաիրավական ձևը` Բանկի կողմից թողարկված 
բաժնետոմսերը չեն շրջանառվում կարգավորող շուկայում։ Բանկի բաժնետոմսերը 
թողարկված են անժամկետ։ 
 
1.5.2. Բանկի կառավարման մարմինները: Բանկի կանոնադրությամբ սահմանված 
են կառավարման հետևյալ մարմինները` 

• Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով, այսուհետ նաև Ժողով, 
• Բանկի խորհուրդ, 
• Գործադիր մարմին. Բանկի Գլխավոր գործադիր տնօրեն և Բանկի 
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Տնօրինություն։ 
 
 Բանկի խորհուրդը բաղկացած է յոթ անդամից. 

Հ/հ Անուն Ազգանուն Պաշտոն 
1 Արմեն Տեր-Տաճատյան Խորհրդի նախագահ 
2 Ջուան-Պաբլո Գեչիդջյան Խորհրդի անդամ 
3 Արսեն Գամաղելյան (Տեր Հովել քահանա) Խորհրդի անդամ 
4 Խոսե Լուիս Պերսիկո Խորհրդի անդամ 
5 Դանիել Գիլերմո Սիմոնուտի Խորհրդի անդամ 
6 Խորխե Ալբերտո Դել Ագիլա Խորհրդի անդամ 
7 Խուան Կարլոս Օսկոիդի Խորհրդի անդամ 

Բանկի գործադիր մարմինը: Բանկի գործադիր մարմինը բաղկացած է ութ 
անդամից. 

Հ/հ Անուն Ազգանուն Պաշտոն 
1 Արթուր Հակոբյան Գլխավոր գործադիր տնօրեն, 

Տնօրինության նախագահ 
2 Դավիթ Ազատյան Հաշվապահական հաշվառման վարչության 

պետ, Գլխավոր հաշվապահ, Տնօրինության 
անդամ 

3 Գոհար Հարությունյան Գործառնությունների, ծառայությունների 
և ՏՏ գծով տնօրեն 
Տնօրինության անդամ 

4 Հրանտ Հակոբյան Ֆինանսական տնօրեն, Տնօրինության 
անդամ  

5 Վահե Դալյան 
 

Ռիսկերի կառավարման գծով տնօրեն, 
Տնօրինության անդամ  

6 Արթուր Նահապետյան 
 

Բիզնեսի զարգացման գծով տնօրեն 
Տնօրինության անդամ 

7 Գրիգորի 
Բաղդասարյան 

Մանրածախ բիզնեսի գծով տնօրեն  
Տնօրինության անդամ 

8 Ռոստոմ Բադալյան  
 

Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ  
Կորպորատիվ բիզնեսի գծով տնօրեն, 
Տնօրինության անդամ 

 
 

1.6. Առաջարկվող պարտատոմսերի հիմնական վիճակագրական 
տվյալները 

 
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի (այսուհետ նաև` Բանկ) թողարկած պարտատոմսերը 
անվանական, ոչ փաստաթղթային, արժեկտրոնային, միջնաժամկետ 
պարտատոմսեր են և պետք է տեղաբաշխվեն 3 և ավելի տրանշով: Պարտատոմսերի 
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վերջին տրանշի տեղաբաշխումն ավարտվում է ոչ ուշ, քան ՀՀ ԿԲ կողմից 
պարտատոմսերի ազդագիրը հաստատելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում: 
 
Թողարկվող պարտատոմսերը տեղաբաշխվում և մարվում են՝ ԱՄՆ դոլարով 
թողարկվածները՝ ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով թողարկվածները՝ եվրոյով, ՀՀ դրամով 
թողարկվածները՝ ՀՀ դրամով: Ե՛վ ԱՄՆ դոլարով, և՛ եվրոյով, և՛ ՀՀ դրամով 
թողարկված պարտատոմսերի դիմաց արժեկտրոնների վճարումը կատարվում է ՀՀ 
դրամով:  
 
Պարտատոմսի անվանական 
արժեքը` 

100 (Մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար, 100 (Մեկ հարյուր) 
Եվրո, 100 000 (Մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ 

Պարտատոմսերի թողարկման 
ընդհանուր քանակը` 

250 000 (Երկու հարյուր հիսուն հազար) հատ ԱՄՆ 
դոլարով,  50 000 (Հիսուն հազար) հատ եվրոյով, 
30 000 (Երեսուն հազար) հատ ՀՀ դրամով 

Պարտատոմսերի թողարկման 
ընդհանուր ծավալը՝ 

25 000 000 (Քսանհինգ միլիոն) ԱՄՆ դոլար, 5 000 
000 (Հինգ միլիոն) Եվրո, 3 000 000 000 (Երեք 
միլիարդ) ՀՀ դրամ 

Պարտատոմսերի 
յուրաքանչյուր տրանշի 
տեղաբաշխման ծավալը՝ 

Ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից՝ 
յուրաքանչյուր տրանշի համար 

Պարտատոմսերի 
յուրաքանչյուր տրանշի 
տեղաբաշխման  քանակը՝   

Համապատասխան յուրաքանչյուր տրանշի 
տեղաբաշխման ծավալի և անվանական արժեքի 

Պարտատոմսերի 
արժեկտրոնի տարեկան 
եկամտաբերությունը՝ 

Ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից՝ 
յուրաքանչյուր տրանշի համար 

Պարտատոմսերի 
տեղաբաշխումը սկսելու և 
ավարտելու օրը 

Ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից՝ 
պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի համար: 
 

Պարտատոմսերի 
յուրաքանչյուր տրանշի 
շրջանառության ժամկետը՝ 

Ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից՝ 
յուրաքանչյուր տրանշի համար 

Արժեկտրոնների վճարման 
պարբերականությունը՝ 

Ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից՝ 
յուրաքանչյուր տրանշի համար 

Տեղաբաշխման ձևը` Չերաշխավորված 
Պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, շրջանառության ու մարման 
վերջնական պայմանները ենթակա են որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից` 
տեղաբաշխման յուրաքանչյուր տրանշի համար:  
Պարտատոմսերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման 
վերջնական պայմանները ՀՀ ԿԲ են ներկայացվում և հրապարակվում Բանկի 
ինտերնետային կայքում` www.conversebank.am տեղաբաշխումից առնվազն 2 (երկու) 
օր առաջ: 
Պարտատոմսերի վաղաժամկետ մարում չի նախատեսվում: 
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Պարտատոմսերով նախատեսված պարտավորությունների կատարումն ապահովող 
միջոցներ նախատեսված չեն, քանի որ վերջիններս առանց ապահովման են: 
Բանկը նպատակ ունի այս թողարկմամբ իրականացնել հնարավոր 
ավանդատուների բազայի ընդլայնում և տարատեսականացում (դիվերսիֆիկացիա), 
«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ հարթակներում հնարավոր ներդրողներին 
Բանկի ներդրումային գործիքների հետ ծանոթացում, Բանկի վարկային ռիսկի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում հնարավոր ներդրողների լայն 
շրջաններում: Պարտատոմսերի տեղաբաշխումից ստացված դրամական միջոցները 
հանդիսանալու են լրացուցիչ ռեսուրս Բանկի կողմից տրամադրվող վարկերի 
ծավալները ավելացնելու համար:  
 

1.7. Արժեթղթերի առաջարկի համակողմանի նկարագիրը 
 
1.7.1. Պարտատոմսերի տեղաբաշխման գործընթացի համառոտ նկարագիրը 
Թողարկողի պարտատոմսերի բաժանորդագրություն չի իրականացվելու: 
Պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխումը սկսելու և ավարտելու օրը 
ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից:  
Պարտատոմսերի ձեռք բերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է 
լրացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականը (իրավաբանական 
անձինք համաձայն Հավելված 1-ի և ֆիզիկական անձինք համաձայն Հավելված 2-ի), 
պատշաճ կերպով ներկայացնեն Բանկ, կատարեն համապատասխան վճարում, 
որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելը: 
Պարտատոմս ձեռք բերողը պետք է ունենա որևէ բանկում ԱՄՆ դոլարով (եթե ձեռք 
բերվող պարտատոմսերի թողարկման արժույթը ԱՄՆ դոլարն է), եվրոյով (եթե ձեռք 
բերվող պարտատոմսերի թողարկման արժույթը եվրոն է), ՀՀ դրամով (անկախ ձեռք 
բերվող պարտատոմսի թողարկման արժույթից) հաշիվ և որևէ Հաշվի օպերատորի 
մոտ արժեթղթերի հաշիվ: 
Պարտատոմսերում ներդրում կատարող անձը կարող է եկամուտ ստանալ հետևյալ 
դեպքերում` 

• Պարտատոմսերի դիմաց ստացվող տոկոսից, 
• Մինչև մարումը վաճառքի և գնման գների դրական տարբերությունից  

(կապիտալի հավելաճ): 
Բանկի թողարկած պարտատոմսերից ստացվող եկամուտն ենթակա է հարկման 
շահութահարկով (իրավաբանական անձանց համար) և եկամտային հարկով 
(ֆիզիկական անձանց համար) ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով:  

1.7.2. Վճարումների իրականցման կարգը 
Պարտատոմսերի դիմաց վճարումները գնորդները պետք է իրականացնեն 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի պատշաճ կերպով Բանկ 
ներկայացման օրը (որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմանների 
ընդունելը) ոչ ուշ քան մինչև ժամը 16:30-ը, հատուկ թողարկման նպատակով 
Բանկում բացված թիվ 1930043129906501 (ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի համար), 
թիվ 1930043129823704 (եվրոյով պարտատոմսերի համար), թիվ 
1930043123398600 (ՀՀ դրամով պարտատոմսերի համար),  տարանցիկ հաշվին 
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կանխիկ մուտքագրման կամ փոխանցման միջոցով: Պարտատոմսերի դիմաց 
վճարվող գումարը հաշվարկվում է ստորև ներկայացված բանաձևով (էջ 25) 
հաշվարկված մեկ պարտատոմսի տեղաբաշխման տվյալ օրվա գինը 
բազմապատկելով ձեռք բերվող պարտատոմսերի քանակով` ընդ որում, եթե հայտ-
հանձնարարականի ներկայացումը և համապատասխան գումարի վճարումը 
կատարվել է մինչ տվյալ օրվա 16:30 ներառյալ, ապա պարտատոմսի գինը 
հաշվարկվում է տվյալ օրով: Ժամը 16:30-ից հետո ներկայացված և/կամ վճարված 
հայտի համար վճարվող գումարի չափը հաշվարկվում է տվյալ օրվան հաջորդող 
աշխատանքային օրվա պարտատոմսի գնով:  
1.7.3. Պարտատոմսերի տեղաբաշխման գինը որոշվելու է համաձայն հետևյալ 
բանաձևի. 
 

 
որտեղ. 

 
DP - պարտատոմսի գինն է (կլորացվում է ստորակետից հետո 4 նիշի ճշտությամբ 
թվաբանական կլորացման կանոնների համաձայն), 
DSN – գործարքի կատարման օրից մինչև հաջորդ արժեկտրոնի վճարումը մնացած 
օրերի քանակ համապատասխան պայմանականության դեպքում, 
DCC- գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքին 
հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակ համապատասխան 
պայմանականության դեպքում, 
f – մեկ տարում վճարվող արժեկտրոնների թիվն է՝ հաճախականությունը, 
N – հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը, 
C – տարեկան արժեկտրոնը 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց, 
y – մինչև մարում եկամտաբերություն: 
 
Թողարկված պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխման ծավալը 
որոշվում է Բանկի Խորհրդի կողմից՝ ելնելով շուկայական պահանջարկից: 
Յուրաքանչյուր տրանշի պարտատոմսերի տվյալ օրվա գինը տեղաբաշխման ողջ 
ընթացքի համար Բանկը պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային 
կայքում` www.conversebank.am: 
Պարտատոմսերի դիմաց վճարվող արժեկտրոնը հաշվարկում է յուրաքանչյուր 
տեղաբաշխան համար Բանկի Խորհրդի կողմից որոշված պարբերականությամբ ` 
տեղաբաշխման սկզբի օրվան հաջորդող յուրաքանչյուր n-րդ պարբերական ամսվա 
համապատասխան օրը: 
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Պարտատոմսերի դիմաց վճարվող արժեկտրոնի կուտակումն իրականացվելու է 
հետևյալ բանաձևով. 
 

 
որտեղ. 
AI – կուտակված արժեկտրոնային եկամուտն է, 
FV- մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքն է, 
C – տարեկան արժեկտրոնային անվանական տոկոսադրույքն է՝ արտահայտված 
տոկոսներով, 
k – մեկ տարում վճարվող արժեկտրոնների թիվն է, հաճախականությունը  
Օրերի հաշվարկման պայմանականությունը Թողարկողի պարտատոմսերի համար 
համարվում է Actual/Actual, ընդ որում 
DCS - գործարքի կատարման օրվան նախորդող արժեկտրոնի մարման/արժեկտրոնի 
կուտակման սկզբի ամսաթվի և գործարքի կատարման օրվա միջև եղած օրերի 
քանակն է համապատասխան պայմանականության դեպքում [D2M2Y2-D1M1Y1], 
DCC –արժեկտրոնային փուլի օրերի քանակն է համապատասխան 
պայմանականության դեպքում [D3M3Y3-D1M1Y1], 
D1M1Y1 – գործարքի կատարման օրվան նախորդող արժեկտրոնի մարման/ 
արժեկտրոնի կուտակման սկզբի ամսաթիվն է, 
D2M2Y2 – գործարքի կատարման ամսաթիվն է, 
D3M3Y3 – գործարքի կատարման օրվան հաջորդող արժեկտրոնի մարման/ 
անվանական արժեքի մարման ամսաթիվն է: 
Պարտատոմսերի տեղաբաշխման յուրաքանչյուր տրանշի վճարվող արժեկտրոնի 
տարեկան տոկոսադրույքը ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից: 
 

1.8. Պարտատոմսերի ռեեստրի վարումը 
 

Պարտատոմսերի ռեեստրը վարելու է «Հայաստանի Կենտրոնական 
դեպոզիտարիա» ԲԲԸ (ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Մհեր Մկրտչյան 5Բ, հեռ. +(37410) 
543321` ըստ «Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի  
համապատասխան կանոնների, ընթացակարգերի: 
 

1.9. Այլ էական տեղեկություններ 
 
Համաձայն «ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ 
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի գ կետի Բանկի 
թողարկած անվանական արժեթղթերով ներգրավված դրամական միջոցները 
համարվում են բանկային ավանդ, ուստի ֆիզիկական անձանց, այդ թվում` 
անհատ ձեռնարկատերերի ներդրումները Բանկի կողմից թողարկված 
անվանական պարտատոմսերում ինչպես նաև պարտատոմսերից ստացվող 
տոկոսները երաշխավորված են նույն չափով և կարգով, ինչպես ավանդները: 
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Արժեկտրոնի գումարը Բանկը վճարում է պարտատոմսերի սեփականատերերին, 
արժեկտրոնի հաշվարկման օրը: Եթե արժեկտրոնի հաշվարկման օրը ոչ 
աշխատանքային է, ապա վճարման օր է համարվում դրան հաջորդող առաջին 
աշխատանքային օրը: Արժեկտրոնների վճարումը կատարվում է ՀՀ դրամով: ԱՄՆ 
դոլարով և եվրոյով պարատոմսերի արժեկտրոնի հաշվարկման համար հիմք է 
ընդունվում արժեկտրոնների հաշվարկմանը նախորդող  օրվա ՀՀ ԿԲ 
հրապարակած համապատասխան արտարժույթի միջին շուկայական փոխարժեքը: 

 
1.10. Ամփոփ ֆինանսական տվյալներ 

Բանկի տարեկան և եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվությունները, և 
ֆինանսական գործակիցների հաշվարկման բանաձևերը ներկայացված են 
Հավելված 6-ում և Հավելված 7-ում:  

հազար ՀՀ դրամ 

Ցուցանիշի անվանումը 31/12/2017 
(աուդիտ անցած) 

31/12/16 
(Աուդիտ անցած) 

31/12/15 
(Աուդիտ անցած) 

Զուտ շահույթ շահութահարկի 
գծով ծախսի նվազեցումից հետո 
 

3,556,046 1,565,032 -663,583 

Սեփական կապիտալի միջին 
մեծություն 

34,009,567 26,807,180 22,376,240 

Սեփական կապիտալի 
շահութաբերություն (ROE), % 

10.46% 5.84% -2.97% 

Զուտ շահույթ շահութահարկի 
գծով ծախսի նվազեցումից հետո 
 

3,556,046 1,565,032 -663,583 

Ընհանուր ակտիվների միջին 
մեծություն 

219,555,541 167,144,815 152,182,843 

Ակտիվների շահութաբերություն 
(ROA), % 

1.62% 0.94% -0.44% 

Զուտ շահույթ շահութահարկի 
գծով ծախսի նվազեցումից հետո 
 

3,556,046 1,565,032 -663,583 

Գործառնական եկամուտ 
 

13,513,882 9,971,725 9,209,400 

Զուտ շահույթի մարժա (NPM), % 26.31% 15.69% -7.21% 
Գործառնական եկամուտ 
 

13,513,882 9,971,725 9,209,400 

Ընհանուր ակտիվների միջին 
մեծություն 

219,555,541 167,144,815 152,182,843 

Ակտիվների օգտագործման 
գործակից (AU), % 

6.16% 5.97% 6.05% 

Ընհանուր ակտիվների միջին 
մեծություն 

219,555,541 167,144,815 152,182,843 

Սեփական կապիտալի միջին 
մեծություն 

34,009,567 26,807,180 22,376,240 
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ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՂԻՆ 

 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԸ ՊԵՏՔ Է ԴԻՏՎԻ ՈՐՊԵՍ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ 
ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԱՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԴՐՈՂԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏՔ Է ՀԻՄՆՎԱԾ ԼԻՆԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ 
ԱԶԴԱԳՐԻ ՎՐԱ: ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ 
ԱՆՁՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹՈՒՄ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՉ 
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՊԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ԼԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՅԴ 
ԹՎՈՒՄ` ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՄԱՍՈՎ) ԿՐՈՒՄ Է 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԵԹԵ ԱՅՆ ՈՉ 
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՊԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ Է ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ 
ՄՅՈՒՍ ՄԱՍԵՐԻ ՀԵՏ ԴԻՏԱՐԿԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: 

Սեփական կապիտալի 
մուլտիպլիկատոր (EM) 

6.46 6.24 6.80 

Զուտ տոկոսային եկամուտ 
 

9,340,184 7,071,898 6,496,275 

Եկամտաբեր ակտիվների միջին 
մեծություն 

164,028,097 115,653,469 104,378,946 

Զուտ տոկոսային մարժա (NIM) 0.06 0.06 0.06 
Տոկոսային եկամուտ 
 

17,624,253 13,859,656 13,458,001 

Եկամտաբեր ակտիվների միջին 
մեծություն 

164,028,097 115,653,469 104,378,946 

Եկամտաբեր ակտիվների 
եկամտաբերություն 

0.11 0.12 
 

0.13 

Տոկոսային ծախսեր 
 

8,284,069 6,787,759 6,961,726 

Պարտավորություններ, որոնց 
գծով կատարվում են տոկոսային 
ծախսեր 
 

213,602,196 156,653,307 136,187,336 

Ծախսատարություն այն 
պարտավորությունների, որոնց 
գծով  կատարվում են տոկոսային 
ծախսեր 

0.04 0.04 0.05 

Զուտ շահույթ շահութահարկի 
գծով ծախսի նվազեցումից հետո 
 

3,556,046 1,565,032 -663,583 

Բաժնետոմսերի միջին կշռված 
թիվը 31074.00 31,074 

 
23,340 

Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի 
հաշվով (EPS) 114.44 

 
50.36 

 
-28.43 

Սպրեդ 0.07 0.08 0.08 
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ԲԱԺԻՆ 3. ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 
3.1 Ռիսկային գործոններ 
 
Համախառն վարկային պորտֆելի վերլուծությունն ըստ ապահովվածության. 
          
 31/12/2017թ. 

Դրությամբ 
հազար ՀՀ դրամ 
(աուդիտ անցած) 

31/12/2016թ. 
Դրությամբ 

հազար ՀՀ դրամ 
(աուդիտ անցած) 

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ 
վարկեր 82,040,110 58,061,771 
Ոսկու գրավով վարկեր 15,950,465 13,485,219 
Կազմակերպությունների 
երաշխիքներով ապահովված վարկեր 6,383,684 5,895,609 
Տրանսպորտային միջոցների 
գրավադրմամբ վարկեր 2,320,430 1,977,955 
Դրամական միջոցներով 
ապահովված վարկեր 35,148,213 27,221,417 
Պաշարների գրավադրմամբ վարկեր 676,734 896,863 
Սարքավորումների գրավադրմամբ 
վարկեր 3,300,657 1,485,529 
Այլ արժեթղթեր 5,541,894 4,513,789 
Այլ գրավներ 7,230,345 5,155,737 
Չապահովված վարկեր 11,438,319 7,885,131 
(Ընդամենը վարկեր և 
փոխառություններ համախառն) 170,030,851 123,579,020 

 
Վերը նշված աղյուսակում ներկայացված արժեքները վարկերի հաշվեկշռային 
արժեքներն են, և պարտադիր չէ ներկայացնեն գրավների իրական արժեքը: 
Գրավների շուկայական արժեքների գնահատումները հիմնված են գրավի 
գնահատման վրա վարկերի տրամադրման ամսաթվի դրությամբ: Հիմնականում 
դրանք չեն թարմացվում մինչև վարկերը չգնահատվեն որպես անհատապես 
արժեզրկված:  
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ անհատապես արժեզրկված վարկերի գծով 
գրավների իրական արժեքը կազմում է 8,634,264 հազ. դրամ : 
Չարժեզրկված, ոչ ժամկետանց վարկեր և փոխառություններ: 
Ստորև աղյուսակում ներկայացված է վարկերի և փոխառությունների որակն ըստ 
դասերի. 

2017թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 
(աուդիտ անցած) 
Հազար  ՀՀ դրամ 

Ոչ ժամկետանց և չարժեզրկված Ժամկետանց Ընդամեն
ը 

Բարձր 
վարկանիշ 

Ստան-
դարտ 

վարկանիշ 

Ցածր 
վարկ
ա-նիշ 

բայց ոչ 
անհատապես 
արժեզրկված 

Անհատա-
պես 

արժեզրկված 

 

Հաճախորդ-
ներին տրված 35,148,213  

125,750,079 
 1,145,173  

7,987,386 
30 
 

30 
 



վարկեր և 
փոխառություն-

ներ 

  170,030,851 

Ժամկետանց, բայց ոչ անհատապես արժեզրկված վարկեր: Ժամկետանց, բայց ոչ  
անհատապես արժեզրկված վարկերը և փոխառությունները ներառում են 
ժամկետանց, բայց ոչ անհատապես արժեզրկված վարկերը: Ժամկետանց, բայց ոչ 
անհատապես արժեզրկված վարկերի վերլուծությունը՝ ըստ վճարման ուշացման 
ժամկետների հետևյալն է. 

31/12/2017թ. դրությամբ (աուդիտ անցած) 
 հազար ՀՀ դրամ 
 Մինչև 30 օր 31-60 օր 61-90 օր 90 օրից 

առավել 
Ընդամենը 

Հաճախորդներին 
տրված վարկեր և 
փոխառություններ 

     

Արդյունաբերություն 0 10,016 5,296 14,672 29,984 
Գյուղատնտեսությու
ն 186 2,638 4,788 26,842 34,454 

Շինարարություն 909 0 0 0 909 
Առևտուր 0 0 14,196 14,923 29,119 
Տրանսպորտ և կապ 0 0 0 12,014 12,014 
Սպառողական 
վարկեր 
ֆիզիկական 
անձանց 

191,801 131,696 72,872 311,736 708,105 

Հիփոթեքային 
վարկեր 28,088 66,224 17,632 214,449 326,393 

Ծառայությունների 
ոլորտ 0 0 0 0 0 

Այլ 0 0 0 4,195 4,195 
Ընդամենը 220,984 210,574 114,784 598,831 1,145,173 
Միաժամանակ բանկի վարկային ռիսկը բնութագրող ցուցանիշներն ունեն հետևյալ 
տեսքը: 
Վարկերի գծով պահուստ/ընդհանուր վարկեր= 2.86% 
Չաշխատող վարկեր/ընդհանուր վարկեր= 5.37% 
Վարկերի գծով պահուստ/ընդհանուր կապիտալ =13.52% 
Շահույթի ծածկման գործակից (զուտ գործառնական եկամուտներ+պահուստի 
ստեղծման ծախսեր)/վարկերից զուտ կորուստ= 254.3% 
%: 
 
31.12.2017թ.-ի դրությամբ իրացվելիության գործակիցները կազմել են՝  
 
Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այդ 
հարաբերակցությունը կազմել է՝ 

31/12/2017թ., % 2016թ., % 

Ն21 − Ընդհանուր իրացվելիություն (բարձր իրացվելի 
ակտիվներ/Ընդհանուր ակտիվներ) 

35.26 39.01 

Ն22 − Ընթացիկ իրացվելիություն (բարձր իրացվելի 
ակտիվներ/ցպահանջ պարտավորություններ) 

102.49 116.23 
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3.2  Բիզնեսի նկարագիրը 
 
Վերջին տարիների ընթացքում Բանկի կողմից տեղաբաշխված միջոցների 
հիմնական բնութագրիչները հետևյալն են` 
 

Տեղաբաշխման 
ուղղությունները 

31/12/17 
(Աուդիտ անցած) 

31/12/16 
(Աուդիտ անցած) 

31/12/15 
(Աուդիտ անցած) 

Ծավալը 
(հազ. 
դրամ) 

միջին %-
ը 

Ծավալը 
(հազ. 
դրամ) 

միջին %-
ը 

Ծավալը 
(հազ. 
դրամ) 

միջին %-ը 

Վարկեր` այդ 
թվում323232 

 

 
 

170,030,851 10.86% 123,579,020 11.74% 86,970,958 13.6% 
-բիզնեսի 

վարկավորում 
97,844,810 9.13% 

71,198,846 9.45% 36,629,585 11.62% 
-սպառողական 

վարկեր 
42,839,101 15.15% 

31,088,469 17.59% 27,517,505 18.27% 
- հիփոթեքային 

վարկեր 
28,612,812 10.36% 

20,706,198 11.15% 20,492,115 12.09% 
- ավտովարկ. 298,382 11.82% 339,898 15.25% 542,277 15.09% 

- այլ 435,747 11.29% 245,609 14.22% 1,789,476 18.7% 
Բանկերում և այլ 
ֆինանսական 

հաստատություն
ներում 

 
 
 

10,546,355 

 
 
 

4.6% 2,320,882 0% 9,148,697 7.74% 
ՀՀ պետական 
արժեթղթերում 22,707,948 8.96% 13,273,481 9.24% 3,722,238 8.06% 

 
Վերջին տարիների ընթացքում Բանկի կողմից ներգրավված միջոցների հիմնական 
բնութագրիչները հետևյալն են` 
 

Ներգրավման 
ուղղությունները 

31/12/17 
(Աուդիտ անցած) 

31/12/16 
 (Աուդիտ անցած) 

31/12/15 
 (Աուդիտ անցած) 

Ծավալը 
(հազ. 
դրամ) 

միջին %-ը Ծավալը 
(հազ. 
դրամ) 

միջին %-ը Ծավալը 
(հազ. 
դրամ) 

միջին %-ը 

Ավանդներ` այդ 
թվում 

173,914,157 4.21% 139,680,217 4.96% 111,430,135 4.25% 

- ժամկետային 
ավանդներ 

106,572,818 6.30% 90,840,564 7.20% 60,299,954 7.10% 

- ցպահանջ 
ավանդներ 

67,341,339 0.91% 48,839,653 0.78% 51,130,181 0.88% 

Բանկերից և այլ 
ֆինանսական 

հաստատություն
ներից 

27,832,817 5.50% 9,374,272 8.46% 17,326,492 8.94% 
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Բանկը կատարում է հաճախորդների վճարահաշվարկային սպասարկում և 
մատուցում է բանկային ցանկացած ծառայություն, որոնց մասին ցուցանիշները, 
դրանց շարժը ներկայացված է ստորև: 
 

 
Վերջին երեք տարիների ընթացքում «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի գրաված դիրքը 
մնացած  բանկերի համեմատ ըստ առանձին ուղղությունների ունի հետևյալ 
տեսքը՝ 
 

Դիրքն ըստ ուղղությունների 2017թ.  2016թ.   2015թ.  

Ակտիվներ 6-րդ 9-րդ  8-րդ 
Կապիտալ 10-րդ 12-րդ  12-րդ 
Վարկեր 6-րդ 9-րդ  9-րդ 

Պարտավորություններ 6-րդ 9-րդ  8-րդ 

 

Շահութաբերության գործակիցներ 2017թ. 2016թ. 2015թ.. 

Սեփական Կապիտալի Շահութաբերության 
գործակից (ROE) 10.46% 5.84% -2.97% 

Ակտիվների շահութաբերության գործակից (ROA) 
    1.62% 0.94% -0.44% 

 
 «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի մասնաբաժինը ՀՀ բանկային համակարգում 
ներկայացված է ստորև: 

 

  31/12/17 
դրությամբ 

31/12/16 
դրությամբ 

31/12/15 
դրությամբ 

Իրավաբանական անձ հաշվետերերի 
թիվ, անձ 7,672 6,556 5,290 
Ֆիզիկական անձ հաշվետերերի թիվ, 
անձ 117,701 108,096 90,215 
Ընթացիկ հաշիվների քանակը, հատ 305,976 257,772 225,445 
Ժամկետային հաշիվների քանակը, հատ 11,320 10,349 7,438 
Իրավաբանական անձանց կողմից 
արտերկիր ուղարկված գումարներ (մլն. 
ՀՀ դրամ) 176,565 133,785 154,742 
Իրավաբանական անձանց անունով 
արտերկրից ստացված գումարներ (մլն. 
ՀՀ դրամ) 151,579 108, 020 167,240 
Ֆիզիկական անձանց կողմից 
արտերկիր ուղարկված գումարներ 
(SWIFT, Western Union, Migom և այլ) 
(մլն. ՀՀ դրամ) 39,823 22,774 19,886 
Ֆիզիկական անձանց անունով 
արտերկրից ստացված գումարներ 
արտասահմանից (SWIFT, Western 
Union, Migom և այլ) (մլն. ՀՀ դրամ) 76,618 59,119 63,537 

33 
 



հազար ՀՀ դրամ 
 Ակտիվներ Վարկային 

ներդրումներ 
Պարտավորությու

ններ 
Ընդհանուր 
կապիտալ 

31/12/2017 
դրությամբ 
/աուդիտ 
չանցած/ 

Համակարգ  4,362,083,404  2,638,603,699  3,661,060,561   701,022,842  
ԲԱՆԿ  252,735,853  165,167,500  216,736,232   35,999,621  

% 
5.79% 6.26% 5.92% 5.14% 

31/12/2016 
դրությամբ 
(աուդիտ 
անցած) 

Համակարգ 4,019,621,599 2,528,952,222 3,359,196,520 660,425,139 
ԲԱՆԿ 190,993,270 119,024,824 158,815,267 32,178,003 

% 
4.75% 4.71% 4.73% 4.87% 

31/12/2015 
դրությամբ 
(աուդիտ 
անցած) 

Համակարգ 3,456,694,821 2,139,296,981 2,917,677,034 539,017,788 
ԲԱՆԿ 158,903,165 82,945,627 138,201,740 20,701,425 

% 
4.85% 3.88% 4.74% 3.84% 

 
 
3.8.2 Տեղեկություններ թողարկողի կառավարմանը մասնակցող յուրաքանչյուր 
անձի վերաբերյալ 

Անուն 
ազգանուն Պաշտոնը 

Բնակության 
վայրը 

(հասցեն) 

Մասնագի-
տությունը 

վերջին 3 տարիներում 
զբաղեցրած պաշտոնները 

այդ թվում համատեղու-
թյամբ 

Արմեն 
Տեր-

Տաճատյան 

Խորհրդի 
նախագահ 

ք.Երևան, 
Չեխովի փ, շենք 

10, բն.120 
Իրավաբան 

«Տեր-Տաճատյան 
իրավաբանական և 

բիզնես-
խորհրդատվական» ՓԲԸ. 

Հիմնադիր տնօրեն, 
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 
Խորհրդի նախագահ 

Ջուան Պաբլո 
Գեչիդջյան 

Խորհրդի 
անդամ 

Վահագնի թաղ. 
Արաքս 23 Մենեջեր 

«Հայփոստ» ՓԲԸ դիտորդ 
խորհրդի նախագահ,  

«ԸդվանսդԳլոբալ 
Ինվեսթմենթս» ԷլԷլՍի-ի 

տնօրեն, 
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 

խորհրդի անդամ, 
Արմենիա միջազգային 
օդանավակայանների 

տնօրեն 

Արսեն 
Գամաղելյան 
(Տեր Հովել 
քահանա) 

Խորհրդի 
անդամ 

Զվարթնոց շ. 
15, բն. 18 Հոգևորական 

Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի ֆինանսական 

բաժնի   հաշվապահ, 
Քահանա, 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 
խորհրդի անդամ 

Խոսե Լուիս 
Պերսիկո 

Խորհրդի 
անդամ 

Բուենոս Այրես, 
Ռույ Դիաս դե Տնտեսագետ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 

խորհրդի անդամ 
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Գուզման 257փ., 
4/բ շ./ 

«Կորպորասիոն Ամերիկա» 
ՍԱ-ում որպես «Բոդեգաս 
դել Ֆին դել Մունդո» ՍԱ-ի 
գլխավոր ֆինանսական 

տնօրեն 

Դանիել Գիլերմո 
Սիմոնուտտի 

Խորհրդի 
անդամ 

Բուենոս Այրես, 
Հոնդուրասի փ., 

5663-GA1 
Հաշվապահ 

Ամերիկյան միջազգային 
օդանավակայանների 

(ԱՄՕ)` Զվարթնոց 
միջազգային 

օդանավակայան (Երևան, 
Հայաստանի 

Հանրապետություն) և 
Կարասկո միջազգային 

օդանավակայան 
(Մոնտեվիդեո, Ուրուգվայի 

Հանրապետություն) 
կոնցեսիոներ 

կազմակերպությունների 
գործունեությունը 

վերահսկող 
կորպորացիայի գլխավոր 
ֆինանսական տնօրեն. 
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 

խորհրդի անդամ 

Խորխե 
Ալբերտո Դել 

Ագիլա 

Խորհրդի 
անդամ 

Արգենտինա, 
Բուենոս Այրես, 

Լաս 
Կամպանիլաս 

602 

Տնտեսագետ-
քաղաքագետ 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 
խորհրդի անդամ 

Խուան Կարլոս 
Օսկոիդի 

Խորհրդի 
անդամ 

ք. Բուենոս Այրես, 
Ալբարինո 1064 

Մենեջեր-
Տնտեսագետ 

«Afluenta» S.A.-ի տնօրեն, 
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 

Կոմերցիոն և Այլ 
Քաղաքականությունների 

Զարգացման և 
Վերահսկողության 

հանձնաժողովի 
նախագահ, 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 
խորհրդի անդամ 

Արթուր 
Հակոբյան 

Գլխավոր 
գործադիր 
Տնօրեն, 

Տնօրինության 
նախագահ 

Ք. Երևան 
Նոր–Նորքի 2-րդ 

զանգված 
Թոթովենցի շ. 2, 

բն 10 

Տնտեսագետ- 
մաթեմատիկո

ս 

«Դիլիջան Ինտերնեշնլ 
Սքուլ Պրոփերթիզ» և 

«Դիլիջան Դեվելոփմենթ» 
հիմնադրամների 

գործադիր տնօրեն, 
«Հայաստանի 
զարգացման 

նախաձեռնություններ» 
հիմնադրամի Դիլիջանի 
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զարգացման ծրագրի 
ղեկավար 

Դավիթ 
Ազատյան 

Հաշվապահ
ական 
հաշվառման 
վարչության 
պետ, 
Գլխավոր 
հաշվապահ, 
Տնօրինությ
ան անդամ  

 

Ք. Աշտարակ, 
Ուջան 3 փ, տուն 

11 

Ճարտարագե
տ 

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 
Հաշվապահական 

հաշվառման վարչության 
պետ-գլխավոր 
հաշվապահ, 

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 
ֆինանսական տնօրեն-
գլխավոր հաշվապահ: 

 

Գոհար 
Հարությունյան 

Գործառնությո
ւնների, 

ծառայությունն
երի և ՏՏ 

դեպարտամեն
տի տնօրեն 

Տնօրինության 
անդամ 

Ք. Երևան. 
Հանրապետությա

ն փ. 46շ.բն.16 
Պուշկինի 1, բն.7 

Տնտեսագետ 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 
Հաշվապահական 

հաշվառման վարչության 
պետ-Գլխավոր 

հաշվապահ 

Հրանտ 
Հակոբյան 

Ֆինանսական 
տնօրեն, 

Տնօրինության 
անդամ 

Ք. Երևան 
Այգեստան 9փ., 

տուն 45 
Տնտեսագետ 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 
Գործադիր տնօրենի 

խորհրդական 

Վահե Դալյան 

Ռիսկերի 
կառավար-
ման գծով 
տնօրեն, 

Վարչության 
անդամ 

Ք. Երևան. Սոսե 
2 նրբ, 8/16 

Ռադիոինժենե
ր, 

ֆինանսիստ 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 
Գործադիր տնօրենի 

տեղակալ-Առևտրային 
ֆինանսավորման 
վարչության պետ 

Արթուր 
Նահապետյան 

Բիզնեսի 
զարգացման 
գծով տնօրեն, 
Տնօրինության

անդամ 
 

Ք. Երևան. 
Նոր Նորքի 9զ., 

81 շ, 31 բն 
Տնտեսագետ 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 
Մեթոդոլոգիայի բաժնի 
պետ, «Կոնվերս Բանկ» 

ՓԲԸ բիզնեսի 
զարգացման գծով 

տնօրենի տեղակալ –
Ռազմավարության, 
պլանավորման և 

վերլուծությունների 
վարչության պետ  

Գրիգորի 
Բաղդասարյան 

 

Մանրածախ 
բիզնեսի գծով 

տնօրեն 
Տնօրինության

անդամ 
 

Գեղարքունիքի 
մարզ, ք. Սևան, 

5-րդ միկրոշրջան, 
7շ., բն7 

Ինժեներ-
տնտեսագետ 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 
Տարածաշրջանային 

ղեկավար 
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Ռոստոմ 
Բադալյան 

 

Կորպորատիվ 
բիզնեսի գծով 

տնօրեն 
Տնօրինության

անդամ 
 

Ք. Երևան. 
Նուբարաշեն 11, 

10շ., բն.28 
Տնտեսագետ 

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-
ում՝ որպես վարկային 

դեպարտամենտի 
սեփական ռեսուրսներով 

վարկավորման 
վարչության պետ, 

 «Իզի Փեյ» ՍՊԸ տնօրեն 

Լիլիթ 
Յորդանյան 

Ներքին 
աուդիտի 
ղեկավար 

Ք. Երևան. 
Ամիրյան 4/6, 

բն.107 
Տնտեսագետ Ներքին աուդիտի 

ղեկավար 

 
3.10 Բանկի ակտիվների և պարտավորությունների, ֆինանսական 
վիճակի, եկամուտների և ծախսի վերաբերյալ  
 «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի բոլոր տարիներ ֆինանսական հաշվետվությունները 
կազմված են Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտներին 
համապատասխան:  
Բանկի աուդիտորական եզրակացությամբ հաստատված տարեկան ֆինանսական 
հաշվետվությունները, ինչպես նաև անկախ աուդիտորական եզրակացությունները 
ներկայացված են սույն Ծրագրային ազդագրի Հավելված 7-ում:  
Նախորդ տարիների «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի գործունեության ֆինանսական 
արդյունքները և ակտիվների տարեկան եկամտաբերությունը ներկայացված են 
ստորև բերված աղյուսակում: 

հազար ՀՀ դրամ 
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 31/12/17 

 (Աուդիտ անցած) 
31/12/16 

(Աուդիտ անցած) 
31/12/15 

(Աուդիտ անցած) 
ԱԿՏԻՎՆԵՐ           252,735,853 190,993,270 158,903,165 
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 216,759,687 158,815,267 138,201,740 
ԿԱՊԻՏԱԼ 35,976,166 32,178,003 20,701,425 
Զուտ տոկոսային եկամուտ 9,340,184 7,071,898 6,496,275 
Գործառնական եկամուտ 
(զուտ կոմիսիոն վճարները 
ներառյալ) 

 
 

13,513,882 9,971,725 9,209,400 
Շահույթ/(վնաս) հարկումից 
առաջ 

 
4,355,884 1,508,590 -616,073 

Շահույթ (վնաս) հարկումից 
հետո 

 
3,556,046 1,565,032 -663,583 

Ակտիվների 
շահութաբերության 
գործակիցը (ROA, %) 1.62% 0.94% -0.44% 
Սեփական կապիտալի 
շահութաբերության 
գործակիցը (ROE, %) 10.46% 5.84% -2.97% 

 
Բանկի ֆինանսական գործունեությունը 
ա. Բանկի պարտավորությունները (ռեսուրսները) ունեն հետևյալ կառուցվածքը. 
Ֆինանսական միջնորդություն կատարող անձանց, այդ թվում` բանկերի, բնականոն 
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գործունեության համար ռեսուրսների գլխավոր աղբյուրներն են հանդիսանում 
սեփական կապիտալը և ներգրավված միջոցները: Բանկը վարկերի տրամադրման և 
միջոցների այլ տեղաբաշխումների նպատակով վերջին տարիներին զգալիորեն 
ամրապնդել է իր ռեսուրսային բազան: 
 

 31/12/17 
(Աուդիտ 
անցած) 

Տես. 
կշիռ % 

31/12/16 
(Աուդիտ 
անցած) 

Տես. կշիռ 
% 

31/12/15 
(Աուդիտ 
անցած) 

Տես. 
կշիռ % 

Ռեսուրսներ, 
ընդամենը, այդ 
թվում` 

       
252,735,853 100 190,993,270 100 158,903,165 100 

Սեփական 
կապիտալ 35,976,166 

 
       14.23 32,178,003 16.85 20,701,425 13.03 

Պարտավորությու
ններ, որից` 

 
216,759,687 

 

 
      85.77 158,815,267 

 83.15 138,201,740 86.97 
հաճախորդներից 
ներգրավված 
միջոցներ 173,914,157 68.81 139,680,217 73.13 111,430,135 70.12 
Պարտավորությու
ններ բանկերի և 
այլ ֆին. կազմ. 
նկատմամբ 27,832,817 11.01 9,374,272 4.91 17,326,492 10.90 
այլ 
պարտավորությու
ններ 1,336,873 0.53 841,484 0.44 755,678 0.48 
  
31.12.2016թ և 31.12.2017թ. դրությամբ Բանկի պարտավորությունների կատարման 
մակարդակը բնորոշող ստորև ներկայացված աղյուսակում, ՀՀ ԿԲ-ի կողմից 
սահմանված նորմատիվային ցուցանիշների փաստացի մակարդակը վկայում են, որ 
Բանկի պարտավորությունների կատարման հնարավորությունները պահպանվել են 
բարձր մակարդակի վրա: 
 
 
Նորմատիվներ Նորմատիվի 

փաստացի 
մեծությունը՝ 
հաշվարկված 
բանկի համար 
31/12/17 

Նորմատիվի 
փաստացի 
մեծությունը՝ 
հաշվարկված 
բանկի համար 
31/12/16 

ՀՀ 
կենտրոնական 
բանկի 
սահմանած 
նորմատիվի 
թույլատրելի 
մեծությունը 

Ն1 Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով 
կշռված ակտիվների գումարների միջև 
նվազագույն հարաբերակցությունը 

16.96% 21.56% 12.00% 

Ն21 Բանկի բոլոր արժույթներով 
արտահայտված բարձր իրացվելի 
ակտիվների և բոլոր արժույթներով 
արտահայտված ընդհանուր ակտիվների 
գումարների միջև նվազագույն 

35.26% 39.01% 15.00% 
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հարաբերակցությունը 

Ն22 Բանկի բոլոր արժույթներով 
արտահայտված բարձր իրացվելի 
ակտիվների և բոլոր արժույթներով 
արտահայտված ցպահանջ 
պարտավորությունների միջև 
նվազագույն հարաբերակցությունը 

102.49% 116.23% 60.00% 

 
 
բ. Բանկի սեփական կապիտալի կառուցվածքը 2015-2017թթ. ընթացքում ունի 
հետևյալ տեսքը. 
 
Կապիտալ 31/12/17 

(Աուդիտ անցած) 
31/12/16 
(Աուդիտ 
անցած) 

31/12/15 
(Աուդիտ 
անցած) 

Կանոնադրական կապիտալ 16,416,633 16,416,633 7,002,033 
Էմիսիոն եկամուտ 63,233 63,233 63,233 
Պահուստներ՝ 6,595,921 5,724,323 4,659,858 
Գլխավոր պահուստ 1,243,064 

 
1,005,996 1,005,996 

Վերագնահատման պահուստներ 5,352,857 
 

4,718,327 3,653,862 

Կուտակված շահույթ (վնաս) 12,900,379 
 

9,973,814 8,976,301 

Ընդամենը կապիտալ 35,976,166 32,178,003 20,701,425 

 
 
ՆԵՐԴՐՈՂԸ, ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՎ ՍՈՒՅՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻՆ, 
ՊԵՏՔ Է ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԳՆԱՀԱՏԻ ՏՎՅԱԼ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ 
ՍԵՓԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՌԻՍԿԸ՝ ՄԻՆՉԵՎ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1  

 «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ թողարկած արժեկտրոնային 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի տիպային 
ձև (իրավաբանական անձ) 

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ թողարկած արժեկտրոնային 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական 

իրավաբանական անձանց համար 
 

Լրացվում է Ներդրողի կողմից 
Հայտը  Բանկ ներկայացման ամսաթիվը և 
ժամը (օր, ամիս, տարի, ժամ) 

 

Իրավաբանական անձի անվանումը 
(ֆիրմային անվանում, 
կազմակերպաիրավական ձև) 

 

Պետական գրանցման տվյալները 
(գրանցման վկայականի համար, ամսաթիվ) 

 

Գրանցման և գտնվելու վայրը 
(գրանցման և գտնվելու վայրի հասցեները) 

 

ՀՎՀՀ  

Ռեզիդենտությունը 
(ռեզիդենտ/ ոչ ռեզիդենտ) 

 

Սույն հայտ-հանձնարարականի ներկայացմամբ ընդունում եմ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ) առաջարկը, որով և ցանկություն եմ հայտնում ձեռք բերել 
թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ պայմաններով` 
Ձեռք բերվող պարտատոմսերի քանակը՝ հատ 
(թվերով/տառերով) 

 

Ձեռքբերվող պարտատոմսերի թողարկման 
արժույթ 

 

Ձեռքբերվող 1 պարտատոմսի ձեռքբերման 
գինը (թվերով/տառերով) 

 

Ձեռքբերվող պարտատոմսերի ձեռքբերման 
դիմաց վճարվելիք ընդհանուր գումարը 
(թվերով/տառերով) 

 

Անձի ԱՄՆ դոլարով բանկային հաշվի 
համարը 
Բանկի անվանումը 

 

Անձի Եվրոյով բանկային հաշվի համարը 
Բանկի անվանումը 

 

Անձի ՀՀ դրամով բանկային հաշվի համարը 
Բանկի անվանումը 

 

Արժեթղթերի հաշիվը հաշվառող անձի 
անունը 
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Արժեթղթերի հաշվի համարը  

Սույնով, հավաստում եմ, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ, 
ծանոթացել եմ վերջինիս անբաժանելի մասը հանդիսացող Բանկի պարտատոմսերի 
հրապարակային առաջարկի Ծրագրային Ազդագրին, ընդունում և համաձայն եմ 
դրանում նշված պայմաններին, ստանձնում եմ այդ պարտատոմսերում 
ներդրումների հետ կապված պարտականությունները և հնարավոր ռիսկերը: 
Հաստատում եմ, որ ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ 
ստացված են օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության 
ֆինանսավորման, թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի, հարկերի 
վճարումից խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ: 
Հաստատում եմ, որ սույն հայտ-հանձնարարականը Բանկի կողմից 
ընդունվելու/ակցեպտավորելու պահից, այն կհանդիսանա Կողմերի միջև կնքված և 
ուժի մեջ մտած պայմանագիր: 
 
Ներդրողի ստորագրություն -------------------------------    Կ.Տ 
Լրացվում է Բանկի կողմից 
Հայտի ընդունման ամսաթիվը և ժամը 
(օր, ամիս, տարի, ժամ) 

 

Հայտ ընդունող աշխատակցի 
ստորագրությունը և շտամպը 

 

 
Վաճառված պարտատոմսերի ընդհանուր 
քանակ  (թվերով/տառերով) 

 

Վաճառված Պարտատոմսերի դիմաց 
գանձված 
ընդհանուր գումարը (թվերով/տառերով) 

 

Դրամական միջոցների փոխանցման/ 
մուտքագրման ամսաթիվը*  
(օր, ամիս, տարի) 

 

Ստորագրություն 
(Բանկի լիազորված անձի պաշտոն, անուն, 
ազգանուն) 
Կ. Տ. 

 

 
Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական 
միջոցները 1930043129906501 (ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի համար), 
1930043129823704 (Եվրոյով պարտատոմսերի համար), 1930043123398600 (ՀՀ 
դրամով պարտատոմսերի համար) հատուկ բանկային հաշվին են փոխանցվում 
մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 16:30-ը, ապա այդ դրամական միջոցները 
ստացված են համարվում այդ օրը, իսկ եթե համապատասխան գումարները 
վճարվում են տվյալ աշխատանքային օրվա 16:30-ից հետո, ապա դրանք ստացված 
են համարվում վճարման օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ թողարկած արժեկտրոնային 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի տիպային 
ձև (ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր) 

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ թողարկած արժեկտրոնային 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական 

(ֆիզիկական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի համար) 
 
Լրացվում է Ներդրողի կողմից 
Հայտը  Բանկ ներկայացման ամսաթիվը և 
ժամը (օր, ամիս, տարի, ժամ) 

 

Հայտ ներկայացնողի անունը 
(անուն, ազգանուն) 

 

Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ 
(անձնագրի համար) 

 

Անձը հաստատող փաստաթղթի տրման 
Ամսաթիվը (անձնագրի տրման ամսաթիվը) 

 

Գրանցման վայրը 
(գրանցման վայրի հասցեն) 

 

Ռեզիդենտությունը 
(ռեզիդենտ/ ոչ ռեզիդենտ) 

 

 
Սույն հայտ-հանձնարարականի ներկայացմամբ ընդունում եմ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ) առաջարկը, որով և ցանկություն եմ հայտնում ձեռք բերել 
թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ պայմաններով` 
 
Ձեռքբերվող պարտատոմսերի քանակը` 
հատ (թվերով/տառերով) 

 

Ձեռքբերվող պարտատոմսերի թողարկման 
արժույթ 

 

Ձեռքբերվող պարտատոմսերի ձեռքբերման 
գինը (թվերով/տառերով) 

 

Ձեռք բերվող 1 պարտատոմսի ձեռքբերման 
դիմաց վճարվելիք ընդհանուր գումարը 
(թվերով/տառերով) 

 

Անձի ԱՄՆ դոլարով բանկային հաշվի 
համարը 
Բանկի անվանումը 

 

Անձի Եվրոյով բանկային հաշվի համարը 
Բանկի անվանումը 

 

Անձի ՀՀ դրամով բանկային հաշվի համարը 
Բանկի անվանումը 

 

Արժեթղթերի հաշիվը Հաշվառող անձի 
անունը 
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Արժեթղթերի հաշվի համարը  
 
 
Հավաստում եմ, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ, ըստ էության, 
ծանոթացել եմ վերջինիս անբաժանելի մասը հանդիսացող Բանկի պարտատոմսերի 
հրապարակային առաջարկի Ազդագրին, ընդունում և համաձայն եմ դրանում նշված 
պայմաններին, ստանձնում եմ այդ պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված 
պարտականությունները և հնարավոր ռիսկերը: 
Տեղյակ եմ, որ արժեթղթերում կատարվող ներդրումները ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված չափերով երաշխավորված են ավանդների հատուցումը երաշխավորող 
հիմնադրամի միջոցներով, ծանուցվել, ստացել և համաձայն եմ Ավանդների 
հատուցման երաշխավորման պայմաններին ու կարգին: 
Հաստատում եմ, որ ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ, 
ստացված են օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության 
ֆինանսավորման, թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի, հարկերի 
վճարումից խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ: 
Համաձայն եմ, որ Կողմերի միջև ծագած վեճերն ու տարաձայնություններն 
առաջնահերթության կարգով լուծվեն Կողմերի փոխադարձ բանակցությունների 
միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով: 
Տեղեկացված եմ, որ տասը միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով 
գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու 
տարաձայնությունները կարող են լուծվել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի 
միջոցով*: 
Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված 
համաձայնագրի համաձայն, Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային 
պահանջների մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն 
հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի 
չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան 
համարժեք արտարժույթը: 
Սույն հայտ-հանձնարարականը Բանկի կողմից ընդունվելու պահից, այն 
կհանդիսանա Կողմերի միջև կնքված և ուժի մեջ մտած պայմանագիր: 
 
 
Ներդրողի ստորագրություն -------------------------------     
 
Լրացվում է Բանկի կողմից 
Հայտի ընդունման ամսաթիվը և ժամը 
(օր, ամիս, տարի, ժամ) 

 

Հայտ ընդունող աշխատակցի 
ստորագրությունը և շտամպը 

 

Վաճառված պարտատոմսերի ընդհանուր 
քանակ (թվերով/տառերով) 
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Վաճառված Պարտատոմսերի դիմաց 
գանձված  ընդհանուր գումարը 
(թվերով/տառերով) 

 

Դրամական միջոցների փոխանցման/ 
մուտքագրման ամսաթիվը (օր, ամիս, տարի) 

 

Ստորագրություն  
(Բանկի լիազորված անձի պաշտոն, անուն, 
ազգանուն) 
Կ. Տ. 

 

 
Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար դրամական 
միջոցները 1930043129906501 (ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի համար), 
1930043129823704 (Եվրոյով պարտատոմսերի համար), 1930043123398600 (ՀՀ 
դրամով պարտատոմսերի համար) հատուկ բանկային հաշվին են փոխանցվում 
մինչև աշխատանքային օրվա ժամը 16:30-ը, ապա այդ դրամական միջոցները 
մուտքագրված են համարվում դրանց վճարման օրը, իսկ եթե համապատասխան 
գումարները վճարվում են աշխատանքային օրվա 16:30-ից հետո, ապա դրանք 
մուտքագրված են համարվում վճարմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: 
*ՀՀ օրենսդրության համաձայն, անհատ ձեռնարկատերը չի օգտվում իր 
պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին ներկայացնելու 
հնարավորությունից: 
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l-1r1gtr Llf Ln hr"ut{Luumfrr-ug nLd! pLundn LILu!Lup4ru![ hruLlLuumhLugnuJ t, puulg ,lL ih 

- '
bn Lu2fuLu 4nn nrd, np Unt4[LnI tl[r giu qqLul frl uLnuLllun mI bn hL hLurJtudLull hnuqLLLugLlLUd
runL4[Lnp d[2m LlhtulLnlrLupbnh EuUtuL fubr[u BlnLpnLdp, bpp Lufu urn!Lr L: rub rlLu p1n Lp nLrrLrt, pp
lurpnrl bL urnLupur.Jrul ru urp4r-u fun Lpluul-r lud ufurug[ r-up4lnLrpntti tr nLuuuntlniLt ui [LuL[uL, bpp
fublr"utlLnnpb! Uunnq t u!Ir!Lu1L{b1, nn 4nLuIrB, Lunr"uldfrl LlLltl LI[Luu[! Llbpqnua, ULirqqbL
$[L rur u r-u l; LuL hu2LlbuL[n LBln LLlrbpL oqmuqnpbnrfubp[' r-u1u h ur LIu]lu rjpr-tura ghLruluLuuLutr
hu2t{bLnL.[nLplnLLLbpI hfrdLlL qnu] ULu,Lugqnrt Lnltnbur"ulr-ul n pn2nLdU bp I L{pru:
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UUU-!bnh huLIuudLlyL frp Ll !Ll! LL.rg ptlts ulnL4frm[ nr12 plpLugpnLd I;Ipr-unnLLI blp
dLuuLurqnLnuuufu 4turnnrlnrBlnrL h qLuhtqu.irrnLd duu uLurq[m r-u LluL l,]Luutl LUaLuLiLn n LBlnrl.r h
1p n L LIL'

. hLum!npn2nLd U qltuhr-uLnnLd blp fu Lup4Lu funLpltu! LluLl ufuLul[ hbLrtrulpn{
h LULILUTU Ltp rLLUa gh!LULuLirrruL htu2t{bm{nrplnLL!bnh tuuur! fu brlu pln LpLIr-u! nIu!b 1rp,
!LufuLuqbnLd Lr h n uTULUI Lugln LrJ bLrp unL4frmnpurlul pIpurgLuULunqbn.Lulq nfru!bpfl
LunaLuqurlBbtnr 'u urur Lnur t-rnq, u dbnp brp p bpn Ld r-un Lq[ LnnpL, L1luL uqulgnLlglbp, npnlp
pruLlLUnLUn [r h LUTJLULI-]LuutLuufu LuL hf Llp b! htulrlfiuulrnLLI dbn t]LunahBh htur.lr-up I

lutu pr1ufun Lpliu! hbmLruurrpntl Lrnr-ugtugtrB ttu!LuL fubqr-uplnrndLUr zpt!gurhuulLnrJuul
n[ut1lt uL{bfi ptundn [, pru! ufuLuf hbLnhuLpnL{ hutlLUL fub[LupJnrnrturl 2p rug r-uh r_u1ndu!
n[ulp, puulI nn fuup4LufunLBlnrLp Qtupnrl tlbnlunbL hLUIgLu{nn h u.rLI LUALu]L n Lplnrlr,
qbqdLup Lrp nrBlnLlL, LIILn n LLIUu-rLln p ptugpnqnLtrub;r, ufur,u1!bp L1r-ulLug nLftrb p r;urLr Lbpp[r
hu!nrlnLplLuL hrudru!u_rpqfr 2tunLU2urhnrLI

. &bnp blp pbnnrd tlnL4frmfr! L.[bp Lup b pn l Lbppfllj hullnqnrBlurl dLuu[rL qurmlbpugnLLI.
m {tu1 h LulqLud r-ulplbnh! htu d uq r-umuufuul LU nr4h Lnn nLuLlull [LpLUgu LlLunqb n
LuufuuqdblnL, tr n2 pb lurJpfrLbpphl hul-tn[nLp]LuL u pqln rL Lll[bLnnLplr-ulr {bpr-upbp1u.r1
LlLunahp r-upr"nu.rhr,ulLnb1nL hur-lr.up.

' qlLUhLuurnLd blrp h LU2LlLuq LuhLu !r-ul htuzLlLUnLILur !frpunLlr-ub p Lu qr.up Lu L[u! n rpJ.ulr
Lnbrthl thlbm, hlr2lqbu lLuU qb!LlL{upnLplu! Lln4dfrg !Lumr_upLub htu2LlLuqLuh Ll! LuIr
h LUZLTLU n d LuIr gll LU h u Ln n Lftr b n fr Lr L1 [ g p ut g Lu h u1u n LLIU b p fr fu b 1ur d Ln n Lpl n lL p.

. bqnLUhLULgnrd blp nbt.lul LlLupn LBluu! tlnrldhg hur2llluqr"uhuLlu! h L|21{r-u n LI r-ul
.uu pr 4h .utnn LBIL,L ulqpnrlpfl t]hnLundu! Lnbrlfir [r!b1nL {bpuupbplr,ul Lr hhdtrqbtnq dbr)p
pbnLlLuA uun L4[ Lnnp Lllrul Luu]Li.rgn Ug! bnh Llnu' qluhLuLnnrd bup, Bb tup4lnp Lln!r_u t
qbLqpbnh t.lLurl hLUL qLuLIuIp! b nh hbtn l;LuqL{tud tLultu! ulinpn2nrplnrl, nn[ ULunnn t
tur!r-ul L1r-uul[ub huinnrgbt ruLlph r-u! prr 4h u Ln qnnabtnr !LupnrlnLplr-u! {pLu: bpb LIbLp
bqpuhulqnLd b!p, np urnLlu.t I truUurL r_ulnpn2nrBlnlL, LuqLu LlbqLul[g utrLUhLuLg(nLLl t
uunL4f mnpLuLlr-u! bqn Lutlu.rgnrBln L!n LLI nr2LUrlnnLpJnL! hputlf pbl hLuLlufurlpt{ulb
$[rLrlur-uLltul hLu2rlb m Lln LB]n LLr bp fr h u LIu qLum Lrufu ur! pLugLuhu-rlLrnLLIubpfl, L1utl,
bnF u.rj4 p u.tg LuhulLnnrtlU bp p h uu r_l r-u ultu tn r.l u fu uul 2bI, ALrLu Lf nfubt LJ bl ULunbhpn I Ubn
bqp LuhLuLqnLtIL b n0 hhLltrqua b! rthlltr LIbn r_unL4f Lnnpu!uul bqp ullLugn LBlLuIr
urlur-uB[r{p Abnp pbptltub unL4f Lnnpulr"ulr Luqr,ugnLlgLbpI r{pru: Uru!Lu1L, u]uillqul
lrpu rlLupdn LplnLLlbpL nr hturgru LIL,upLbp p trLunn[ br hLurgbglbL turrpI qnpbni!bnLplLur
r-u! p! 4h u Ln n Lppul 4Lu4rupbgrJu!p.

' qLL!hLUunLLI btrp hLUrlufurrpr{Lub gfrlru!uLutrLUr h u2(bm LlnrBln rLL b pfr pLryhulinLp
LbnqLUlugnrrl[, LlunnrgL[LubpL nr p nLlLuL qurl-]nrp1nfu p, Lbpunlul'pLUgLUhrulmnLLILbn0,
fL2qbu !Lul.r h r-u dLrfurJp tlu:D g[Lr-uluLu!LuL hu]ZLlburqn Lpln rLI bn h h h dpnld plrlud
qnpdupplbplr nL qbqpbpfr 62LtLUnhur l bn Ltulug nLr-ip.

. dbnp ELp pEnnLd pturluupr-up hud r.uq Lur"nr.uu futulr un L4[ Lnn ptu Llurl Luqtugnqglbp luLlpfr
Lbpunrd qnpdnq l-1uqdr_u! bpqn LBln rL! bpf LlurJ dbnLLup L1r_uLn [r puLlLuIr
qnnan LIbnrplnLLLbpfr g[LLu!uLu!Lu! Lnbrtb Llu] LnLlnrplLu! L[bptlpbpyLul hr-u LIuufutJp L.[cuD

$[L LuLuru! .ul h Lu2L{b Ln r[n Lpln LLIrbp fr Llbp up bpj.ut r..]urnahp urprnuh ulu bgn L rr q r-u Lnu-r!n L.[:

UElp qLu mtuufur-ulitumn L blrp tuLlph LunrqhLnh n Lrlrlnp 4r-lr-ul, rlEUruLlLundu! Ll

[r p tu LILuU-ug d lul hLurJup: Ublrp tuLlpnrlgn(fU quturuu futul r-uLnn L blp dbp
LUnr4hLnnnuqLUI tlLUnahph h r"ud Lup:
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Snl.{ruLUllrlr EtILU LlnLm

SnLlnuLUtlrL aufuu
QnLl.n unl{nuurl hU bUl.u Un rut

qLUnLlbnh undbqntldLr-rtt [lu.]hnruurn dLtL!LlnnULuLr qan{ALu[]u
9nLm tnnllnuuJ,hlj hqrudnrm rltunqbnh undbqrqUtull

ull.uhnruulhg hbl.nn

Un9Lnn4urLl6L!nLbfrn qan( bLtL!dnLur
UF!Lnn4u.rq6unl_rEnf r qanq aurlLU
QnLrn uallurnu.llflL LLlu.tLInrur
OnlxurndLpLUlnlr mLUnpbnnLplnLULEnhg qnrL,1 Ltrruu
qL!6urDpf) hu.tLllutr LIul"n2hLh tJEn4f rlLdIEnng qnrm oqnrLn
UJt EtlLudnLul
U]rdLruqurqLlh qanq aurfu uEn

4r urlr uttLUU LJngnglrEnh d U2LILU an r p] n LL

nl LlnrBLUUurL LuLlLnh{trbnh Lu UnnLnnqurghu
.{un2LUllLUIr h Lull qnnALUnlrLUqurL Auruutrn
UndbqnLlLlruir h Lr-tLuhnruuilrEf lr dhLUqnnUuL qdn{ uu11

aLUluubn
Ctuhnqp Uhllh 2qihnrrdtuhl'unll

CL!hnrpLUhLUnLlF qan( oqnLu/(aurfu u)

Itu2{bulnL utun{tu 2tuhnLjp

UJt hurUuiulunqhull bqu.ldnrul
2ugnn4n4 dut [.ul].u lt ta2n pultlrb p nLd nnutbu ZLuhnLlp

Utud {lruu t4EnurnuruurUunqqnn utL htu [.ut4 u nthu lt
$ hlr urlt u u ll urlr u n 4J n Lltplr E n

lhLtrur!urL LIF?nglrbnh (E n LUglrrLr h ur Ln nLU

CLUhnrfaurhu.rnllh urq4EgnLplnrl.r
au9nn4n4 durdurlrruLlruZngulllJbnn!d nnulEu 2urhnLJrd

q(ud Urtuu l{bnl.rl4tuu[!l.trulqqnn qnLtn urjI
hurrluul(un+urq gh!ulruurquru tun4JnrUpLbn

I ut 9 n p n n n du d tuu tu U u Z n 2 urtru E n n L d n n Lr! b u z u h n Ll fa
U tu tI.&lu u 4bnu! 4u uu ll tu p44nn ul| hlutttu.tl urlt(tLu t1
$ hL ulr u u q wl, u n 4! n Luplr b n

qur6L!nph hLuLJurn dururtbdr UEnqnnrdullrll urndEBqpEnh hELn
l.lLULll{ua qnnaunLrnrfalnLLLbnfrg thnurgLILUa oqnLln

quJ6unpfr hLULllr.r n duru"rtLfr L[n4trnrUu,h\r L!ndbpqlabnn hbu
qurr!(ura qnnaLUnlrnLplnrlrLrbnhq hnLugLlu.ra oqnrLn
rlEnu4L!uLU!unqqua SIrlrrul]uuLlLLL unrllnrlrpllEnlr Lju.rulrll
hLU2UbLn(nLplnLLnrU

Cu.rhnrpurhurnL.lh uqrlbgnrplnLli
Itu?nnqnrt duUuJUuqu2ngrulrubnnrd nntllbu Z[uhnLlra

Uu.trI flruru {Enl.rl4r,uuultunqqnn qnrin ujt
h[rJULuull'unqhurU gh!ur'Uu(uqrull run4,nrtpLEn

lr!2qbunL ull'un{ur uirL hurdl'uqurn*rtul,l bLlu,lUnrul
hruFqnrUhg hbun

Clrn(udbll0 hru2rlbunL uun{l'u hrxd(uqun$(ull bqtlrUnLl'n

11 ,624,253 I3,859 656
(8,284 069) (6,787,759)

9,340, T 84 1 ,O11 891

(1,146,313) (1 ,507,899)

8193,871 5,563 998

21

21

2B

2B

29

30
31

T3

14
32

15, T6

2A

2,433,145
lt 52,3O4)

1219,654
(1 128)

304 220
910,1I2

(4,298,789)
(731,100)

(41,7',]9)
(2,815,439)

(124 639)
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20
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\42 t 54)

171,0T 5
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(201,646)

1,339,201

154,229)
(2 56 994)

806,584 1 ,O2l ,91A

B06,584 1,198,993

4,362.630

5 60 tgbf)nLJltbtlLlwtutg4ad daLnBwq0nLptnLIrI)bt10 ttwqLtnLtJ bL haLlurlutlpLlurA gFttuttuwqal)
h w 2Llb a 4n Lp pLLtr b pn wlt puldwtt b Lh LIw u D
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C!4urUbLD
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+purdutlu. r Uh2ngubnh hnupbn qnFAurnUurqurlr

qnnlnrlrbnrpt nr'Uhg
Umurgqura unUnulrbn
.l6unLlu.ra mnqnu\rhn
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q6unqura UFglr n n4ur q6LU f!bn
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UlnugLiLud utll bltudnLm
U2fu ur ul L! ttu qd hlr q6luf LIL!a qnrllurnlr!'n
qurf2rulturlr tr urJt qnnaunlulttu! aLUiruLIr
nnulduqulu dhgnglbnh hnupbn UhLtU qnnAunuurqurl

uqtnh{LbIh Lr q u, n rn tt,l {n n n LpJnr'UL En h qh nql nF nrpJnLlr[
gnn dLunltLLLt LLlt Luq ah 4Lt b p h qnta (urtlb Lulg nul ),tutlLuqnLLf
UnL1!nIur]l)Ir undbpapbn
'!uhurLlLrbn pulrLlbnh IrqLLrmUurrh
rur6ruNnf 4Ubnhlr mtquA qurf ttbn h rhnluLunnrptnrurbn
CnlruqurlldquA ur! rnh q'tr bn
Ujt ur!urhrl!bn

qn 
n dun\ Lu q Lult ul ut p a ut 4 n p n ryp LLt t h p h q n L a ut 4h LLug n uI / lt 4 Lu q n tl )

OLUpuru{ntnrplnr'UUbn pullqbnh IrttuurlLurlt
alLUnuurqnnnrplnrLUbn hL!6urlxnn4!blh LltruurLtur LJp
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durfnrd
Uhlrlu dunL,ulr dudttbur! qur h {n rtlbt qnnr!,tubnh AbnpFbnnrJ
thLJlruquL Uhgnglrbnh dbnppbnnrLJ
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nlUnrpLutturX ruquh{rrbnh dbnpFbnf rd
9nrm +nu.rduqLUU dh2nguhnh hnupbn oqlnurqnna{ura
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nnurduiqrul,| dhpngLbnh hnuphn ghl,ullu(rr{nnduL
qnnanrLbnLprnrUhg
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11 o77 lOA)

46.029 I88

(199 549)

39 842.049 44.751 939

Aurv
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l[r.fuur14tulr gnnanrllbnr|alru! L!tupuqpnr"plnr.Ir

qruqurrlUbnqlt!l,tuI !tunnr,g{ru}pE h hhdUruUu! qnnanr!bnrlatnrtE

"qnL(Enu CLULtl, OCC-L (LuluoLhELIr (Cmltt,) hrulrlFuruUnLU t tuupF rlurln tlLLrqdLUqbnutfLptnrLrn, nn0Lbtuonru t
Cur]]ttn L1 nn rlnruLnn llrllEnnL@lnLLn (LuJUnthbLn . tunrdpt

"qnLLlbnu cu!Lr" OeC-L hhL,ruLlEt t 1994p Lr hLrL4rruLurrnrd I LrhLUlr nurdtrLLnnn.,quL nLrLlEnnrpjnLlr qnnabtnr
lurruulnLurrrr zluLrnuurtrLnnLprLUrr (rurunrhbu rz) onbLurin.rprlulr 2ngLurrLUL.lrrLnnLd FLuLqn qnLrrugL{EL t 19b4p
unrbllnbnF 28-hL 2 r"r t rrmnnL LurrurL Er-uulrn (LUrunrhbL,'r zzr.rc) Lrnadhg N s7 LrpLnnLLuqpulfL n*,rLunnLl

ll- urunLuapnrd Lr ll lnu-rnLuapfrg qnLnu, hnutLlruLu_tgltnrd I LUnLnL!ndnrlpn rhnDLlLtutLldurlr qnnaLlppLbp, frU2LqUuIrtuI hlr hLr.r6LUfunnq f]nLuqutpLlLurllruLt U $lrqrhLlu.rtlLULr utlrdu]ug rlululnLgfrLj E uJL HLLrItLlutlfrlt Au n uln rfdtnL.lrlritr

CLUITLth qlfuLurjllurulnL qnuubLllr]l_ln qoL{nrLI t bntrluunrLl: FLILLIL nlLf 33 dLuuLLu6ln!1, nnnup qLnLqnLd bL
unLrllrrrnLu LlaL!JL!uururrrr L,rLUnFbn dunqbnnLd: currruh nnuqLUFLUULULTLIL hu.rugbtr t ra, p. unLlLuir, ..t. uLUrrgurLt]Lr
rhnn 26111

2017 pLlrultu.rlrh 4hLlLnLdFrbnn 31 fr qnnrpjLurlp .Crlqlulrur| qlnFLut hl]LlbuLnLIELur, U.lC_Ir hurl]|fruuLnrLl E Cur!qn
durln !uqLlurqbnLrtnLplnrln (purdlrbLnnUuhnh BO 94% -n uErhurLtuUunLn): turJFh Llbn2lruLtLlIr LlEnuhuLlnq urLrd!
LUngbLLnhuugh qnnaLunun E EaLbLtjurlrl.r t

Fwl)l.th nnluap plt L1b ll DL pl n LLD

luLIurluLJpLILUa snLurLuuLlulr hLUZLlbn{nrolnrlr'l.rbtr! lrbfLUnnrLl brr hburhturl rtnrul.nn !LLtLrTrniplnrrr0

PtudlrEttutu, %

"qnUqbnuhlr!uruL!gnur" 100%
U!C

100% ZLulrxulnurLr 20 urqnlrh, lnLUrJuLluIr Un?ngLLfF,
2000p. 4nLulrg hurLlu.rf dhpubnl.r Ll

LuI u.r Uu] lr LlL E n h
Lnbqu.rgnfLnrd

2.

Zl.xluuml'uLh qnnaun un Uhgruqulrn0

1l--n rLI 2u.r nn rLur q Llnrd bL pu[LUpruqrutr Lr LnLubuu]ilLUIr pur0ELhnlunrLfubn0: nnqEu qL!nqugnrl2nLllL!,
ItulLuuuLul.ln 2nrlrfr qurnqLUgLua qnnAu.tnun bt onblruqnLuLtuL ELrpurLtunnLgLluraB, ntr.U [Lr]hLuLnin ur)LlLurJp
qnlnrplnlL nLLh rurlbLh hurunLL2nrtlLuluLiLUlr LnrrLnbunrplnLLnru: cr!gh uJn, Lnlrlr1buLUtlrulr qLulLiu_rrrLrbn!
2urnnLLuLtnrd Elr u,rhrluLLuL.hu.rtlht srrLuJrruL!Llrul.r 2rrltLuLrinnru qnnanLLbniBl[rL aL,L1LU[]bnD, trL2n !urnnrl t
tunLfrugntllbi bnLL1rLruuLlrutr qnnahpLrbnh Lufdbplrbnh LInLU: aL,LnuJqLU LnLLrbuuULUL qufnqLUq Lj uI; hF LtU Luiturl
lunlolrqnuLl Lrll-lLnburuquL EL hLuununLghntrut qLUnqurgriLUL] gura0 rlLuLlunrll!Ll t, t-ltrLLnnnlru-rgqLUa ulliLnEuurLlLr-r'll
FUqLUlh hLL,r UnLUUlr!:

tutlFh llbL]ur(urnntPlnLLn qLnLntU t, nn nlrpLughLt hrulrqLudruLputrnnrd dboLlLunttLlnrU blt hur [rqu]murufuLUL]
LlngngunnLLlttbn iuUnh LtulntLnrplnrlrlr LULrtu.rhnLlLLnrlrqLULn!!lln{:

'rlumpuutnrlull hh nlltpllbn

2-uiUluu.ltul.nululuuUntpltu! Ul.Uuhlt hl.Urml'unurnnlfdlnr!

Unlll hLUdurt!LlFtltua $fr]]u]LuLUllLUL h Lu2tlE m{n Lpln futr u'f n rqu-rurnuruulqbt blr h Lu Ll ur dLU [] $ frlr urL u ur LlLull
hur2llblnqnrplnrllrbnh Ltlrpuqqujfrlr uLnLULqLUnurlrEnfl (utunrhbln .blUU,), nnnLp hLUUmurnLlbL btl
zruzrlurr!LrhLUlrLUL lLu2rlurnLJurr uhguqqulrrL uLnLUrrnunurrrbnh runnhn4l-r (LUlunLhbLn .z.zuurvi unrrd6g tr
UbLtLurnLuLnLplntuLbnn huruuL!Ln{ua $trlu.rlruultmlr aLU2LlELn(nrBlnrLLbIfr UL[]LLupruLnLplnLLLbpfr
UhtLUqqLUllrLr qndhLnbh ttnaLtng (L!lunLhbtn (bluUq,) l
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2.

3.

4lulunu!umUuL h[rrInrIBIrbp (2upnr-tu!nrplnr_t)

? urr.h rltu! h h rrn ruplbn

unrlrr hLurJLLrlurJpLlrua gnLL.,rruruL.lLUL] hLU2rlbn{nrojnLllrbn! qL!unuru,.nqLt bu nnurLluL urndbph hhLr nrLpn Ll urllr
$hrrLuuuLulrurLr Lr[lmn{Lbnh L1 Lqun.nuqnnnrprnLLLbnrr huLrurn, nnnrrp lurLhLtnLd bL rrnLuLrur\r Lupdtipnil 2Lr-hnilpp
t.lLULl {.ruun rlhgngnLL, nL2ulEu lrurU (Lu6uaph hudutn ULuLnlbln Llrlturhrll.rEnfr hudu.rn, FLUgLUDntptuJrlp LUI!
urllLnfr{LEnlr Lr ulLUnLnLUqnnnrplnLllbnli, nnrfug frnLUllLUL utndbp| hlrurnurLlnn 2(. runduLluhruLlu.tLnnnLilJ nff2tit Utt
$lrtrurlruLul[urr ur[]u.hL{ubnL nL L!u]nLnLUq.troLprnrlrlrbrr!LrbnlrulLUgqLUa EIr urLlnnLnnqLugL{L!a updbpnLl l-Lut1 n2

$nlrLulruLUtlLUlr Lr.rlllnh{trbnL nL qunuullnnnrplnLLlLtEnI UL!mLIullluL u]ndbpnll, nurguJnnLplruLlp hnnh h
2nLn Lptnrlrlrb nfr, nnnLp L bn Llu.rlLUg LtL!A blr Llhn uqLL! hur Lr {LUa rLr ndLp n Ll:

qnnatUnLurLtl.U! hUEnttruluigrfuuu undnLl]a

tudpn qnnaunLLULItuL LUndntJBn urlL h n u\r LULTLllr LnLuLuLuLtLulr dfrgLLLturlnn undnrjpl.r L nnmbe qnfrAnrLI I tunrdF.]ltl
cuLlln u hf 4ntuun lLlLlbnnlPILUL qnnaLUntrurLltuL tr lrbntluJlurgULUL undnUpo ZurluuurluLfr lLULnLUqbLnnrplLuLr
rlnLUrtu [ (urjunrhbu lZ 4nLULI), pruln nn Lu]u LUndnrlpL t lurquqnrtL L.tbnulnq Lr-rnurLugntnrLI hrurtLUluLIELluA
$lrLru]!uLUt.lLr]L hLU2rlbLnrlnLplnLLLbnn hfdpnrLJ nlrLlud hnL!rlurnlnLfdtnLLl.rbnh tr luLIFn qnnaurnlllrbnfr LrLrlnELrLULtLUrl
p n LluLnLU ltnrBlnrl.tI i lunrdp0 Lr]LuLrnuuLnnrLI t hI hur2qbLnLlnrD]nLLLEn0 ll, qnnann onbtrunnnrlatLrrL
tquhLr]Lr2LrEnhL hl.Udu.r11]LlLr] LUUruurL: Untlu hurduluLlpLlLUa SnITLULL]LUUuTL hLu2rlEurqnrpjnLLIrEn[ hfrLILLlrud hI]
iuLlpn hu2(Lundul] qnLrilrgnLdlbnlr qnu, nfnlrp 62qnLn{bL tr rlEnur4uruurLlunqUbl nlr $aUU-hll
h ur U LU 11] LuLntuufuurl bgLELn t L Lr.ltu u uU n qi ZL! dLU[u tlF rlLUa $nlru]Lu ruLluL h ru2Llb ln qn Lp]n tLrLrbtr ! Ir E nl.trutLUg qua LLI
11 4nudnq hurqLunlrbnfr 62LnnLplruUn, nn0 2-l uruhrjLULlrEnhg nnLnu Lhnfuunttbtfr 2t:

lur2tltuquhu!uI hru2rlunUull prunrupruLtulrnL1alurU ujUhn+ Irllunuqhn

Itu2rluqr.uhulltuu hurzrlunUI.UU pur4ruputLtu!nrpJruu +nl.ll nlunLBrnrt,ltbn0

lunLdnn LUnuphL urlrqLud Lrhnrunbr t ulnLurrqunurrrbnnrLl nn.2 LlrnrfnlunrrdJnlrrLrbn, nnnLp nrdh rrb2 blr durht
2017 lu 'h hnLLLILUnF 'r 

l'rrr rlruLr ulrl LuduLUpqng hbLnn uLru{nn hLuzLlbunr dL!drur.rLut.r..,2ngurrrrrrinh hurrrun:
tunrdp0 Llrutr!dLuLILlEur lit UL4nLItbl nnLlI uLnLUl_]r]LUnrn, UELlItLUpLUIrnrfdlnrL LIL!U LftnrhnrunrOlnrlt nnn .]La
nLdl'r Llbp 2n dmbt: 3nrnutpLULU]n!n frnLinfunrtajurLl ptrnilpL nr LUqeEgnrplnrUn Lttu.r n LUqf Lln !d t uLnnnU

onhnlunLprnLltlJbn uuu 7 nLLI "nJtwtlaLlturt dhgngrtbTth hnuphafi Llwunu hLuzLlbo4nLprnLrJ, putgwhwpLrurrt
llwluaabnLnLplnLli

cutlrrrnn LqLUhLUlr2Lrbnfr LirLlbnnrplnLlr'trEn[ LqbLfB t pLUgruhujubr] uErIEL]LuLnqnrplnrLr ghLlLulruLr.rLtf ndurrqnnanLIrbllrplLltrhLmhurlrpnqhnblgghlrutruu.rUu.rLqLUnuL!LlnnnLplnirlrbnnqrnLIrnfunLptnrttlLnfr
Llhnupbnllut UEnLUr4url $n$nluntpinLl.tLhtrI nU2LqEu nnudu]!Lulr hnupbnhg, LulLqbu [t nt qnuLlLuL]ulr
hn4quaubnng (on. LhnfuundbpL!lfr'i.r Ln urn FL nn rpln Llrfrg oqnrLnLEnlr nr LIULUutrEpp): tunLLIpn 39 nn
au.r'unPurqnntlajrrtLntu Lrnu.rLIuqnbt E uEq[L]Luur(nrpjnrL! irlrlutbu otrpLUgnU, L!tLqbu tt hLULIbrlLuLrurLlur'Lr
du.r Li uL ru Ll Lu 2n, LlL h hLt rULUn

OnqhnlunLplnL\JUhp LLUU 12 nLd "CwhnLpurhwnU". th0wgLfuA UnnnLuaLbph gdnq hbautAq4wd hafiLlLuthlr
w Ltut h 4U b nh 6u\a tn L Ll D

OnqrnrunLptnrL'lrEn[ huLnLuLlbgl.]nrlJ blr, nn llrltEnnrplnLtr0 ulELnp t hur2Lih L!nlrn, Bh unqlnp hunltu.rll.rlr
onbLu4nnrplnL!Lr uurhdLUlrutLhL!LlnLLl t hLUnLlqn[2uhnr]pfr LUnFlnrfrLrbnn, nnnlrg U!LuLndu.rLIF urllr Llrunna t
!qLuqf,gnLilrbnLtuLnurnEt2hnLUgLILUdltnnnLuurLbnlrLqbn[rEbnnq!LlLuqbgqntdL!Llu]lrul.tLULlnn
uu]TrpbnnrptnrlrlrbnD {bnulruLqLrblfru: U(bUrL gngnlunrplnruLrbn0 LfnLUdLuqnnLU btr nrqEgnrlg, lab
lrL2ulbu llrtlEnntpl.trrLl Lr.lbLnp I nnn2fr uu]LuqL! hLUnLtqnt2uhnrlIaLr, u nugL!Lnnnrli LUIL hruLqL!drul.rpubf [,
bnp hurnqqnq 2urhnrjJan LlLUnnn tt Lbnu.r Dht nnn2 LuttLnhWbnn {LnLuqund[ nnt,lrg hLr.]2LtEU2aLU]nL Lunrrbpl-rg
tuLlEf' Uba undbpnLl: OnrhnfunLplnrLrLrbnlr LtlrlrurDnrU! tn u.rqrlnrLl tuupn blrlrLLrIruur!Lr.llr Llf6L!Ltf h
unqlnLLpUEnn qnLr.r, purlh nn tunLLlpD inruh LrlurqbgLlnA dur LILUL LU Lt ut Lln I urunFL,nnLlajnLLUbn ltu.r rl
ulluhLIUIn, nnnl]p gurLLlnrU blr LlroLIrnfunrptnrUIrEfrIr 2n9u.rlr u Ltn rLI:
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Inr2rluquhu!rul hur2{unrIuI EuntupurLlullnrplruU turftfrnr.h Irqunuqhn
(2upntuu!nrp1nr.t )

z.lutIu lurlp Utrltr h Id nr-UpUb p

Lt]nr]jnirplrtn !urLJ bLrpLUnll{nLU t LUle un4lnrLpLbnh LhnhnrunLptnrLtrbnn hbLn LlLuLq(uua nfulnL U LtLunnn t uqtEl
urt4l.rbnqnnrltlrbnng uLnurg{nI unr]JnLLpLEnn {nLU nn hnuquunLOlnr]rl]Enn dnlngnq, hL-!durfudLrqnrLl I r}nLuurlr

UUquLr]t.lbnqnLplrult hruLjLUludFnrUn u[uLlnrd l, Enp lunrLlpn dLDp t pbnnrLl LlbnuhuL]nrlnrTalnrlr qnLUlnn
!LLlbnnLptuJLl]t.lurLndudp ll nur4urnnLd l, hnft tunrdp[ L]nngLnLd t urll qbnLuhuLlnqnrplnrtrl:LEn[uUpLU]lrIr pntntr
qnnaurnpLbn[, l.rL]2utbu'lruU rult qnnaLUnpLLnh LUnqlnr't.rpnLLI urnurgLugL!a Lnrurgnnr rbdr nr lfrnugqLUa
oqnlulLbn0 LuLlpnr[9ntp]Lr.rLIp pu.rgL!nLlnLd ELi?trnu.rgqura L{fu1!ulrbnILnL]Lqbu purgunLinrLl blr, pLi-tgLUDntplLu\lp
LllL 4trL-qpbnfL, bnF qnnaunpo qllLulnrd t ihnluLULg{nI uULnFLln undbqfrqLluL Uruufrlr Utrhnudb2LnnrplLlrt_l
rl[qpnrd, qnruu]n [LL]EnnrOturL gh'lrurlruurLtuLr hu2rLhLfqnLptnLLLbnLr 62qnLiLlntd EL L!lq nlrtlEnnrplruu
hu]2qlr.rqLUhLUtlurl] hu2LlunULUlt pr!euprutlLUltnLplnrllI tr]rlnn hLU2LlruLr.lruhruLlLUl-r hul2r.ll!nLjurll
puJrllr]ptuLlLtllJn!PlLUL]! htutltuLtlLr.rLfLuufutuLbglrbInLIru.lL!urLULln{: r}nLUUrn 

[LLlbnnrp]LUll hLr-t2Llbun! uduuplrq _
hLULqnuLllrnrd rlbLtrnbUpbnn 31 0:

lbnppInuuL dLudurLuJL] nnruLnn [uL]EnnLplrl]lr ruqLnhgrLrnn, qLUnLr]LU(nnnrBlnr'Lrrrbn0 Ll LqLUldurLLUltrulr
u'lL!nmLULlnnnrpjnLLlrbn! ILU$(nrLI bu a.bnpLrbn LluL u.turhfr]] qnjnLplnrrr nLLbgn rt nnu.rLlLuu rundEpnq: nirn2bLn qnrul
LuLtLnh{rrbnF UtlLUuLlLurlp dEnBFtrndLirL qLrn gurLrqLugua qEnuqur]rgnn dLUu 6urLLulqnrU I nnutbu qnr4qht nnn2bdr
qfru urtlmFqLbnhlttLUinui!urr dbnppEnuuL qrrn guuL]LlgLUa LqLULIruu LIL!u0 (utunlrprr dbnppbfrlrurr qbrunrd)
l.tnE4hLnurqnLlnrU t ALrnppEnUuLr dL!LILUUu.rLlu2llgruLn 2ruhnLlpnrd LiLUri WLUUnLLt:

Utufuubnh tr btluunrmtbnh 6tU!utnrd

alr-runUB0 6LUllLlllLLnLLl t LUIU lbLr.tpnrLJ, bnn hu{L!LrLUt.lrulr t, nn Lr]lrubuurLlLuL oqnrurLlEnn Lihnutilt lunrLIF L1

uLnug(ura hLUUnrlpD Llunblh t urrrduJlruhurlrumnnElr 2urLfEl oLuluu[ 6lr.]rrurt(nru t rulrr durLtLUlrLUq, bnF
hLUtlLUtrLuLturlr t, nn LnLLnEuLut.lrurr oqnLlnl]bn0 qLUnmuhnuEL tuLlplrq Lr aLUruu0 ttLUnbLfr I LUndu]trLuhr!(urmnnbrr
lL!rhbLr uu nnh Lb nl.l LUlurg {n I ILU Lhurlrlr2L]bn n LrnLltrqbu Lqblnp t h ru2llh Lu nlr qbL dhLrrll hruufrrph 6mLur/nru0

SnLtnuurJnL hUaLlnla U dwfiu

SnLtnuulfrlt bL]urLlnLmfl nr auluuI FnLnn unL]nuu..rlfrLr hltLULlnrLr FEnntbhLutruLut.trul qnnafrpLrbnfr hL!Uun
pu.rgLunnrBlrurjp L!DLlulnulflL 'UrUtuuriuLtnrl qurhqnrl LtLUd hnLuLluru LundbpnLl 2urhnrjpn Llu.ru {Lruun LIn2ngnq
2LrLIqne SlrlrLrJLuurqult qnnahBIrEnh, hurdLUulunrhLuLt gfrLuLuuLtuL LUnnlnrLrpLEnfr LJL!uhL hLUdrufuLJpL1LUA
hurzr.-lEu{ntPJnLLlntLJ 6Lu'Lul2qntd bLr nnqEu "urnLlnuulfrl bLlLLrLlnLl.ll" Ll.utnLlnuurlhlt ALuhru" oqurLUqnnaElnLL
LU n rlln rll urrlb l-n LnnqnuLu4nnrlBfr Ubpn4n

UBb $hLruluuqrul LuLlLnn{h qL!L,LrtLuIrruuhLq ghlrurlruruLtLrJLr LuttmnWbnfi |uLJpfr hur2llbq2nulhLr LUf dEpu
lrLlLuqnLU t undbqrLlnLLlng !nnntuurl]bnh ulurLn6LurrnLl, Lnnllnuulfrlr bLlrudnrLn! zurnnLIrLULtnrd t 6rul]ur2libl
!nnLU0btn{ u!qFIiru!L!! un4tnLLLULtbrn unUnuu4fnrjpn Lnn hLUZ(blt2nu-rtlrlr undbph lrlturrnUud!.

UhgU n p4 w 46l]J ptr b n h qa nq b Uw LlnLa

qurnl.lEnh rnnL!LlurnnllLULr huULun qur'lrdLlnn Ll6unlrEnn (hLULJu]ulLl.rLnurufuutLr ntnaluLln aunru[nh hEU'] Llhu]unLr)
hb,.11rud'qLlnLu btr 62qnLnblnLl nLILUt rlLunun urnntnr!u.rqELn urnLlnuurrlTrnLlp!: q6unrrtrn0, uril btlr!dnrL,rlrbn! u
aLUIuub![ hhLnrut]LuLnLLi 6tl]llur2LlnLd bL hur2qbqfdLr.rLr uUqpnf-rBnLlaLUnulnLplnrLrLrEpf LJLrrnnLgrJrul pLpL!gpnLd
LbnrlnnrULuthL qnnuStrtfr, LUIL tlunu (ur nlru t.lrl1lr h [unnhnnLULnqu]ULUL aurnLUlnrOtntuLbnn gan( q6u.rnlrtttrtl
6ml,ru2Llnrd bL qLulrJurrLrqnu.rlhrr Lr-iLuluLULLbnhLr hruLJu.rLrrLULnLUUluLULi uLrLnnqtubnn Lr[!nL!Llu]nuul.r qanq
Ll6urnl-rbn0 6u.llrulqntLI bL aL!nrulntplrtLlrbnn duru'rnLgUu.rtr dLUrlLULruLlru20gLUI]ltrrit LnLlLr uLlqFnrLrplt t LlnnunLlnLLI
Lr LUn n rrn rBlnrrrLrb nn Lru D u LIL!ndurrr, snr.rurr uL! LrLUL urtrlL LULIn n Lrul] L1 L!Lrm n qlr un h Lr-iurh u-rL!!d LUrr
dL!nurlnrpJnLLIrEnn rluLrlpnLd, nnnLp bLll,urnnnrLI EIt aL!r)L!lnrplnrLLL,nF dLuunrgLlLulr EnLlLUtr dLULJLlbur:

C ur h w pur dnLU b nhg bUurdnLa

UUurLlnLLn0 6uLurzqnrd [, bnp tudph rl6un0 umLutrurlnr hnurLlnLLpo hLUULnuU1{ua t
I nLa LUDLlnJ)ahlJ bllwdnLa

gnrln !!nllLnnulfrlr EqurLlnrurn lrbnLunnrU t runLlLrnlllhll LLquulut.Irbnnq qurhLlnI uL]U)lr(Lbnn U
Lr.t LU n uru {n n n r pln rlir bn h nn ult LuIr ur ndEpl.r Lhnrf nfufqatnrl]frg frnLUgqua Lr 2h n u-rg rlLU a bUurdnrm0 Li aLU[r u0,
LnnttnLrLbnhg,2ruhuFLudhLlrEnhg tr urnururndnLpLUlfil LnL!npEnnLplnrLLbnhg qnlugnq pnlnp btlLUnrLnLbpp Lr

aurfuubnn: 9ntlrl L!aL]mnulflL blltr.ldntu! trtrnLUnntd I LLr.rLl urnurundnrlpir LUap nr {u6L!npflg qntul bllLudnrmI L1

au[run h 6uutu2LlntLl t 2tuhnr]pntU Lltutl Li\rLUunLU trnp hruUulqL!Lnu.rufuLUL aurnu.rlnLplnLLrr rup4Urr rlurmnrgLltua t 
_
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"LrnLrLlbnu CLuLLl, OCC 2017p. hLULir!fLLlpLlura ShLurlluultL!tr h L! ZrlU m Lln r pln lLL L n nlr
L.lfrg auL n puqn n rBln d.[]Ll r

2.tu2t[uquhu!utr hur2r.[runrluI pruqurptu!r.uLrnrpltuL Ludr[nrfr Uqunughn
(2upntutu[1nrp1nr.U )

Un tnu ndn q 1ah {b ntu hu2rlruF tl

/LuLILUlurlprll!A bnLLul_ruLuUurU hLU2(bLnLlnLptnrtrlrbnI I]bnULultugrllua E! lZ qnLUUnq, nn0 tuuph qnnaLUnLLuLlLUIr L1

htu2rlblnLlnrpjnLlrLhnh LEnl.lLUlrugrJulr urtrdnLJBL t; UnLnu.tfdnLlBnq LluLnurn{LUa qnnaurnpLbn0 qnuLgLlnrLl bL
qnnaLunlrulLlruu LUndnrlpnLI LIE n LUh ur2Llu.rn ! (ua ll qF !ntLlng hnLULrlunurLlUrud qnndunpn of rlru Llinfuruprll,pnrl:
Unmu.rndnll@nq unururhL!luLlua qnutUruJFIr LuLtmnLll]bnlr nl L!urnoLuLlnnnrplnrltLbnLi LlEnuhLu2qurf Llqnrd blr
qnnaunLLr.rLlLr,rlr utndnLll"n{ Ufrnurnbtnq hu2r.lt.rLnf r LUrluLUlarln Lhn[!u]ndbp0r Uf uLrndnUpn{ urnLnuhLUlrJ] rlurd
qnnaLUI'ptrbnh qhnfurunLlntdng u.rnLupLUgLira ognrr,rI u (&LUU! 6LUl-rru2ltnLU bL hLULILUu]LunLlruJLt bhLLr]LrumLturl-r
urn4lnrlrpLbnh L.lLuun'Lr hruriL!FLtFL.Lurd hu2(buLLnrBlLUl.r ULp nnu.lEu urnmundnrlpfr qbnurqLLUhLUurdLU.lr
munpEnnrprnLlrrrbnng oqnru/(qrLuru): n2 rlnuuurr[r hn4lluraLbnn hurdu]n, nnnrrp lrEnLr LUJLug LlnLLr Er.r utrqprrLULrLUL
undbpnq (bnLr-rqtruhLr-rLnLlurL durdLUIrurU LtnnruaUnLu t qnnaLUnpn uUuLUpLlh gnl!L!ndEp[] hnuLtLUu undbpnLl
hLU2Llurnunn n2 nnuruLurnlr hnnLlLUaLrbrr0 r.lbn uh u2rlL,,n Liun LLr bir qnnunbtnLlhnuLrLULr u,ndbplr nnn2LJLurr onLILU
LfnruLundbp0

qnnAurnpn urUutupLLn 4nnrpluUp rUurjLILuLuqnullrlr LhnluLr-rndEph U qC-n gnruLUndEpfr r.nuTrpbnnrplnrL0
LEnua{nrll t b!LuLIuf LlurqLlnrU Ir{L!qbgqua unmurndnrlpnq LluturunLlLUd qnnaunBn ganq durruuLn[ 2017 tr
2016 p(LULtulrLbnn 4E!u.rbLIpEffr 3T -n 4nnrpllr]uF qC-h LtnnunS 1 ULru rlnlunh hLLrLJup hulr,ruupruprlrub
$nfLundEp0 Ltu.rqUntrl tn hutLJLULLILUuTLluluLULurFUn 4A4 tOU483 94ZZqtrLUd

lur nqn rU

ZLU2rlbunr LnLUnLILU 2LUhnLBLUhr!nqI pLurll.iurgua t 0LpLUgnq U hbmu]dq{ura huf tlbnhg Ci.uhnrpLUhrutrllD
6urlrLUr{nLLl t hLudu]urrunLfL!Lr gnrrLUrruurllurrr un4rnruplrhnh Lluulrlr hLUduruunuura hur2qbLnqnLplnrLnrLi,
pugunnrlulurdp url'rr hunt.lEnh, nnnlrg qanq qnnaurnr-rnrplnr'uLrbnn urnnlnLLprrbnn 6LULur2{L,L bL LlLUulhmulnLLl, nnrr
Qbllpnrd hunltbnn Unt[ru]Eu 6urLrur2Llnrrl ttL LluqhlnLutnLd:

gnLdunl L, nnL'r hu-r2Llunl.trlnLd t Ufrnurnbln( hulttbnn urltr rlnnrlBlrLD!, nnn'lrp nrdlr rJbg lilr EqUl qLurJ, puur
tnr@lLUL, nLdn dE9 bL brlbt hLu2rlblnnr durtruLLULtLu2n?ufun rlnrlLplLUrjF, nLtL!bu Irrull LLUfLnji4 urLupfLbpfr
q6urtrrlmLr hlrfdLULlur hrufttbnh qanq Uu.rLnunqua 62qnurnru\]blrni UlIr qbulpnrLJ. Inp huLjufurlErlua glrl]!t]IruLUUruLl
hru2rlbLnqnlprnllrrrbn[ hu.]uLnLULnL.lua b! Bnrll!nLrLiruL hurLILUn unlr/ hLULrurLrrruLnuufuuL hLuntrLurlrLl
hur2qbmrlnLplnLLLbnn IhnLtLulu.rglrht0, u.rqLu hurnLlLlnn 2LUhnLlp[ !rud r{t]ruu0 hlrLItrqLUA t qlrLuhL!unLL,\rUn|l (nu.r
luntlurlhlr dlrnUhLl-rEnn LluJnnn bL nLLEITLUL urqbth ruhuLn dnmbgnrLl hunuurlhl onbLru4nnLptnrlI rJEL]lLupurtitpu u
hL!f!rulhl hur2rllunllLbfU utJlnLqbfru: nnqEu urnnjnrLp, hunttultrlr durnLjnulrbfn qLunnt btr L_!ruhLuirgbl Inugnrglrl
hLUnltbnn {6u]Fnrtl LulLr qnnaunpLbnh qAnU, nnntrg hLULIuJn lruluLlfrLnrd Lrtruh !r.ir! 2h LEnLlulLugrlbl: lbLnLrwpruI
t.rurTrne Elr Lu nu gurr uJL lr2urLrlr.r Lr rutn nLugnLgFl hLr-inLrEr, Lnnrrdbn tr mnrquLrpl.rt n ZLup!ulfrL uLnnLqnLdp !Lulrnn r'ubnunhr uLnnrquuLr L,LUnquLr urrrdhrurLqbu rrulunnqnrr 3 onL!gnlglulnrr LnunhLEn nnnz hLUrrqLUdrurrp-rrbrr;r
hunltuthlr uunrqnruo Uu0nn tltbnunElu(Ltrh Untlutr durLJ rul.t ruLtur2n2Lul]lb n:

lburLUdq(L!a hunLtbnLr h[r2Ltu]ntlqnrd bL hru2LluLriu.rhuuLtur'U hu-r2qu.Lt2Dh u.tunLfuJLlnJrnLBlnLLLLrnfr LJbBn4ll
hLirLlLUdrulL, nn! hLu2(fi t unLrnLU nnlrrn duUuLLuLlu_rlnl.l LnL!nFbnnri"lnLLIrbnn, nnnlrp unLLgrulnrLlblr
h u.r dur lu LIF qua bhl.rLuLu ru ltulr h u]2LLE l,r{nLJaJn LIl.r bn n rd 6rult Luzllur a uULlr h L[rEnh tr [1uu p LnLr (np n upln LL.U bpfr
htu2rlbLl2nLUlhL qnLULUntrbnh I hLUnqLu]hL Lu.lLumLUtt'lJbnf ( hru2rlLUnltqne gnrUuftrEp[r LI119ti, pLr.tgLunnLla]LUdp L!lLl
rlbqphnh En! url4 urunpbnnlpjntLLbnlr unLUpuJgbt bL qnr4LlnF LrurulrLUltLuIr 6LuLurlrlLUtr duLttuuLuq quL.t
lturqUuLlbnutnrBlnilrLbnh LlfrLUL[nnnrLI thurL4nuLUgne qnnaLun.UnLp]nLLLbnng Lunupugnn urUuihr[l]hnh qurLj
LqLUnlnl!{nnnrplnrUUEnh qbqpntd, Lr hUZU UnLUpLUgUutL uluhtr'ir 2n Lr-rqr}nrd n/ h ur2lluquhu!Lr.llr, L1 nl tt hurn!Li&Ll
Lt!LULnullnLl hru2rlLr-if Uqnn 2uhnLjlafr (f Lu:

ZL,mLudqLlua hurnULUlnL ut l.lu hrl 6urLLutrln rU t Llhrulu rulL truLlrnq, nf pul.rnLl hru(uLrLUULUlr t. nn LUnUur LtLhLrl.r
ur[]urqLu hun!qne 2uhnUp, nnn 4hLlLLg qu.rlnq EIr oquurqnJraqLrt durrJLr]LrurL[uqnp LnruppbpnLplnLLLbp[:
atrmL!AqqL!a huntturJnL urLtLnFLtlrbn0 h LqL!nurLULtnnnLpJnrLLbnn luLf qnrd blr. qhnLrnULn( ncunqtnn Lutfr

hLULtLUrIUnAblnu hnLlp [L4nLLEtn{ Lu]tr onELpltinh nnnrJpLEnn, nfn.Up nLdh rlbp hlr bnbt ttLuLl, puLn tnLpltuLr, nLOp
Llbp blr brlbt hLU2qLLnnL duLjLUl]urLlLU2n2LUlrf r qbnpnrdi

abmLUd.qLlL!a hLUnLlLUlnIr ullun.[t,bn Ll Lqtunutlurlnnnrplnrllrbn LUnu2LULnrd bll LrL!u LUIIr dL!dulruqruLl|tr
LnurlrpbnnLIalnrlrlrbnh qAn{, nnnllp LUnutgLULnLtJ btl rynrumn, LUUngfllugllLua LlLULIhuJLlulLnhrl
LtL!qdurLlhtrLrlnLBlntLrllEnnrLl IrbnlnntdLbnng, frurgn urtL qELqpbtr[rg, bnF dLurjru.lrLU!urLlnn Lnuf F[rtrnLla]ntLLbnlr
nnurgdu.rLr durLILlburLbn0 tlL.unur{urnLlntu tilJ LJurln Llu.rqdurLlEnutnLBlLLrlr ltnquhg, I h !u rlrul] LU Lt ulr t. np rjpLuLrp rinur
LuLququrlnLLl tbL hnugL.lh :
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"qnLLlEnu trLULLI" OCC 20T7p hur d LUlu U F rlLL a gnlrurL ulr-r lt ulr h LU2LIE Ln Lln rfdtn rLLb n lrlr
Llhg d LUI]n p LU qn n I pJn rtir b n

3 &u2rluqtuhtultuL hu2rlunrftuL pu4rupu.r!uLnr.p;urt urftfrn{ Ul.ltunurghn
(2tu p n tu u ! n rp; n r} )

lurnUnrU (ZUnnrUuUnrfalnrU)

l-a-nLU qnnAnrLl bL lLulr urlt qnnal!nlrurlluU hurnllEn, nnnLB {bnLUFbnnLu EL lurlFn qnnanLltEnttdtulrlt: Uln
hLunLlEn0 Lbnun{LUa EL hLr-rLIu.rtqunLf urLl $nlrurtruuLlruu LuTr4JnllrpLLrnn L,uuhtr hLudufuLIp(uud hLu2L1!'o{nrptLuL
"Ull aLUfu ubn, hnnUuAnrLl:

nptutftu[ulr U[rgngLbp tr 4pLulrg huUupdbpubn

nnudluLlu]lr tJhgngLrEnn LL 4nulrg hL!UtundLplr bnL Lbnur nnrLl trL LtLUIrruhLt r|lrutd0, ll Lr C-nrLI rqurhUrrrl dFtngLt,Jru'UbnLUnlLul Lr.lunLnurqhn LqLuhn!uLnlbnn Lr ull Fu.rLl_lbnnLLI u.llr.rh{nA fLurgnn4lrhnLt (pLugruonLplrurlp UppLu 
-

durLILULLULlruLih2ngnLLI Ltunnrl bL hnl!Lunlfqbl qLULfuhLln, url4 la{nrd, rlhllltr 90 on dlundLU! dudllELn nLLEgnl]
purldn htrrug{bg Lbfqnnrlnrbn0, nnnl]p hb2lnnLplurltl Llinruunl.tbtlr EIr ShpuqLua L]L!LEnit qnrLlLunlrEnfr. tr iUL
bLpunll(nLd LUndbph qhnLhnruLILUll qqurLn nnuLtlr:nnLUdruUrulr UngngtrEn0 Ll4nLUtrg hLurlundbpLbn! hLu2(LrnLlnLLt
bL urUnnuhqLu gquJa undbpn{l

fdruu Llur ndbp tIEtn tu4U bp

nuLrlrLr u Lurt BLulrtrlundbp rJboruerrt 00 hurzrll!nLlnrd EL La qc qrrL.ru'rr qLEnn{, nnnup Lln.nLULLnnLulrru'u
hLUUu.rulumLUUfuuLntU bLr nnurLltuL Lundbpnl LnlrlnLn dblnrurtrhnh pnnuulir glrLulr2nrLtuEnnltuururLjL!Llfl
qEilrJLUrlp laulllllLUndEp LlblnurrLIrEn0IrEnun{urA EU glrLrLU!uruttLr.]L iln6uUh LlruunL hud!r]fuLjp(u.ra
hLu2tltrrJrqnrplmL "Ult LuqLnh{rbn, hn4{uanrd qLEnh mLuuLUltnrdtrbnlr LulL|Lugnlq|rd blr pulltundtrp
u ELn unlrEnn q qnnau.r oL n rprnLlrLb nhg nnurbLr qnr.n bLlurdnLu/oL'u LUt tirrr.runrmLtnn uurd aLUruubnli LruqLJnrLI

'l uhuU g!b n ptuu l.tbn h ! Ututrr UurI p

nn pUuLluLnl.r qnnanLlrEnlPlur'l-r [1.]pL!gpnLU lunrLipL oq$LUqnnanLd I u.rll pruLltEnniU munnbn durdllbLr.rLUllrnrOtulr
purgLlLUa nlrpllghLt U Lu(LuL4ruthu hLU2nLIUbn eulrltLnhL unLudurnnuuA SnpuLlrua dLULJL]bLnn{ {urnttbntr nr
t']urrrruurLl6LurruEn! hu2qua(nLu bL rurlnnLnrrqLUgrlurd u.rndbpnq'oqurLuqnnabrnLl unrunrLLULtELn r,,rnLrnuurlnnrrprr
dbpnqn: n2 ShpuLiLUa dL!LJtlbulLbnnq dhgnglbnLr LudnnLrnqurgLlnLd EL hrdpn nb!LLLlLunnrpllutr llnndhg
qrrurhuu{Lua duLltlb!rl]bnntLl eLuLt.lbnh l.rLluL|uurrl! r!LUhLUI]2Lbnh qnrdL!trLEn! l.rLlL!qEgLlnLrl b1t LupdbqpLlr rL L,t1ro
JLLhrr-u UL11 q r I U LJ TLI t,1n Ll:

$hlruUu ut{ruu qn pdfrplrbp

tunLLJF0 blrlurlruLU!rurr urt.lLnn&bnn Lr LqunLnuLlnnnLornLLl.rEnL nn hur2L[bu2nnrLr 6uJlrLU2nrlr E rujrr 4Eqpnrlr, EnF
4LUnLrnrd t qnnanpfr ulLllliLuLrurqnurlfrL qnrlLI: $htTLULULULILUL rutlLnhwbnli U qunlnutqnnnr|alnrLLbnh pnLnn
tluLnLu.rrl|tr Llbnulnq qLnLutubnL nt qu6uapl.ttrtrI unuu]gntLtnLd bL qnnaLUnpn uLluurBLlnq: ZbuurqurtnrLl
hnL!L]urLr ur ndEpn Ll lul Lf Llnrt ghLuLuL!ttuL qnfdlrplrEnh llLUI]nLLUqnI dbnppEnLJLt]U qnfaurnpUEnD qulduI]Luqnh
onUur L1 qnnAL!npn otrrlr! dnlll [I]Llua ciL!rtuLuLlurhur o(uanrU h r!2LlLunLlnLd blr trnLlL uqqpnLtrpnq, fr.tr2-np
AEnBFLnLIL!d gnnahBlrbn! :

$hlrLUl"ruLUllu.rlr !uLlLnhLln ULUd LqL!trLnLULlnnnrplLUIr ultqFLrutlu.rlr 6Lulru2dLUL ulLUhhL !r.rllr lL!LFLtnrU t hfruttLUlr
LundbpnLl qnrdurtrura Lu[r qbu]pnllI, En! nur hnut.tLUL urndbpnll 2r,uhnlt@n Llurl L[L]u.run dhgngnLl2urqh(nA
$hLLUI]uLuttrulr LUqmhU l..lLuLJ gntrL!l.rurultLUL Lr-luinLnuqnnnrplnr'U 2(', qnnaunpn hbLn qLuulLturd nLnnLUtf nnntfr
LlLIruqnEm aLu[runrLtuEn0] ULiqpLrulturlr 6LLrLur2nrUhg hEuln pnLnn ShLurLuurLlLuU ulLupmLuLlnpniplnittUbtr[, FLUgn
linLULiLUL undbpn!.1 2LUhnrl@lr LTLuLI rrtrLuUh Lrhpng n q rLU L.h Llnrr srrLuLuLUtlLlL LrrLUnLnLurlnpnLplnLLUbpf fuhpiunlLulIru h ur oLlLnn u.rJtrl] Ir Lq urI.n LU Ltrbtr n Ll q uuh Lln I qnt]aFplr b n0), hru2LUrn LInLLJ b! ru U np Lnp quug L{Lud uup 

jupnq"
ogLnuqnnaErn( L!nr}rnLLLUrlELn Lnn!nuurlnnrrph dbpnqn: urrqpLrruLrLrlr 6urrrur2nruhg hbun hnL!LrruL LUndbpnLl
2LUhnUpfr LtL!d (l.rLUUn dhgnqnq 2Lurf{nt SIrIrrul.ruu!ruLr utLutrLnu{nInLplnrI]LrbnI hur2Lluun(nLLJ EL frpLuLlLuJ
LUndEpn(i

f'rnrlJpu hn $rrLulurutrrurr urLrnhLrtubn0 4LUULUtrurnqnrLI t hLLntrlur fuLIFbnh {L!nr.rbn Ll 4bpnmnnut.rLrL nrLUnupEn,
lnurquL undbpn( 2ruhnLlBn LtLu Ll WuJuh Un?n gn Ll lur qUnrt gfrLLULuruqurLr u.rLlurlrLllrbp, tlu6utnpfr nLuLtt_U| 

-
tluuilbth Sh!LUlruullLUIr tullmnLrllbn h LihLrtll dLr.rndLuL du.rrlLlbLnil qLuhqnrlltbn.fnnrdrrbn LbnrlnnLrilr[]nlr Irrlnrll
nL!uLutrurnqnLdI r]LuururnLlnrLJ t qnulrg dbnppEnLrurrr urL!hnlr'turrpn rrEt.lL!L|LUnnrorLuL trnaLJng uLr-rhrJLurrLlura
nrAEgntlgh hndur]] Llru.r I lunLLIFn uLUhuulnLU t ShtrurlruruULUI] uJUmrrqlrbnh 4L!uLuLtLunqnrllI ut]qpLu!uL
6LuLrLU2UurL dLULiruLtLuLl tt hbL,rugLulnLd lntftLUprull2jnLn hLU2LlbUlnr LnLUnntLjut!hnLudb2unLplLUL I
hLurnu.rLlnnnrlajruLt nbnlpnrLl LlLUnnt t LlEnLUrluluurLlulrqbL 4nullp



"qnlrUbnu CLUlrl.t" OeC 201 7p. hLudru[urlprlL!d glrt]l-utruuLlLUL hLu2{ELnqnrtalnrlrLrEIrfrlr
Llhg auLrn BLUqn n rIatn rl.rllbn

3, Au2rluqtuhu.r!uL htu2LltunrJulr prurlupru!uLrnLBluI rudrh ng'uUunuqhn
(2upntuut1nrB1nr-I)

$hUujlruruUrut qnnahpfrbnh (2runnrUuqnrptnrU)

F0wUwlt utpdbpn4 2uhnLIdh UulJ luwuh nnpngnLl lLuti4nn ghLurLuwllatr LUQan{Ub1t

UJU luLIpntU hLU2LlunLlntU blr Lrnu,.null.rLr LutLULnultLbnn{ {!ruhLlnt SlT LLuLuu.r l.lruL LUtlLnnqtrbnI u nnLul]Lutl
wndbpnq 2L!hnUplr ttrurl ULUJUn dh2ngnLlluqrqnq gfrLrur\.ruLUtlulr uL]mlr(Lbn0 $lrLrulruuLlurlr ut.lullrLtn
hul2tll!nLlnLU I L!]u fudpnlLI, bpb LUIL a.hnp t nbnLlnrd l.lun6 dLUtiLtbunld Llu]6Lunph lrl!utnl!LtnLl Lt[] LI Lph urlnL!Lu t
nnn2Llnrd qbt.lLu(unnLplurL tlneUhg L!LtunL.Ur AbDpFhndLUL LquhlrL

hn FLurLlurLnL qnnantLbnLBiulL [Lpu]gpntd, unurLundnrlph tr qurqfruruf 2nillrulrl-ifrnrd, turlrdFU hutL4Uu l. qulflu
nnutbu L!auLrgturt qnnahplrEnn{ qurlUruLLuqnbnn !nrLLI, nnnLp l.r[]frLLnnLU bL SlnLlEnuUbn, gnpLlup4LEp, uLlnqbp
Lr oqg hnlrlrEf: Ld Lu tlLu Lnfrui uraurlglL! t qn nafipL bn! q[ruLUl] LU nqLln rd b lt n n q bu Lr-i ntrunurJltlr lrL! urur L! qlrbTrn q
L-tluhqnn I uLlqFLu]u.lbu 6tuuLUlLlnLLl bL $frllulruuLturtr qnnahplrbnh lrufulrLUt[uL 6LULuJ2TJLUI] pL!eLUBLULILUITnLlaILUL
hLUTJL!dLulr, null hbrnugLU tLUrhnlLin hnLuL[uI]urgLlnrd t lrnulturlr LUndbpnq: hnurUurL undtp0 nnn2(frLj t
2nrULLrLrbnnrd qLu.ir2qnq ql]bnl.r dngngnq LILULJ Lullruthun Ljnnb[rbnli LlnnunLluLlp, nnnLg hndpnLu [LLlu]a bll
2nLqurlrbnfr NrpugirLl Llfr6LutiJEnn qLLuhLunn!L\bnt U pLUqLUlhLr qnnahpLEnI qurtduUwqnLU]frL qtrEnLt L1 urJt
qnnanLLbn: ']nuL]LUL nnu!u.ru undLp nLLEgne urauLgJLU L qn nAhpLb nn h[r2LlLUnLlnLLl EL nfLqEL] LuLf mFLl, fruU
p rlr g Lu Lr LU tlLuL hn LUtlurLr Lr-i ndEp n Ll urauLgjut qnnanpLbn[' n! u.]tt u LrlLu n Ln LU (n tr n I pln rl.r:

UtL SfrLrLuLuLrrLlLlIr qnfaFpLbtrniLl LbnuD(uA LUaur!gtL!l qnnAhpLu'n! nhuruIL]LlnId hI] nnqLu urnurlrdfrL
uraulglr.UI qnnahpLbn, bpb qnLulrg qanLlnnuLlbnI U plrnrpLUqnfr2LbnI ubnLnnnEU tluLr.]Uualbll hnL,\rLUltLUtr
L-lltulLJLULrurqnLnfr Dhullb0fr Lr plrntpLuqnnlrbnn hELrr, Lr hhrluu.rUruL qu.rlULUIrLUqnhnn 2bL hur2Llurn{nLU nnuLtLr-rLr
urndbpnq 2!uhnrlpn LlurLl q'Lruun LJhgngnLl: 'rlLUnnL'Uu]l.lqnrt urAurLgjurL qnnAnp0 hrulr4nuLUUnrLl t hhFnn4
$nLLULULUqLUL qnnafiph pLUqru4nn2, nn Lr 

'lrbnl! nnlLl t hutqEu hhdlrLullLulr ututduuuqhnn, u.rllrL1]ttu tl urAuLglLlL
pLUaLUlnfrln, huln u.rnrynLLpntLl hhpnnq qnfdnpn nnn2 4nLuLjruLtLUL hnupbn Llrnlfnfuqnrd btr lrnrlL a.Llnq, fLrl
unurlrdfrlr LuauL glrut qnnAhphL! l

$fruurLruL\rlltutl LullurnwbnL nL u.lurnururLlnnntplnrllrEnL.l nLuuLUtlurnqqnrLl EL oTrqbu lrnL!!LUL urfdLpnLt 2LuhnLJIafr
LtuJd Wuruh dhgne,nq 2urrhLlnt, bnn.

> Ulrlu.lbu rlunLlbUl qqilLhnnEtr tll(Luqbgun 2ur(rrlLULr uruhLudruLqu.tLnu.rufuLULnrfdlnLLltbnD, l1nnLp
!LUnLU2ruLLulfrL Elab uaultglurt qnfanplbnI hL!LILUnqblilr LunUunLulhL LrquurLU!L]Ennq ULt]hLtnq, nuU
FurqhuLUlhlr ShLruLui,uqurtr qnnanpLbn0 hur2r.ll!n{bfrL udnnLnhq[rg(rua u]ndbpnq, fir)L!bu
hru6rulLnnr[]bnFlr tr FLULLIEnhIT urnllu-ra qlunttbnn LILlrj Lqu_rf uplutnL LUndtjprlBEnfr tnbupnU pn[LUnt]qud
u ndE pnJab n[:

> nf n2Lbn4nntdtrbn, nL2qhu onntru.rU !LuLllfruLutrh qnndhpLbnll LLl ttLlrmun(L!A Lbnqnnrr,tubfln, nf nlrp
UruruLnurptpl!Llnnqua nhuLlEnfr LtLrrnuqunLlLUIr Llurl Lbn4nn!ULUjhlr punLUpurtti1]lrnLplLULr huLlurdurlll
hLU2qun(ntd EL hn u.r Llurl.r LundbpnLltr ttrunur{urtr2Lullulr urLdlrurLlLUqdfrL qEtlnLgqnLU blr LUt4 undbpnq,
hLuLIurnLlnLU bLr nnuULrlL LundbpnLl'2uhnLlpn qurU q'lruruh dngngnLi lurLhLLnrl, Ll

> $hLLULruurULuU qnnaFpLEnn, nLrulhuhp blr dbll tlrud ruLlbhLrEnunLLLLd uauLglu]il.rbn LqLUnntlurLlrrrl
LqurnupLljlr'lr u.rndbpqpEll!, nnnlrB lultulrnnbL LuqqnrLl bL nnLudLUltLu! hnupbnn qnLU, hLudunLlnrd bL
lrnurqu.rlr urndEpn( 2LUhntlph qu.rU q\rL!un dngngn q lur qr (na:

Uaurlrglrut qnfranBLbnD LrnLlLqEu 4ruuruLlunqLlnLLI bL nnulbu LUnhlnnLr-llnL Lru_lLrLnLUql-rbnnLl LrlL!hLLne,
pLr-rgLUnnlBlurdp rulLr qbLqBbtt[, EnF r]nLuLrB ogurLLqnnaqnrU blr hE,LU!.lnnUurL Lru.[umlr-]ttnLt UnLrLnnu.rlfrLr
LLquurLUqlrEnnLl rr.ll-Uhtlnrl uqulh{LEnng 2uhnUp[ lL Lrn-]Luuu LUnuu.rgnlqnrLI EU hr!LIurL!l-uf LlrL!q gfrLLUUurutturtr
ur n4ln tLrpLE nlr U u ufrL h Lr.rLjLU fu rlF rlura h u2rlbLr Lin rplnrLn rlt i

tlLutlLtb p L1 4b pnannLuLlwlt utLu napbp

'{unllbnn h qbpfr!nnnuLlLUtr LtlLUnulpb0! $hpu(L!a Ltud nnn2b r Ll6LUnn luui n n Ll }hLLuL uL! UurLr LUtlLnh(Lrbntr trL,
nnnlrp uLflbeaqntd bL turlFlr LtnAUfrg nrtrLu.rttlrnnbtr qulLnuquLfllr rlnurd LnnuLJLunnbLnr dhgngnLl,unuLg
ulunlnp[ qlu6LUnELnr LllnLuql]nrplrutl
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.qnLLlEnu Curl]lt, OtrC 2017fd h LU LILUI! rl F rlua ghlrLULr uL! ULUI] h ru2rlbur Llnr pln itLL nfrL
l.thg dLLrIrnpuqnll LplnrLLt tl

3 Ztu2tltuquhu!ru.lJ htu2t[unUull purlurBuLltulnrplull urJtfrnqh Iqunughn
(2upnrtu!nlp;nr.!)

$htru!uruqulu gnpDfipubp (Zrunnruurqnr|arnL!)

$npuLlua duJriqILnLbnnq LnnL!dL!r]nqura qunLlbf n ultqpLrLuulbu 6urLu2(nrLl ljL nnuLluL LLndbpnq qnrLjulnui]
qnnaunph hLLn Uu.rut{ua aurruunrftrbn!: Unp ul nur Ltur r}n {LLra qnLuurnlrbnh nnurL.tuLr urodEp[ LnLUnFbJrqnrd t
tllufqn hnLuLlruL undbpng, onhLLuLt bnE qunU[ ulnLuLlLUrynLlnru f 2n rl]Lulur LlLULhg gu.rdn unqnuuurypnLlpnLi,
unudLu4nqulA qnLdurnn U qurpLln frnL!tlurlr u.rndbplrbnfr LnunpbnnrpJnL'trI qu.]nUlr uttqplru.rULUL 6ruLurtdLr]Il
dudLllrurl.t d.uurLlbnut{nrLl t nnqbu aLuruu znLt.tmJLuLtLULhg gr!an 4nn rlprr Ln n Ll ur ltrn [r{rrbp [r ubrlLLrp Lu2[rn rd Ig'
hurtltuL!u.rnLi)tuq $n'LrLulluLULlulll urf4lnt'Uplrbnh dLrulrL hrurlLUfuLIpqurA hLu2rlbur{nrplnrLnLil UlltnrhEuttr LlLupqUlrp
2LULiqnrLl bLr ruUnnLnhqugquA L!ndbpnU'LlnnL!nbtnU LUn4lnLIrLUq[rLn Lr]nLlnuLur]nnLlph r.jhOn40: Au6rufunnrlrEnhtr
U.nLlua srrpuL[LUa dLUndLlrr dLUrrL.]bm rntubgnrl qurnqbnn hL!2llurDLlnrLJ brr uLIrrtrLnFqLUgLlLua urndbpnLl btubtnq
LJundrulr brrBLUqnLlntduLlqbLnLbnhg zLU6u.rnrnn4rrbnrrlrurnLlL!aqunuLnrrqnrdunLrbrrDLLlu-rqtrgLlnLdEIr4TrLuLrg
qan( undbqnqnrdfrg LlnInruLnLbnf] qurhnLUmlrLrnfr gnrdLunlrtrnnq:

qLU6uopfi hadwp tJwu\b Ln gnUuLluwLtwU qnndhpLlb n

qu6unph hLUdurn Uuutbllr lrEnOnnrLiUEnI u.]urnLnpurlftt, nL2Lrtbu LLUtr tluruthLnLuh qnflafrplrbfnrLl Llu.rUlurnqurA
LUIr Lbn4nnLLiIrbnLr bL, nnn'lrp hrnLdF0 d[]LUnhn t utLlhbl LULn[n2 durJl]bmnq, Ll nnnLp LILlnnn bL LlLU6un(bt
hnuigrl[tnnLp]LUIr qulhplrEnn pL!L|LUnunJLUL hurdu.rn, nLllrlbuUu_rtt L| nl.tnu u r]nn LlpLrbnF, Lf nluundbpl.rhnn LtLLrd
pLUdlrELnnduEnh gLbnh rhn(rnfunLplnrlirbnh 4ELqpnrdi qur6urnpfr hurdurn duu2btn hfrLu.LluLU!utr ut.lLrh{trbn0'uu.r[ur]rut-lurlr 6ruLr.Lr2nrrlng htrurn hur2LlurDqnrll bL nnullLulr LundbpnLl, uL4 nnnrd oqnrurLbnrr nr LrfuLUULbn!
6urLu2qnrLI Err LUlt hurLILULr.lunUrL!Lt grrrruLurultu.rLr unrllnLuprrbnnLd dhuu tr En nnn iL,tub nrr oLnLr-rnnLLJI t]ru Ll

undbqnLlntLJI nnfr [LpLUgpntLIlrufuUhLntduJlhu]rlLULrtunqhuttShLLUIruLuLtLr-rlrurn4lnrlrpLblnrdLLinurn{ua
LlnlLnLULltlud 2ulhntlp0 LIL!U (Lurup {EnunL!uutlunq(nrLJ t hL!rlurfuLJprllua bhLLULuurLluL LUnrilni.rpLLnh rll!ulrL
hu-r2rlbuqnrprnr'Lrnrd: udbL qEu.rpnLLJ, un4lnLrr.,libur unLr.uurlnnrlph rlbpnqnLlhLU2q[rnl]Lllra Lnnqnurrl,f !
6LUlrulLlnrd Elr hLULIuJLrlLunrhuJlr gnuuLuLUlrLr.rrJ unnln pr.rEnn LIuruhL hurdLufurlpLlLud hu2L{Eu(nrBlnLLrnLu
qu6LunpF hurdurn duLn2E[r LluLqfrLnLUth qnnahplbnfr qAn{2LUhrupLudhlrlhnn hurdurL]tu.rnLlrLULt bhlrutruur[]urLl
LUn4lntuBlrbnh dLUUhlr hLUtJtu[udp{u]a hLU2LlburLlnLBln!LnLd qnutrgLlnrd bL rullr druLJruLrut.l, bnF lunLUp! hnurqnLlrp I
dbnB FbnnrU uuu-tLrLulnr LUlr) 2LUhLUFurdfrLtLrEn[]

qLUnqur(nn(na $nLuLuL!LrLUlr 2fLt.rrurrbnnLd uLlL,rhLlnnElr {LU6.,nqne }hrruLurul]urtr L!LrLnnqn hnLUtrrulr urndbpLr
nnn2{nrll t hLu2rlburnL ruuuLupllh! pnnuLutlt LIr LuqdLU! LrtLUhnL ul4 LuLttr)nqn qan Ll qlrrulr2qn rt qlrE nfr Uhrngn(
ULtLrnq2nrLtur lnllrttgn a qnndl, pLrbn li nnuLlLuL urndbp! nnn2qnrU t qLLUhLUuTULUL Lln4EtrEnh LIh?ngnLl t,JLuIr
LJnrlbtrEn! l.rbnLUr)nLd EL rlbfgnlr 2ntl.lL!luLlil]L urLrLlL![u qnnaLUnLnrtd]ntLLtjnLl, tur!urLnnELr lurLutrpEnLlnrl
LULrLnnqtrbnh 2.LLTLUJLULTLlL qrrbnhu haniLr t.rurLnLU[Er[, qbn2qua r]nuuLULrruL hnupbnn LlbnrnranlprnLrr!: lnrLrurnLULl
nbLqpnrLJ UbnqnnLdtthnn hLU2rlLUr){nLU bL hLplru.rndt pn( trLlurqbgLbtnq urncitjqttl n rdng !nnnLUurl]ttJrLt.

$hlru1]ul.uL|l-uL qnnahpLbnh undbqnUnr-rl

3ntpupr'ul,lnrp hLu2rlbLnnL LuuuL!pLii nnnrprLurlp tunruptr hnruLrLlrrLugln!u t ghriuLuLutrrurr urL.ru.rhLlh !rurr
$hLulruurlturl LUUuhL.tubnn ruUnh urndbffttLlLua tfr![LnL opJEL]uh11hurtulur!h2bnn qlruhLr]Lnnrd

Ud n na h qwg 4ur d u.t pdbp n 4 h wzLlur n qn q w Lf an LtA b I
$rruu.rlrul!lruu rutrurhlm LIuLJ glrLu1,uru!LUL LUtlurrL{rrbnn [unLuF! hurdurnLlnrd Elr urncrbqnlr{ua u undEqrr!nLdlrg
t.tnnnruLn! 6LULru2(nrd t rjhruir LulL thll]pnLLL [laE !LU LUndEqnL]dLLtr oFlELlLr)frll hrujmuLn2, nfulbu mtlLnhilh
ul.tqFLtullurL 6lrrlru2nldng hbr'nn Lnbnrh nlLbgura LJbq ltrud LIh puLh frnLUryurldnllalni.r]rbnh (,,aLuNuLulhll
hn LUrlu.rndn rpln Llr, LUnrunLUp, Lr rul4 hnunurndnrBlnlL[ (LlruU hnu]4LUndnLBlnrLLrEnn) urq4EgnLplnrLr nrLbLl
ShLurlruuLtLUL rulluhLllrg LlrurJ LullufrqLbfh rudFng LULLrLlrulrlnI Lur!uqur 4nLULJTuUL!Ir hnupbt]fr {nu, n[nL]p !ruJrbLfrI tundLULrLuhLUrluLnnnhlr tu.] LfrL t

UndbqnltnLLlhg LUnLU2LugLUa Lrtruruh oplEttLflh{ hLUluruLh2n LtLUnnrltlrEnunbt {LUnllur)nrF LtruU LIL!ntlLunfLLbnfr
lirLlph qquLjr bnl]uLuru!LuL rld{LUIrnrplnrl[]bfI urnL]nuLLqn!dl!tr!EnF tr dlr]ln qnrLJunLEnn q6urndurlr
u.tLUnLlluqnnnrplnLIirLnn [rufuuinLLtLEf lr urnL]LUlnLplnrlr!, rlurnLlL!lf1L LrlL!lLILirlurqnL0nLl uLLrhLtL,.LrLLua
*lrutLlu]lrlrbnh furufuurnrlln, qnl'qh undhph qrLrupurnugnrdlt, Lr-rllr hur{urLuL[uLnrplnLL!, n! Lrbeh L]nLUblrur
uLLulrLturgnrLI LILUU LUlt ghUutlruurLtulr qbnL!!urqdLULlbnulnrLI, hlr2r!Eu LTLULT rfh Ln Lup t1L{n 11 2n LLlur!bp Ig
LnbrLEqLUlnLlnLp]nrLL ruLllrquLLlnq uulLUgu qnL!L[uLlurl] hnupEnfr 2uLhbnfr IrLlLuqdLuL LlbpLupEplurl, op[rLLutl
du-rdtlbuulrg (61!nntutubnfr ULUUurn4ulth thnLrhnfunrplnrLr qud LnlrlnbuLuLlulr ululLlruLr'l-rbnh L[nLhnllnrla]nLL, nnnr]p
Lturulqua blr LUt.tufrLtrEnlr undbqJlttLJulr hbLn
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"qnir(hnu FLUI-rLl, OeC 201 7p. hL!LIufuLlpLlura bhLurLuruttLuL hLU2rlbrnLlnrpJnrlr!Lnfru
Llng a uru n plu qlr n LBln rLL L, n

3. hu2r[uqtuhruQruu hru2rlurnduL puntupuUulrnrp;ut urftf nrfr Lr!unuChn
(2upntuu14nrplnr.lr)

$frUulrutuIulr qnnahplrbnh urndbqnUnrU (2urpnr.!uInr-p;nr!)

tunLupL fr utlqpulrb gLurhLuL|ntLi t unc,bqnqquA tnLrELnr hurlurllth2bn! uLhruurLuLUEu trutlruL uLtLnli(Lbnfr
htu LUn, L1Lllrhu.rLnL!ulEu lttuLI lutlptulhl pnlrrn $frLu.rlruLuqLUL LUL.]LnnWbnlr hLULIun, nnnLrp uLhuLnu,Lrttu guutlurr
lblr hLr.rL!unqnLd Dptl lunLUF0 nnn2nld I nn ul]hLuLnir.rL!lru glru.rhL!LnUura girlrLltruurLtLuL LULlU,.lhrlJr huULUlr ltturundbqnttlllulr oFlbtlmnLl hrutmLUIrfr2, LuLLlurlL utlr huLqLuuurLphg, trullurL t LUir, fdtr n,,, u1q rultnfrLlp LbpunLlnLrl
t hurdLuLrdr.rL LlurnlrLurhl, nhut.rbnh pLnrrduqp[1Lbp nLLbgnn sftuLlrruLuqLurr urLrurn{rrbnl] fuLjpnLrr u 4|LuLg
undbqnttLLurd tnlrbln qLLuhuruqnrd t lurlpurlhtr hhunrLrpn{: UttmhOEnn, nnnlrg undEqn!(Lr-ra rLItn
gLtuhtuLnqnlli t urLhLuLnL!Lltu! hfiLlnLl.rpn{ h nnntrglrLlu.rurdLurlF 6ur'lrut{nrd bL uJndbqntrnidng {LLu;Ubn, llr-lEurp tql]ur h LuLnLlbL fudprulfiU hhLlnLLpnq:

UndEqnltrluJd rLrblnl oFlb Ltu lr 11 h LUIL| ruLh2bnh unUulnrplruL 4butpnlu uindEqlrLlnrdng {rruruI nnbLng
lrbnlrurLr-igrrnrd E LULruT hLlh h u.r2LlbLr2n urrhrr urndEph u nr,udutrLUrr dhpngrrEnn urqrrLlLugL{nrr LULqruqL! rrnuphpfr'LijnLlur u.rndLplr uLunpbnntfdlnr'ltU, nn[2nLbn!unnrd Llrunt]bnfrg uLr-lLuqurlIrLl uLqLUU{nrL LlnnnruLnlrbnn, nnntrp
tunrdpLi qtrn 2n Ltntrt: ULtLnlr(Ir hur2UbLl2nL!llrL LUndbp! LqurqbgLtnrLl t LUndLqnLtLIurL uturh nruurlr Jli2ngnLl, huLl
L!ndbqnlinrdhg aLUIul] urnLnugniqnLLJ L h ur LJ u.r q ur TrLl L! t.t ghuLuLuutULUI] urn4lnLLpLEnh LILUul.rL hLU ;l1r jFqLUa
hL!2(trLnqnlplntLnLU: bPb qLUnLt! tturd dhulh LIunLlu.rL durLJqt ur[ r!u]hLLnrILrEnr]trnrLIL nLLl) LfrnLfnfuurLtLUL
$nllnuur4nntlp' gtulrtltugua undbqnLlntdhg rlllruu tLuqhbtnL huLlLun q[]n2LILULr r]nnrlpn ulLr.tJLlLULurqnnLl nnn2(L!A
0IrldLugnLt unnlnLLrurlbul unLtnuLUnrrnllpLr t: iunrdF0 Llu.rf nt t undEqIrLtnLLj[ 2urqrbi qnnAhpn Fnu]ttLUUurndbplr
hhLJu.rL Lhur' oqLnLuqnnabtnq LniruuLblh 2nLLturlLULlLr]Lr qnuLl:

qnurqnq LUu]l.,hn{LLtua $hLrurlruultur'lr uJLlLnhObnh LUutu,qu hnupbnh LrLnltLU Lundbph hru2(urntln hhfirLlnLu t LUIII
4nu.rdLUltLUL hnupbnn rlnu, nnnl]p ULUnnrL EL uLnLUg{bL qnLU{h hnu.]qnrdhq, lrLlurqbgqLua qnLUrln p;LLuqu!dLJLuL Lr
omunduL aLUruunLdtrbnnLl rulttlrulx pnlrutqlll]ArlLUL] hurrlurLuLturLlnlpln ng:

UndIqnl]dtuu fULIELUInL qLurhuUlUtulr'1rL!LUuurltnU SfrLLULurutlur'tr ul.lLnh{rEnI l!LIFu.rLlnnLLnLd Etr luJpn IrEnplitr
{runLlurlnlr 4uuruuU.rnqduL hhdLLlr Lhur, nnn hLu2LlIr t unLnLLt rlurnqLUll.rL nhulln LUILu-lnun FIrnrBUqnh2Lrbn
nlrtu]fruhp EL urttLnfrUn urbuu.rL.l!, nLnnLn!, Lr-r2fuurnhurqn!r.rtlLUL nhnp[, qfLurlh lnbuu.rLl0, ciucl!bLnLrlLnL[1LuL
ttLUnql!Llf 6rul.l0 U urtt tlLULrluLlg(LUA qnnanLLEn

bnrrurruLutlLUrl tuLlLnnqr]bnh luLJFh qanLl LLr-!LUqu nnLuLJLutllr]Lr hnupEn[, npfLrg Lundbqnll{LUa thr]bl! qrrl1]hruurlrrrt
t fuLjELurnu hhllpnq, nnn2LLnrd b'u !utrutrLlLrbnrr qanq !nura LlrLUUrrbnF u.rLurrdluLrrurr (nauLtuqnnLpiLur nndtr]rr Llnu,
nnh qanLl Lr-lLunLnpLuth! nhullh plrnLpluqnlrtLrbn! hurlLUndbp bL huJdu.tl]rlLutr uUml.,qt,Unh trrtpn nf,nLBuqtrntLbnhLi
'qLULrUultLl]lJ rlh6ur[]LUqnuULlL 2ur0pbn! 62qnuqnLd bt-r [I]BLug htl 2n rtl urlLULlurL hnur{lr6LULlI urntnugntt]Urr
h LULj u.r n' 2bqnp LugLbln r L!LuLnuuuLrlrr qrr 6 Lu LrLU qn ur LrLUL 2[rppbpl-r n[dpnLLI pu!Lua LulL 2nLquufru!Lul q"r, iu,rr.,r, r n r,uqrlbgn Lpln rlr!, nnnllp uLUu] | dLU LlurL Luqur2n rutl]n LU qnlnrlalnit lnrLbll, Ll Lr.lnLnu_tgntbLnr ul ru Ln rJ u U Lr]lr
Lln6urLluqnruLtLU! 2runpbnn hhLlAnLLl 2[I]r]qntl(Lud 2nL!r!JLt]tlLUlr lrnn ulrulrlL!]rtrEfn

Uqurn{LEnh fuLIpInfr uLquqLU 4nL!Llu.rl]LUL hnupLnnld ql]LUhu.rLndurL gngnfunrpln[r.UEn! urnlnLUgntnrU L.i

h tuLJur Lrlu.l uLu u[u ulrn Ld b! r]trLn ur n LlLlnrI 2n tllurLb nnrLJ JnLrrurp urlrrn rn u LUIr {ur u b nbLlu u L.ln rplu.rlt rh nfrn fu n rfdlLU trLl
(onhLLUtl, qnnaLUqnLlnrplLUL LIL!LlLUnnuLlfr gnLhnl!nLplnr!, LUl.r2Lund qnrlpn qlrbn, LuL!nLluplrEnh qLEn,
Ll6LunnrLL!LtnrplLu! ttlunguql6ruq ttLUd LUJI qnnanLLbn, nnn]]p rlllurjnLd E! fuUpn LlnurA LI]LUuLbnn L1 rlnLulrg 2uLlrlr
dLUUhtr)r ULTILUqL! nnurLJuqurL hnupEnn qLrL!hurLnULUtr hLUrJLun oqLn urqn naqnn UbpnrlLu juun Lpln Ltrp h
ELfaurqnntlalnllfubn0 qLlnpbnuFurn qbnLULLulqnLd blr tudFh Ltntdhs {trurulrbnn flnLlttulr tr qLru h u.r; qLLr a
undbpLbnh UngU Lf LunFbnnrBlnrlrLrbnn !(LUqbgLbLnr Uu.lLULnL!t_lnLl

L{LUnLlEnn hL!LItutl.ltuLnLUUfuulll u.luhntuurLbnlr hbur Llnu.ruhtr r}nrnu bL qnLlnLd, bpb ru q Llqutln rLl lLlu_r L|LUnLl0
hLULlllBugnEtnr n0u]ubul!quL hbnLulrllrun, Il bnLr pnlnn gtrLrrLl.rEIrL oqnurgnnaqbi b.h !LuLl Lf nluLuLg,lUt rrUpnr.,,
brab hLupnnqnrl r.nunntd qul!hLUtn(Lua undbqntldruu qan{aurruu0 LULlblurLrnrLJ qLuu lLlruqniLr i upjr,qpqLrurr
6Lr-rl-rulntdng hEmn LlLuurLLrnLlura hfLu4Lunanrplnrulrbnf Lqu.ru6r!nnLl, LrufutlrrLnrd 6ruLru2r{ula rrpouqpLlLIwLr
alufuulr Luilbturgqnrd urudrrLlLUqbgLlnru t Lrrurhnruorr qnrlrLUnn 62Lnbrn{: t pb uqtuqLu 4nrpuqpnLrrp hbLnruqulnLLl
LlbnurllutlqLqnLd t, urulLU rlEnuuulrqlr{LUa qnrUurn! Lltrb4nuturqn{nrLJ t Lquhnrumn hur2llnlr
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"qnLrllbfu CLULL]" OCC 201 7p. hLuUurfudprlLua SfrLurlruu-rULU! hru2rlhLnUnr|alnLLtrbnfrLr

Uhg ArLrLrn p ur qn n r BJn rI[] b n

3. A-u2tluquhtul;uI hru2qrunUulr EurrtupuLtutnr_p1uL turJr.hn{r tUrunuqhn
(2unnLturqnL|atnrlt )

$huru!uurUruu qnnahpubnh tundbqtrqnrd (2r.upnr.trurInrplnr.!)

qLu6utDB fi hLu tJwll dualhLh gh\wLLj wLtwtJ wUanLtLt b11

qLU6unph hurdu.rn LIuLn2bth ruLlLnhqtubf fr qand rundEqf !nLdfrg Ltnnrl ruurLrEnD 6[rl]u2LtrrrLI El] ull hLUrJu.tqLUngLULl
SfrLlulruLut.turu unrynLLBnrd 6LlUru2qLUA LlnLuurttLlrLa r.{lruu0 Lf nruLULgbLn{ 2LUhnUBn ULr.rLI WLuufr Llu.rqd, nnr!bu
qbnurlLUUu.rtlulnqLJLu! 62gn.nnrd: t-.lnLUruq(LLra WLUUI, nnn LU]l hutriuulLunLlruu! bltuLlLnfrg qbnLU4LUULULlr!nqqnrd L
2urhnljprr quru LrtuLUuF l.rurqd, hurrnnuwlrnrd E dbnpnbnLrLr.rL u.r0dbprr'hrurrua LJLufr qnLrJr-upfr LrurpnLL,\bpp nL
LtiLInnLnhqLugnL!U, h [lrpughL] nnuruL!! undbpfr' huLura Lurruttlr'trnLLj 2uhnrtplr L[urj Lr'Uu.run UurqLlnLd 6;LL!2qu]d
undbqtLlnrdhq UnnnrurnlrbnLt, LlnpU uLutrpEnnrlatnrL!:durJLrrLrLrLtfr undbpnL UEnLuqnbm LupdbqpLlLIr.uL qanLl
qu.rhnruLnn rhnLhnfunrfdlnr]]ltbnLt lunmugntllnrLl EL nnulbu utnl_lnulullrlt bL_lLULlulh pruqL!qnfil

t lab hbLnurqLu drurlLuLrLuLtu2nguLrntd Lundbqltlrlua qL!6urnpfr hLULjun LlLuLn2ELft utunLnpLUthl LundEpqpl.r

undbqnltnLdng qnnuLnfr 6LULLU2nrLlng hbLnn urEqlr nrtrbgua hnLU4undnrplulu[, r! LqLU u]ndttqJlqnLdng LlnnnLUUr[
hLULlurqund(ntU t, nuq hLutll!qund{ud qn(L,un! 6u.[]urllLnrd t 2uhnrlpnrU ltLud Wuunrlt. UJLrnrhLuIr4bnd
urndbqn[]qu.ra LLL!6lrJnph hurrJLun JuurELh pL!d!urrl'rrr urndriptprr rrnuqLUL] urndEpn oL'LLTLUqL!a hbuurqLU
(EnLULtLu'UqLnrLl0 6urlrLu2LlnrLJ i uI hLudruLr]LufLrhur! gftlLutrur!ltLUL] urn4lnrLrpLrEnnLd:

$hUruuuruqut urql'nh{trbnh h rquprnu{npnrpjnr'U!bFh rrltrtu6uluulnrd

S fiU LUL u ur U wl) u U a n L[u b n

$hLLutruuuurh !ul]uhfu (Uultl$hLtulJutuULUlr Lut.lurhllf Llh Uuru[, L]uJrl ShLurLuLUtlLt]Lr rutlLnhgrEnh lxLlph rjn Juru!)
ru Ltl ru 6 LlLrur2Lln r d t, Enp

> urLlrnlr{ftS qnLudurltLUlr hnupbn uou]lutnr ulLuhLr.lLpfr nnur(nrLpfr dL!LjLlELnL urqurnuLlL!a t,

' tunlL,P0 LlinfuuLgnLd t tuLluiFLlhg nnurLlurLlLuir hnuBbn uLnulrLUlnr ulr1rhLulrgn nnLuLlnrUBI t]LUrl rlurhqLr.iLnrd
t uJjrI hnurqnLLBn, ELUIq u.lLunLnuLLnn(nLd t uLnLUgLlua qnrdLLnllEnll 1.Udpnngnrplr,uLlp Lr Lunrulg tLullr,ul
rrt2Lugd LuIr fin fuuLg bt bnn nnry Lt n rILllrL +nlrJurlrgdurL hLuLlrudrutLru]qnlr hL!LjLUALUIL, nuulbuLr;U.

> tun!dpn tlutl (L!) $nfuuugbt t tuUurlrLll qan{ rnlnn nnultbnli u oqnrurrrbnfr qqlr]llr LlLUU0, ttuuLl (p) nl
Lf nluuugbt L1 n2 tt ulurhutLulrnlU t t! LlLnfrLh qanLl pnlnn nhultEnh tr ognrur'ubnh qqurm uLUU!, uL!LlrujLr
Lhnfuuhgbt t Lut.lulhLllr l.rl.lurLndu.rUF qbnL!huLlnqnrplurtr nfrL!qnLLBt!i

UIL 4bLqpnrU, bnp tunrllp[ l]l nluLUIrgEt t Lut]unqng r]nudu]t.turL hnupbn uulruLutnr uturhLULpfr nnLuLlnLLpL,l h n2
rhnfuuLrgbt nL n2 tL Lr-luhL!urlnrU t uumhqI qanLl pntnn nhuubnh tr oqnrLnlrbnh qqLug LILuup, U 2l $nruLligtp 

-

urLlfinqh LLlrumdLUrJp rlbnuihullnrtnLplnLlr!, LULlLrhLh hru2rlu.rnqnrd t LuLtLnnqnLd turjpn 2urnnLLurqqnA
dLUUlruLlgnLlalrul.t uurhLJLullUbnnrU: trnp 2unnrLLUll{nq LILTTuLL!L.lgnLplnrtlI Abnp t FbnnrLJ $nfuurtrqqnn LuLlLnFLlh
LrLluLnLIurrlp bnur2runBh dh, LUlqqFuh druuLruLlgnrplnLL! 2ruLhqnLd t hblrlLrlLUl Ent.tnL rJEdnuplnLLLblrlrg
UqurquqnLllrnd LutlLrhL|h uqqFLLuqutr hLu2Llbtl2nLulhL LUndbp I iuLlphg rL]urhuLgLlnn gnluhLULnnLgLjLul.l
u.rnuLlbLuqll rI-t gnrULUn i

EnF 2Luf nLLuLttllrn UuuLrLULtgnrplnrL[ dEnp t pEnnrd Lhnfuutrq{nA u]ttuhqh qan{ pnAUnL](urA/Lturd qLLlLUd
ou.lgnflrh dLr, UbnLUnluli qnruLlrutlruL LlnpngLbnnq Llurn{nq ougnnUUEn llrlrLI lrLlru.trurl.nnul qnnalrpLhn, tuanh
rlruuLLuLtgnrplLUIr 2LuLhn nnn2(nlLl i urlLr qnLilLUnn 2LUgnq, nnnLl iunLdpo ttLUnnrl t hELn qULl Llrnfuiuirgqud LlrltunqO,
pLugurnnlplurdp hnLU!uL urndbpnLl gLurhulmLlLUa uLlLnh(fr qAn({ur6LUn(uraoqgInUf,LbpurnlLul qpLuL]LuqLuIr
tJhgn gU bnn Ll dLUnqn rl oL! gh nLL En tturd LTJLuLTLUUT n u.l qrrnafrpLb n, bI p 2Lu Ir n rt]ru UUn n Uu ul.tuLtg n rplLUL lruLI0hLuUunqnLd t hbmLrlLUt Enttnl dbanrpjnLlrl.rbnhg LqLuqLUqnLIr0 LhnluurlrgLlrLra uLtLnnUh frnLuLf urf-r LLrndb; L1 

-
oqgnnL]h nnuqnnAduL qntr:

bltL wIL u ut lluttt L4unawLlnpnLBfiLIIDb n

$frllLlLlutullL.,Lr rqunmL!Ltnn nl PlntLL L!ulul6uLut2{nrd [, bnp drunLlnrLI,2Lr]lLul t hurlunLlnrd qLUU nrdlr dEg tfllElnt
dLULJl.lbur! LnLUITnTLI [:

'Lnlir qLUnLrurlnnlh hlurrlEr! nrubgua gn'[ru.]rruurrurr qunuuqnnnrprurL qhnfuLunrrLnrd0 LUir gnrrurrruurLrurlr
LrtLUnurluqnnniptuJrJF (nnn LqurtLILulIrbnL turquLnnblr utLUnpEnLlnrLI bLr IrLUlx nn 4lrg, Llurd hnp !uLnLUnLtfLLllqnnanI qunurLu{nnnLp]LUlr Lalu.rltlu.lLr'UEnfl LLULlu.rlr qrnL[rnf.]nrfdlnLlr) hrulqbgLnru t hfrL LqLUnulLULlnnnrplLUIr
utrlul6u.ruulLILUI]0 hLnn L!L!nLnurLlnnnLpltuLt 6tuLulLILUtr[, huL] hLUrJuLrlu.rLnuuluLllr hu2llbLl2DL!llrlt LundbpLlbnh
L'lurnFEnnLplntL0 urn,'.ulgnLrln!d L htuLltuludELtua $nLLllruuuUurlr u.rnrunfupLbnh Llu.runL hLu2LlbLnqnrptnrLnrLIl
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"qnL(Unu CLULLI, @CC 2017p. hrudurltdpL[u.ra g hL u]! u ur U urtr h LU2L1b m qnL@Jn rLLrb nhLr
Llflg dLul.r npLUqtr n I rdJn rltLtbf

3. 2.ru2qruu{uhurLtull hru2{tunUulr puqrlpr.r.rquUnrpJruu rurl+ n+ It{unurghn
(2upnltullnlp;n r)

ZEuqtUul, tr hu!ru4rupA hbrnqLrlur! qrulftu!uqpbp

lbLnqLdLUL rqLUlLiruLn{ undbtdrlpEnn qur6unptr qnnALunUnLptnrLLbnn (,nbLqn,) nhLnu.rnLtLlnLLJ El.r nfqbu
ruLilLuhnLlLlLuA gn!LulruuLLf ndur! qnnau.rnLrnLpJnr'ULEn Zbulqlrdujr ulullUurLf Ll LlL!6un{ud LufdbpnjdbnLl
2unnLLLUL]nrLJ bl] hLr-r2(unLlbl hLU2Ublt2nnLU, h LU[r nElqpntd, EI]F qlrnnnL ntuh L2LlLua LlnOtBrfpUnh Lluaunpfr
LIL!d qnur{u4ndurlr ulurlduLLUqnullrlt hnLu(nirp tturJ hLuUrudruirnrBlnLL, q[Lulrp {bnu]r}uruurqLupqLinLu ru npulEu
"ZbLnqLrLuL qulrl-uLrL!qnbnnL[ qnurL.iLUqnquA undbprlpbn, U I]h nlt LUILUg Lln iLJ nntr]bu LUn urLAnL hru2Llb!2nuJFIr
hnrlllula ZurduJLqLuLnuul!ull LqulnlnLU(nnnLplnLLL LunLnulgntLlnLLJ I FLUI]LlEnfr !LuU hu6rufunp4LbnfiJn2ngtrbnl.r
LIL! qUn rLI:

ZbLnuqund qu6Lr-rnpn u.tLuldrulrruqnnLlurndbprlpbnh dEapFbnnrUL] (hruLturr]Luna nbi.rln) unuLUgnt{nU I FUrt-rL.ltrnfi
IrLlutrLlLUUF []urhurlr2lrbnn LlLud hLU6tufnn4LhtlrrLr un(ura qunutrtrlr tlurqllnrLl' LlufL{Lra frpLuf6Lu'!hg qu6LUDprr
qhh Lr Abnp pEnLILuLr g'Uh Llfrtu LriLunpEnnL@lnLLI r]liuuf qqnrd t nnLqbu LrnUnuurlpfr tf uLInLLn l_r nLu2L.iUipLlnLU
nbuln LqurtLlrulrLugnfr duLlLlEuln !Lpugpnrd urnrllnrlrL!rlEu bLtLLrdLnupbnnLptLUL rJEpnrlnLl:

UBE hurLlunurnA nblln !i.tLUldLlLrLUqnnq qLqura L!tlLnnqtrEnft qLU6unqnLLj bL b0fnnq Untdlrlr, LundbpqpLnh
LlbnunLundfi utunmu{nnnLplnLLrI LunuLugnLLlnLd t u]nLLLInurtfrL qnnaunLrnLlatnrtrtrbnh qan(
ulunmLuqnnnLBlnLltLbnnrLl hnurLlurlr undEpnLl:

rlurpAtuIu1ntp1nr-!

bhLwUuuUwlJ iuipdwLtuLnLplnLl) tunL dp0, n Dqhu LlandaULuI

lunrUFn 6LU1.rul2nrd E ghLrur'UuL!LluJL LUrnAurltLUlnrpjnrLrI nnLqbu LULluhrlJEn tL LqrunmuqnnnLp]ni.l.rLbn
$hLurlruuqLUL qfr6urtlF tlLUUhL hLUtJLuludp{uta huzLlELnLlnLp jnrLnril LlundLUttuLnrplurL L!rujLILulrlrEnh nrdfr dLi!
durlblnr ulLUhhg rlrundLut.lL!L{nn qntlpn hnur!uir LUndEpfr luqrf LL, llLr-rU, gLUAn thublnL 4EqpnLLI, L{ruqruqnLltr
LILUndutLtLULruqurlr !i6L!nLbnn IUpLUghq r].indbpnLl: LLiLUqurqnUL LILUndL!lturtutlLUlr Ll6rupLbpI pLpLugfrL] LundEBu
hLU2Llurnl.lbLnt hurLllUn nnulbu qbn2LJtuh qnnaLuLlfrg oquuqnna(nrLl t LILUndLUlturlnLp;Luu uuprplil LnnqnuLurlt)nrtpD
bnE ulL hLLunur(nn t !hnLunbt, htuLtLunut.l qblqpntU turtphtttugnrgfrtLhnfurunnLplLuULnnllnuLU4nnrtpU:
ULlqnLLUqurlr ntQnruLlfl dLr-r[uuntdr]bn! LbIunqnLU btr u.rtluhLlF Lr.rf dtrpn db2: qL!ndLULturlluLtruL Ll6LunLInu
hurtltu2l!LfnnEL PLU2fuLlntll EIr $hLLUtruuLtLUL Aufuubnn Ll2LILUnqua Lr-iLUnnL!LlnnnLplLLL trrllr.rqbgLIulr LIhph
SnLurlruurltLUL auIu0 Lfurnu]aqnrLI t L1LUnduJLlL!LnLlalLUL nrp durrlruLruttLUhu.rn{Ludfr (pu Llfrqtu np
hLu2Llulntl{ir hLuuLnLULnnLL r}nnLlpur2LULn ulutnmu.rqnnnrplu.rlr lnrfrLUpruLrnrn duLlLULLUtlru2ngrlrlrfr LfuLugrnqLUlnL
Lr]ndhph UlluruldrurJp

qundutlLufr tlnaUhg $lrlruLuL!l.lLUlr qL!ndLUltutnLplruL qnnanLLbnrplutL0 nLtnluLlfrnn r {EnurqtbLh aufuun!dLrL,trL
LUnLnLUgnt(nLd EL LlundurLtLULL{urd I.UltLnhktrbnh LlruqljnLd

$NJwltuur qwlt 4wpdwLturpLplnLL tunLtlpD, n putbu qw ndur.r,nL

lunLdFt 6LULLlInru t ghrruruuruLrLuLr LILUn&LULrutnrpjnrLrrg rlbprrunnulrLUrr qLunurp0 qL!ndurLrurtnLrdrLUrr qnLo
LbnryndeLr qnLLJurnn 2LULfnLl qLuoALuqrutnrp]tul] rlu]ldLULrLbnF nLcih LlEg rluruEL.r LqLunfg uluLud: Ulu
qnnALUnLnLBlnLUUEnn LbnLlL!lLugqnLU bL nnutbu hLU6Lufunn4Irbnhlr Lnnqura qrunLlbp h L5n;uLunnrplnLtrL,f,p
$hl.rruLurut.lLUL bLrLUdnLuLr 6lr.r'LrLU2{nrd r LlLLrrrdluLrrutnrpru.rL 0rrpLUgpnrLi ujLurbu, nn uL!u.rhfLllr ur!LfnLhnru
utL!npt n LU llLUlr 4nnrlp LLur n d.u LILU tn L plrul 2f!mULUltlrbnnrLl 2LJLUn(LUa qnrul LEnnnn rLILbpI LLluuLnLIurUp:
ULlqFLrLuLltul.r nLlnLuLln aurIubnI UbnLUnLlntLl bL uLnLugqbtfrp gnLLlurnrbnF uL]qpLrruLlLUL 6LUlrr.utlJLuL dLUrlutrurLl

En! LlLundLU q utu uJlr utLIJIJLULLuqnbnn nu4unbgdurl.r U0qlndrpnrd turjph LnFnuL_rtbmnrpllrrlr U'lLUt] t urllgLnLd
qnLUUh urnunltLuL, ulrl LUt_tlnhLr'Ubn[ 2urln{nru bL] hnurgdLUlr qnrln undbpfr L1 u.lLumrLLuquLr uLtnpLnpqLulqiua
LUndbpLrbnh Lr {u] qu q n rjlr n {
gn pdanLtLUllwL lLupdwlluOLplnLL tunLlpD, nnqbu rlwf)dLLLf LuL

qntlpli rlurndLULlurtnrplntLo, nnn llbLqpnrll ubLf LuL]Lr.rLrnrplurL hELrr LtrulrlLiLua pntnn nlruLlEfL nr oqnruubn!
Lr-rLUhLqu.rlr{nrd Err Lru,ndu.rLnnLlr t.ln,lLIr]g, nuruurLrLUnqLlnru L'npqbu qnpdLunLrr-uilruL rlrupdrulrulniplnLL: 

-
qnnaLUntrulrurrr rlLunduL.rurrnrBrLuLr qanLl qLunaurL.r6LUnLb'r0 hurruuurnu2L!Lf 6rurrurrqnLu LLr nTrLqL,u au[ru
L1LUna.Lr-iltLULnLplLUIr dLudLlblrln 0LprugpnLLJ hLbnunLlnrLI Elt LUttqnndurnLu.rLtLUL Ai!fuubnnrU:
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"rrnlrLlbnu CuLLt" OCC 201 7p. hu-rLlrufurjprlula bfrlrurlruruqLuL hur2{tiLnqnrpjntLtltLnhlr
Ufrg AIUL n pLUqn n rpln irLrE Tr

3. ltu2r.luquhtu!tulr hu2r[unrl-ull punupul.luUnLBJrul uUrhn0 Iqunuqhn
(2upnrtu[1nrp1nr.! )

t{unAulllutnrralnrt (ZulnnrUuqnr]arnl.1r)

qnnAwDUutUuru 
4wnAulUwLnLplnLLt tunLdpD, nltq hu LlwnAut anL

tunLUpn $lrlruJLuuLlu.rtr qh6uJUn duuhL hudL!luLlFqLUa h u2Llbrrr {n rpln rL n Ld Lb It LtLUlur glrn rLl t qnnauraLuLlull
{Lu nduJtl urLn LpltuL ur nurn LILU h LlU 4nu Lug n rl utl urh qft Iuur LuULnhqn pl]ortBF: qnnALur)LuquL LlLundurLlLutnrplnLLng
uLnLUgqnn (LUnluLlruLruLlut! bLlu-lUntLtrn 6LlIlrut{nrLj L 2urhnilfdnrd llLULl LlLlLuunrLI nnLqbu Lr.]lt bLlL!LInru
hL!LluJuLuFLllruL.h rlrundLUquiLnLp[uL dL!dqbnfr [LlaugpnLLl: qL!ndu]l.tutUbnFLr rntrLuLlLuqnLlu.ra qbrybnlr
hLUUrufuLUnlr qnrUu.rnn LunmLUgntqnrLJ t nnLqbu Lllr.rndLULlutntplnrLnq EULurJun!L.LurqEgnLut htuLluuLlrpuu2Lu(r
{ulnllr.lqLulotPJLUlr dudllLuh llrtdL!gpnrLl: gnlraunlruLlLUlr LlLundLULlurtrrrBJutr Lr.ltulduLuqpI hbu tlLUrqr{ud
ut.rqptruJLruLr nr,ltruL]h aurruunrur-rbnI uiLlhLLugLlnLLr Err qL!fa.LULruLnro]LUrr ununLru hurr4nuurqnrr urLrLnh{lr
hL!2LlELl2nL!Jfrlr undbpfrLr :

lhrnrl'UUuU rlhpngUbn

lhL,trtutltuL Llngnglr bn ! !bn LlutLug !l!ud b! ultqplrurtlLuU undEBh Ll LlnrLfLuLt(LUA Llu2LluanLlalurl] urLuTrFhTrnLTatuLtp,
Fugfrhnnhgh2ELPLnng Culrtth 2b'UpEn 0 Lrbnlt LUju.rg {Lua bU qb n uqlur h ur ur Lllt]a ur ndhpn Ll: UnF urtlunLll.r
hLr2rlELl2nurrrrl] undbp! ruLlbtlr dba tLnL! qLuhuurlLua gnruhi.uurnrgqnrl qnLLiurnrrg n2 dLUrlruLruuLULlnn
hL,LqLuLlruupuhnn qLuL'6LunnLl, rulL LUlrUh2Lu Lr-lb u Lr {uqbglln Ld t Lllr'trlh urlrl qhnluhu.rUlnrg{ntqnULUn!:Znrln
hLU2tlunLlntLl t qEf LUglruhuLnqLUa uf dtipnLl h nLlrfr u.rL!urhdL!LLU!]l rutl oglrr urLlL!n aunLUlnrralLlL dlurlllEUl [,
hbLnttLuFurn,2fr utLlnn Ln n qLUg (nLU:

uur2quantPlnLlrn hur2lLrunLlLlnLu h qaLUllrlt LlbpnqnU ur!Lnn(h ogLnruttlun aLUnurlnLplLUL durllEurh nLpurgpnrL)
Llnnunbtn { hbuLltLUt urLunbULuU qnnrlpLU2urLhbnn

OCaLUUUn
awnulnlplnLv npnLlp

(aunD (%)

20
T5

5

5

5

Cblrpt n
Itu U r! Ll urn qlltL b n h h b D r-Lr h ru tn n I ILu Llg rl LuIr uLunpbD
SnLlLruu.tnnLnulFU rllrpnglbn
llunUrunuupLrbn U t.toLurlLuuEn
Ull h h Lfu urllrutr rlhpngLrbn

5
20 100

2A

2A

2a

.tLUnAuLlLUtllura hhullruLtLirU UhgngLbnfr LlIru nrt[LlLua L]urL,qfruLul nUnrlph aurfuunLUUEn0 ULr.tulhLnLUtlugqnld U
urUnnLnhqurgqnLU hlr qaulhL hfrdnLlrpn{ LILUnduLlL!Lrlulr durdltbrnli U hhrtllruLtruL dh!nglrbnh [r r]nuLg oqururlturn
du.rnurlnrplruL dLr.trlLtburubnhg LLlLuqutqnrltrn{: ULur{uJnLn 2hLrurnunnrplruU0 Ll.lr!utlLuLnl Lu!ml-rqLb[p
hLU2qLUn{nLr.l EL LfuruurLUgn au.rluuEnh tr LLrndbqnqnrdnq !nnnLuulubnh LnunFbnnrplLr.rLJp ChLurnunLUULulr
ur2fuLULnLULpLbnh urLlL!n.nhg hbun Lutrlnnwbno hnlLLulrgqnLLr blr hrrfuLUtruJrr Llhgnglbnrr'U tr hu2qruoqnrLl bll
nfELg Lfuu.rgnnrlL!lnlr undbpnq: ULruLILUnu 2hLLUnunnrptLuL0 rilLrmltrulrnq uLtmn{Lbnn lbL LUdIpLnf-rqLugUnrLt,
pu.rLrn 4bn ul[]u'rnuruln 2bl.t oqLnuqnnaLluLr hudLUn

lfLlrurLtur! LlhgngLbnn qbnurLnnnqdLuL Ll ulurhqu.rLrdLuL hbur UutU.lrlura aLUfuunrLn_rbnn huduru.turf qhull
$hlruLutuUurl LUn4lnLLpLbnfr UuruhL hu.rduixUpqLua hL!2LlELlLinrlalnLtrnLd 6urLurlqntLl bL nnutbu aLUruu' qnLUlrg
LtLUUrurnULuLr LquhhUr qurrLlhinLUL pLnLlfdlr IrnnnqLJuru aLUfuunrdLbnI uqbtugLLnrd bfr LUt]unql hur2LlEtl2r)urlftr
LUndbBhLr, bnp rynuLp pLULII.UnLUnn!LI bL LULlr'nhLlh 6LUU[r2LlLuL lu](tlulrfrznL: Ulu aLufuunrlrlrEn1-r rtur2LlurSnLplnLlp
hLr2rlLUnLtqnrd t hLuLIu.rqu.lrrLuu[urul] LUL]Lnn{h oqLnuqun aurnuJnLplurl, Lltlurgnnqurll.r1-, dLr.rdttbuh nLpugpnLLi:

ZnLIrru.rLlurL dngngh hnLugn!Uhg urnulLlgLua oqnrL|! quLl LIruuD nnn2LlnrL, I nfL!bu uJL.lurnqrh nnugnrllng qllrur
dnrmpEnlr tr hu2qEq2nLUlflL undbpfr !nL!npbnnrplnrL Lr hul2rll!nLlnLd f qnnaLUnLL!LlLt]Ll 2urhnrllanrd

/nq[ U 2frLnlBJnLLTI]EnI LlbnLUqI]uhurLnLlnrLj LL L]urLnLurLtnn LILnL!nLl dnmuLlnnurL!Uu 3 5 munfru U[it.]

rlbqpnLd, bnFl2urLLUUruLh 2brlnrLi LtL! LlEnLLrqUuhLUurluA uU.nhLLLbnh hnL!tlLUI, LUndbpfr ULnuLg Litu.ugnpi1Lr,lpL,
undEpLblrh Lin2U, uru-lu.r u.rugllr!gLlnrLl t huuurqLU LlEn ulqLLU h LULr nLd: qEnurqlluhruulnLd! quLrLupLlnLUl
hhLlrrurqurL LlhgngLbnh nq, rluruh hrldLun:
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.qnlUbnu Fulrlt" OCC 201 7 p. h ur U u f! rlEr1u.ra gfrLurLruLU Uurlr h LU2llb LnLlnL|aJn LLL]b nl.rlr
Lthg aulr npLUqn n rBln irhLIr

3. Au2LlruqtuhruQuL hu2t{untluU puqupurl.tuUnrplut rurl+nqh 1lqunuqhn
(2u p ntu u ! n rpl n r! )

ehfliruqtr-tlr Uh2n gUbn (ZtunnL!uttnrp,nrU)

qEnLr-rqrruhruurLlLU! unrunLLpnLd ut.lLnhqh LUndEph w6! LunLnL],gnLLlnru t Lrruqhu Lutn rLl' h rr d!LU LlruL rlnpngLEnh
{EnurqrrurhLUmuurL qurhn[uurnLLI, prugh LLrI] 4EulpEnrrg, bnp u.rlL {rnluhuL,lnrgnrd t bnLL.]rruurlrurlr
u.rnqlnrLrpLbnnrd Lr] trul Lullmlr{h qan{!LUlxllfruntU 6LuLru2rluld rlhnLLrqlrL!humnrLlhg Lllruu[ rulu nEUpnrLl
ttb nur qlrurh r.u m nLLlrrg Lu6 0 ir nrlrru.lb u 6L!LrurzLln rLl t $rr\.rLlIru Lu t-lLr]Lr !r-r n rllf rLplrbn n id qbnL!qL[rhiutrlLIu]L]
unr)lnILpntLI ullmhLlh urndbpn LquuqntUn 6uLru.rtqnrd t $h'lrLrrLTuLULtLUL urnqnrLrplrbnnrLl, ELugfr urtr 4butpbnhg
bnp u.rlL Llrnfuhuruntgntrl ELrtulultlr'UnLU utluLur!Lrr hLllr qanq quutfruurlnLLi 6LuLLu2llulA qhtrLt]qLu.rhLuurnLLIflq LU6u

lnu\lut.tLUL dn2ngLbnn oqlrlLUqnnaULuL0 qnLqLUhLn, mLllrul LULtLnfr{n qEnurqLL!hurr'nqLUa hLrJz{htt2nurtnlr urn.l0pfr
hhLlLuL rlirLu hur2rlLunq{Lrra Lju2rluanLB,LUlr Ll uqLnn{fr ul]qpLLUtlLUIr tundbpn hhllLr]Lr qnu hlir2(urnqrluA
UL!2LlL!AnLptLUI] lnrutrpbnnLplnrL0 Llrnfuurlrg{nLd t 2pru2fuqua 2uhnrlplr'll

qunuqrrurhLuLnrlLua qnrdunnq hLU2LlurnLlnrl hlru\]LuLlLuL rlhgngubnn hnurgLlurr qbLlpnLd, rrnugLlura hnuLLuL]LrLl
LJhgnqrrbnh hurLlLUu.lurLnurufuruLr nLuuh LlEnuqLLUhurLrduL rqLuhnLuLnnrd Llbnugn{ua qnLdunn LfnfuL!l.rg(nrd t
lpur2luqLua 2urhnrt@h!i

02 lrlnr-pu!tulr uUtnhrIUbn

ntLln!BLuLtLUL urltLnlrqtrbn! punUurgurA bL huLlurLlunq2ulhL anurqnbnhg, runulnLrurqnbnfrg L1L!ltL:

l-.lnLUIrdhLr dbnp pEnqura nlLlnLpurq.,L LUl.t.nh{rrEn0 ul.tqpLurLqEu 6LuLulllnLLl bLr hLrpLundtipnLl LruluLL!LtruLr
6ul.rLU2nLdfrg hbLnn n2LlnrpLUltrulr LUllnhLlLbnI hLu2r.llrln(nLU bI] hLpLundbpn{ U(uqEgLbLnq qnrLnurLtqurA
uUnnLnhqLUghur'L Llurd LUndbqnLlntJlrg UnnnLULnLUn0: nlLlnrpultLUlr uqlnhLrrubnn oqLnLULtuJn aLUnL!lnrBJnrtrtr[]nfr
dL!UltbLrlrbn0 llLUnnq blr thlbt nnn2uLth ltLUrl urlrnnn2i nnn2uLln oqmLULlun aurnlulnrplnrtrtrEnn duLlLlEnlrbn
ntrbgne nlLrlnLpLUtlLLrL LUttmhql]bnlr LULtnnmnqugLlnrLJ blr qAurlhL hfrdnt.I-]pnLl oqLnLULlrutt aLUDU.rlnLpJur.ll

llprugpnld T hg 10 urunqu [LpLUgnrLt U gLLUhruul{nLd hl] undbffrLtL[!I] runnrLlnq, bnF u.tn!L! EIr undbqnqdrull
hLUlLnLULh2bn: UdnnLlrhqughurjh hLU2qunUuL UbpnqLIn! tr duLJt]bLnLbnI LlbnuLu]lLlnrLJ bLr lnrnupLuL!nrn
ShLLUI]uruttruL hru2qbLnnr l.nLUn{LU r.lbn9nrd]

lurduLlllrnqt[r]hl anuqnbnh nLpLUghLt uLrtlr.ruLunl.lLlmLr AuruuEn! hLUZLtu.rnqnrLl blr nnu.lLiu dLUruu qnLULg
llLu rJr LUn dutL dur dutLru t_t:

trnUulquu&{ua l'UUmht[ltbn

nnn2 rlbulpbnntU u!LnhLltrbn bL pnLugu]La{nrLI tlLunltlullrlr LrlurnLnLULlnnnilatnLUIrEnh 2UL!uurnuLUL L!n4lnrLpnrLl:
CntruqLuLdrlua L!Ur,'lnWbn[ 2[rg{rrd b1r uqqFLLuUu]Ir ulndbphg Lr lrnLUgLlLuIr qnrLn urndbphg Lrluqu]qnrlLnU:

dUnphlrbp

UULnf!L{rrEnirft q[nurpbnnn2!nnhlrbnn Ubnu.rnqnrd bl.r ull u]runLnLULlnnnr|ajnrlrl.tt nnrd tt LlnUr]hLnuqn{nrLI blr
hLUrlLUr-rlrunrhurLl $tlrrLu'uuu.rtlulrr un4ln pLbnli Llruuhrr hLULJLUIuLJpLILua hur2(buLlnrptl,.]rrD qaurlhri rlbpn4fLl'
hLuLlLUu.lruLnuJu[uu]L ruLlrfhr.lh oqmu.rULun aLunLulnrplurLr dutrlLlbufr [LpurgpnLU

Lbnqntrl{ura UhpngUbn

lrEnqnLrr{ura LJngnglrEn!, nnnl]p trEnLUnnLU ELr ZZ qurnu.rqLutrnrptuU Lr qbLunnLL!LILU'lr purLr[]h, glrlruLuLULlurlr
!LUqdLu!bnqnLplnrLtrEnF U hLr.r6LUrunnqLrbnh hr!2hLfrEn[, pnnLUnL-]rlLUA LUndbprlphnI Ll uLnnnLuqu.]u
rhnluLUn rptnLLlrbfrn, uttqpLLULqbu 6utLLr-rt{nLLJ [L ulnLugLtLirA dhpngL]nnh nnuLlLUL L,ndbpn{.hrllrua
qnndu]nlrnrlajnrl.tLlbnh qanq nrltLULlfr auFruEn0i ULtqpLrru[]LuL 6rLrlru.r2nrdng hELnn UEnqnu(LuA LJhgngLrEn!
h L!2LILU n qn rd EL ur LIn0 ohqLug LILUA u ndbpn ( oqflLlqn nAu'tf ( run0]n LL LU LIbL| Lnn qn uru 4pn Llpp Llb pn4p: -
Ut.ludn tur'Ll bn 0 u auluubnn qnurlrgqnLU bL hL!dL!Lr.tLunlfL!LlShLrLULruurLluL LUnrunrtlptlbnh Ltu.ruhlr hLUrturludpqLUa
h Lu2LlbLn Un t Pln tlrntLl' frLlulbu q uI ur LuL.ln nn Lpln LLLbnn Lu Lr.lLt] 6LUIrLu2Liutr dLu d Lr-rULu U, L![rr! Eu t1 ir u np Urlrqugf iul1r

-r purgp nrd:
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"qnLLlbnu PLUUU, oCC 2017p hrudLUru LJF rlua gnLru.rlr uL! ltu.rlr h u2LlL ur (n rlalf rLUL I frlr
Llfrg ALuLnBurqnn tBlnLlrL bn

3. Au2t[uquhu!rut hruZ4runrrul| purltuprul4ullnr-p1tull udr^hnr^h tqunuqhn
(2upnrUutlntplnrt)

$h!urt u ruUl.uu b nru2 JuhpL b n

$nlruLuLutlu.rlr bnu2luhplrEnh qurlriuJlrugnbnI u]lr qLUtLILUlLUqnbnU bL, nnnlrp L!LuhLlLlgnrLI bL. nn bnu2[np
Lunurlurlnnrll rhnfuhL!rnnrgn bnur2fuhpI uuurgnd]tJ LlnltL{rLur ulurnl.nLLrul[!I]fr Llntrlirg nlunurpulh.Lr qf ndhpfr
drurlltELnLbnhLr hurJurd.LUllr {6unnrLtubn0 duruLurrurqhL ll.tLuLnLUnbtnL utmur6unnq qbnphLhu unnrlhg Ltnura
LlLLuulrbrrrr rllrdurg: lrilLurr gnLurruLuLrurtr bnLU2lunprrbn LnnLULIu.rqn(nLri br.r FLuLtrbnrrrr, gnrruruuullruL u LUJI
ltu.rqduqbnL!nLplnLlrLrbnhL nnutbu hru6LLfunn4frbnh L1LUnt.tbnh. oqbnnnu.rgLn\rEnh h uI pruLL]LUthL qnnahplbnfr
LUutLuhnLldrlL Llhgng:

$lruurlruL!LILUL bnL!2|Ufrplrbnn qurlrJrulrLUqnbnI hurjLUrurJp(LUa ShUL!I]uLultLlIr hLu2LlbLn{nrBJnrUIrhnnLLI
ultqplruJulbu 6uLrLU2{nLd bL frnLULtLUlr uJndbpnLl.Ult qLunuurLlnnnrElnrlrlbn, hn4(uantU dhplr.frfuq6LuNrbnh
qanLluurugLluraLlurna.L!unnrplrulrlrurrhnq'rlurnuLuLlnnnrBlu.rl.ruL]qplruLlLuL6urLLU2nrLJhghEurnt,nLdp0

lnrnupLulrllnrn EnLu2fuFpn ulrulJLULLUqnh qanLlhn utunLlluqnTrnrplnLl.rn qLLUhururnrLj L hbmLrlLUl bnLtnr
LlEanrplnrUJbnng LUnuqbtLUqnLlIrnLl. dlrrLrnpquLl6LUirLEnh qan{ uUnnuhqL!grlura {LunduUlnnrtajnLL0 tl
bnuz[uhph Lqu]UruLrLr-rqnng urnLU2LUgnn ghliutruu.rt.lLUL LqurnuuLlnnnr|alnLL0 dLUnbtnL hLr.rLlurn uLhnuldb2u
auluunrLfubf n lLUrlLUqnrll.r qL LUh u urut Ll LUtln:

Ol.UhnrumLbn

rluhnLUUr[ 6LULLT]trlnLd I bnp tuniufrL nrtrF qnnanrl nnurUul]LUL Uud lll!nnrgneullullr utunul.ULlnnnlplntL, nf ubu
LuLrglurL ryEulpbnn urnnlnrLp, Lr hruLlurlrLutlruL (', nn ul4 utr.unulutlruLnrplnLlrn dLuf ELnr lrqLuLneqn q !L!LUhr!Ir2{fr
mLrLnEuullruL ognrLnlbn LlulnfLru,jLlnnnll Jn2nqlrEnh L].lnLnuhnup, h utLUnLnur(nfnrplLUL qnrdunn hL!!nLULlnil
undLuUL!hrurlLUmnnELl qL Luh LU Lr E li

trurqhmuL

q aL nU Lu4 tl wLl utlt l.lwtlfi0aL

un!.lnnuulurr FurdublnnLlubnll Ll rrlrun{nrl LUf lrlnl.rrurt ErLrdlrElnndubnll ryLuuruLrunq(nrll bL nnqbu LrLurqrrurLUr: l,nn
ptudLtjL']nLluEnnpnILUnLIULUL]0Llbnu.rFbnnqnLqrlLuLtnaL![uuEnn,FLUguanrp]Ludpa.bnLrr.UnLlLUulrnurLtLllr
qnnanrrrEnrplLuL LIhLU{nndurL rlEqpbnh, urnuLugnlLlnrd Err uLLfurLlurr l.ruulnmurtnrd .nu.lbu rdnlLuntrLlLuu qan{
dn!LnpEnhg LrlLUqEgnLU: Unp pnnLuntlrlLUlt urnqlnrtrBnLd umulgqurA qn!dL!nLLnh nnLuL.lrr]L L!nd.Epn qbnu.lqu!gnrLI
t F[rdrrbflndubnh LulrLlulruJLrrut] undbp0, rfurnirbnnrprnrrr0 hLu2rlLUn4nrLi t nnurLu tdrrunnL blrruunrL,

ELJhuhnu bUudnLa

EdrruhnL bLlurdnrLrn LEnLUnnLLi t prudLburndubnrr Bnlunt.lnrLlhg u ur urgqrua g Lulrl.rLugLU a h u qblu.r Ll6 run qnfaurnph
qdn q gLulrtrrugLUa au.rlxunrd, nnn LrLUnrriura t FLuduEunLIubnh pnrlLunrrLiurLr hLLn, LqLUqLgLlnrrr i t-,thunnr.,
ELtu-rLlnrulng:

?pw2luqad 2urhnLft

?pru2fuLlL!a 2urhnrlp0 trEnu.rnnLrl t [lrpughq U Irulunn4 d ur U uL Lu Llu2 n pr.uulr E n l.r 2trLr.r2fuqua 2Luhnrl|a! l

CwttupudhLLbn

ULu2{Lu.nt LUtJUL!JaLlf 4nn LIaJurtJIl 2Luh Lu p tudhLL bnI I] rlur qbg rln Ld lrL ubLf ur Lluru LlLUqfrurLULIg Ll 6uruel(nLd bL
nnLr-rbu ulLUnLnurLlnnnrplnLrr LirrLUIL u.rlL 4bLrrpnru, bnp 4nLulrp hLrlLnununLlbt bL dlrlr2tl hLU2Llburnr LULluurBhLlo
LbnurnluL: utrlrrLr hLir2LtEr.nnL ruduuphrl! urnupLunqqua LTLULI hLU2(burnr uLJuurBqng hbr,rn LJtrLlr-r gfLuLuurtlLuIr
hu2Libm(nLlulnrLr'ubnh hnLULrrLUnurLrdLU! LuLruurprrqn .,oLr9L!nLrLlL!a quu hLirrLnLUpLupLlud 2ruhrLrpLud[rLLLpp
FLUgLUhu.rlurLintLl bL hurUL!ludFrluA bhlru]ruLLttrulr h[]2LlbLnLlnLO]nLLLEnnrU

lht\rwLlwL LJhpngtJbnh Llb l1w (llt w hw a LlLutr qwhnLua

ZhL!,ruLlurL dFpnglrbnh (EnLUqLLUhLumLlurlr LrlL'hnruu,rI oqlr]uqnfAqnrLJ I gnrlph nnLUt.tr,,lr LUndbpn ur60 ULnLlLr
LULrmlrLlh LrulutlhrrnLLl tlruulhLnuLnru 6rurrurruura LU6n uurhdu.rlrubnnrLJ hnuruLLrrr LUndbpnLqurqbgnLLIn qnLur,gtt,,,
h Lu LILUn:
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.qnLrUbnu CuULt, OFC 20'l 7 p. h rudLUfu LIF (ua gFLrLUIruLultruL h ru2Llb Lf Lln Lpln LLLtrfnlr
Llfrg aurL npLu qnn rOln rl.rlr En

3. Ztu2rluquhulqrull hru2qrunUufu pruqr,uptu!ulrnrpltuU tudrfrnr.h lrqunl.xqhn
(2upn .ruQnrplnr.U)

t{ uuth muL ( Zur nn r!u Un r]aJn r! )

qwdwnph hwtJurn UwatbLh a ndbp tWbnh 4b nwqUwhwadwlt utwtnt ua

ulu Lqu.rhnrumI LUnLnLUgnrnrd t Llru6L!aph hu]rJun LJuru2ELlr rrbn rrn n LUrJhnlr nnruL.lu.rrr urndEBn Lf nhnrunLprnrrrrrLlr0

Lur2rlruugnrU

$lrLLuLuutlruL L!Llufr{ribno Lr ulunlnu{nnnLp]nrLlrbn[, EL]ruLjnturLrbFD I auruubnL] hru2LlLULgLlnLd bL Lr
hLutltufuLlFr.llr.ra $hrrLULuruLlrulr hru2qbuqnrplnLl.rut,nf rd LUnuLUgnLLlnrd Err qnr.n Lfi.rurgnn4nq, EJaL qnlnrplnLL nlrrrr
6u.ruLU2{ua gnrLlurnrrbnI hLU2rlulrgLtnL nnLuqL!LiuL hhr.rp u qnlnrBintL nrurr nnLuLp qnLu hhLipnLl Lrurnut.r qurd
dnudL!LJur\rllrL] url.lurnL{LrbnI nnug!blnL h Lr]LUnLnL!LlnnnrplnLLLbIU rlu]nblnL UmLir4nnrBlnrL

DqLUdnLurlrbnll Lr aLUnrubn[ lrbnl.]LUtLUgqnrd blr qnLLn rundbph hnLJurl] {nur, LJhLUjL bnp qLr.r pnrttLuLnnLlnLLl t.
htuLIL!dr!lrr $zuu-uEnh qLud hrur.lL!!dLUrr qnnaLUnp!Enir ruuphg (onhrrL!q tuuFh LUn[r.nnLUJIrL qnpdnLubnrplnrLr[rg)
unLU2ugnI oqnru]1rbnh h LrtrruuLbtrn qEulpnrU

Uutuu+untnubn, nnnlp 4bn nrdh rIUg lb! rlmbt

UurnnII]bnLlulurg(Lua bL umlll_r4unur!bnn L1 LJE llLur pLutr nLptn LLtr bnn, nnnlp pnluntlqbt EIr, FUlg I.,JLIpfr
hLuuLLrudFLlua SnLLUUuuLiLUIT hLu2LLbnLLnLpJntLLEnn hnruLr-lLUnuttrJLuL onLtLu nnnrraluUp rltinLru nr6n Llbg 2EL rJ|r-)t l
tunLdpn ULnu4hn E l.lhnLunbLruiq ulnur!4u-rnurutrn0 nLdh rJb! rlurLElntg hblnni

bLU U 9,<b hu urlJ u w U wtJ q n p A npL b n "

20'14 p hnrthuhlr LlUUtu-L @ntLunttbg $ LUU I "$htJwuuwLtutl) qnnAhpLhft, uv,w]]4urnLno, nnlr LFnruLUtrhtrnLLl t
LluU 39 u,LUIrnun,,ll "bh\wl]uaUalt qnndnpLb0. 1wLwtnLJ0 U lwqrnLdD,: UL,rurLrnurnu! IrEnLlullugLnrLl t
4LuurullLunqdLUU, lrurfLjL!L, lrlrlu]Eu LLUh undbqn!dLL]L L1 hu'gLuqnnuLuL hLU2qLUndLutr Lrnn u]Luhulr?'Lrbtl
$lUU 9-! nrdh Llbg t durLnrd 2018 p. -h hntlrqunfr I nU L.lrurl urlrl rurJuLLBrlfg hburn ulluLinrl hurzLlbL.rnr
durdul.rLullLU2n!Lirtllrbnn htutlLU0 curgfl hbgLuLlnnLIuL hLu2r.LuranrUng, hburuJqund t.lhtrL!nnLU! LqLUhurl.ltrlnLrt t
uruLlLulL huLlLUrynbh urEtELtumqnLplLr.rL rlbnuhu2rluntlI Ll.lLunLnuuqhn tL:

tunLdFnLr!!fuLUtntiunLd t UhnLUnEtIrnn uu.rLlllriurTrLn! 6ulrutbtnq LULgLILuU LlnLlnLultLLlfrll uqnbgnLplnLL!
hLU2t.lburnr Ulu.tnqur uqqpn IELU2[urlLUA 2LUhnUpnLd L1 u.rnLULg hLurJbrluuruLlul] LnLrlELlu.rLnqnLlatnLIru
ilEnLUhLU2LlurnqEtnr: tunLLIpLr qlnlLlnrLI t sluu 9-n qnnurnLILUrr ruqnbgnrBlnrrrn qLrLuhuLnblnL qnpdprrpLugnLLl:

(a) nuJuurltwlqnLLJ Lt lwLhnLd

$uuu I n h*LILUdLurrr, nntnn uru.rnupLUrrrLr ghLlurruLLLrurrr LutrLnn{-rEnn, nnnup 2EL hu.rrJr!Lrru.nr.ruluLuLnLLI
"fiLUgLUnuqbu hnL[]tuLILIL qntdurnh U $rt.tnuLbnn q6LUnUuIr, tLULhu1rn2nlr (SPPI) ultqcLrultLUIr 6LuLurrjrut.l
dtutlLULutl 4LuuLutlurnqLlnrLl Elr nnqEu FnuLturLr undEpn( 2u-rhnllph LlurU qtrururr Llhgng nil2Lu LI Llne: Ulu
2LU Lh urlrh 2h h TULJLUdLUIT' ulLu n Lnp ru ln Lr qnfranpl]Enn. nnnup tbL hurduLqL!LfuJUfuruLnrLI (Lturn!uLlnnduL hhL,\rurLtLUI]
u.turlLIL!!!bnhL,, hlrzl!huhp blt rqLUnnrlruLlqnI Lin[uu]nltLlLulr outgfrnLn{ qnnanpLrbn! LtruLl unruug nbqnEul.r
frnurLlnLLpn Llulrttbn[, gLLr]hu]l.n{nrLl bL Fnurttllrlr L!ndbpnll 2uhnrtph qurLl LIrruul.r Ljfigngnul: Sppi2Luu].iLuLfr2l-rlr
hLUdLUulLUmuuluLUIInI ulLUnUlpLUlhlt SfluL!Lluu.rLlLUL LulluFrttbnh hLUrlLUn uLlqFIlLUqrul 6ruLLu2dr-ul ourtLultutL]
0LUUurllLUnqnrd! nnn2llnLLI f phqLEu Lln0b[r hfruutr Lhu, nnfr hLurlLudrulr u]q qnnalrplrEp0 tlLUnuqu]nqnrLI blr

> qnnahpLbnI nnnLrp LqLUh{ntd Elr qLu]tiurlrurqnnLllrLU[uLurnbuqura r']nutdlullrult hnupEn0 uLnLLI]urlnr
lrLqLUmuLlnLl, tutgilnLLl bL urdnnuhqurgqLr.rd L!ndbpnLl

> qnnAfrplEn0 nnnl]p ultuh qn Ld bL t! LUldurLLUqn n {Lr ur fuLuutiu rluJd ryn L! LIIILILUL h n up bTrI u Ln LUl.] LULn r Ll
qu.r6LUnph trqumurLln{, 2LULhLlnrd bLr hnurtlLULr urnd[pnLl' LU]t hLUduJulunLhuLl btlruLluih LJh2ngnq.

> r!lt !nlur Ln urttn q q Luh {n e qnnafrplrb n0, LE nur al u L LUnLIUlnL!]nL ShLrurL uru L.t LUL L!LlLn h qtr u,n! qLruhLULrlLlnrd
bLr frnultLr]L rundljpnq' 2urhnrlpn qud Ltrur ufr dnpngn{:
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"qnLqbnu CLUtrLt" OCC 20'l 7la. huJLlurfLLJp(LUa ghLLU!uruULuLr h u2rlbu LlnL@ln LL Lrb nhll
Llng aurL npLUq[ n LB]n rIfu bf

3 Z.ru2tltuqtuhur!uI| hr.u2t[undtut puqupuLlurLnlral[uU uU\hn+ Iqunuqhn
(2upn .rtu!nrplnr.L)

Utnuu4runm!bn, nnnU! 4En nrdh db2 tbL dmbL (2runnruuttnr]alnr!)

UqqFLuqLulr 6uLu-r2LILUlr dLuLlLllrurU pLUdLujfrL gnLuJITuLULILUL ruLlnnqLLIrU nlEurp t rlLUUrultLUIrqqbu nnulbu
frnLuLttuL undbBnLl'2urhnrJpn LILULJ qIrL!uh Llfr!ngnLltrurjrLlnt. prug u.r r)n Lpl!r.r Llp L!tL 4bqpEnn, Lfp nnn2nrLl I,
Lrurrurgqbr' urnLurrg hbLnLuqurnrli rlEnurrLUjErnL nnuLlnLLpn, 0nLULp t[ruLULrurnqbt orru]bu rrnLuLrLlrr LUndEp.Ll LUrl
hLUuu.rurrunlhLUq blrL!Lrurn Lr hgng nLl2rulh qn rl: hnurL]LUL undbpnLl u.rll hurLJL,LqLUnrhL!tr bLlrudlnh LlfrpngnLltuqrqnrl
ptLrdLrLUfrL qnnanpLbnfrg nn9 hnugLlua I hnug{Lua 2LUhnqplr nL qtru.ruL], frLugLUnnrBluurlF 2u.rhuFL!dhI[]bnf ,

6LuLLU2qnLLI bL LulL htuLJurulLunLhLuLl $lrLtuLruut-lurtr run4lnrUpUbnnLd, L!nLlIrg 2LUhnrlpnLU llud LITLUUnTLI hbLnu]qLir
Llu'n u qu u L! LILU n qLl LlL :

$rrl,LULruLUqruu []unLnLLL.innnLplnLrrrrEnh qLLUruLlrunqnrd! u2urqhnLLiI hhLflrurquLnLd fLrnLLi br] Lurgnfinfu
IZUU 39 n uturhelrpLbnfr hLuLlbdruur:UaLULglurtlrbtr qnnanpuLIr0 Lt2runn LUttbtr tLULhrlbt nnuULIL LUndbBnLi,
2LUhnLlpn LtLULI rIULUuh LIngngn(i

tunLuplr uLtLLlLUtnLd t 2LUnnLtrLut.tbL nnurqlrr]] Lundbpn ( 2L! Lli rlnq Fntnn 0Irpughlt gn].rLlrlruuLlLuLr u!urh{LEn0 2urlrbL
hnLUL]urr undbpn{: tunrLrpLr L!lLLrulnLLr t prudrrbduruuJJrrL uJndl,pnBEn0 nLUULUL]unqbr nnurbu frpLirqLuu LulrJt pnLl
iur${nr} LUIIhutULULr[ungLUL] buruuLnn LIn2ngf(i bnLqbfnLU U ur UlulLlu a Ubnq| n rl,tr bn! tl2LUqrLlL nnurLturll
undEpn( 2urhnrlph LIL! rl {rrLUUfr dh?ngnLl:

ULtlrtlurlqnrd t, nn qLUnupulflL LlndEprtobnL], nnnLp UbnLlu-rlnrdu 4uruL!UurnqLlua EL nnutEu rlru6LUnpfr hudLUrr
dtuLntbLJr, blUU I n{ t.[LULf LIE! hnullLUIr un ctbpn q' u.r]L h urdruntLuF Lh Lr-i q Equlluh dngngnq, pLUIrfr nn tunrup!
LuUIrLltulrrtd t nt LlnLU]L ulLuhEL Lut4 LUllLnn{LLnLr quldLuLurqnulfrL 4nurLlullurLr hnuBbnn hLurlurpluqnElnL hL!L[u1r,
urlllluuhLULjEdLutnluplunhu6LUfuuJUfrnnbLFnLUtlurLrurglJbttrultlllrqnrdurnn{Llur6LUnpuEni ULquuLlnid I nppnUrlr
ttLUfLtLn[ Lqbmp t pru{unUJnbt] .pLugLunuulbu dLUln qntUL!fh L1 urnltnu]rbnlr {6LunllLUI]" 2LULlruLn2hu L1

tt2urnnLUuLlrlEL 2ur fi qbt urLJnnU]hquJgrlLUa urndbBnq

(P) UndbqnllnLLl

$zuu I n uJLuhrurrpnLu t tudEhg 6rurrlu2br r.r.rurhnrlrln LuLrnnlf hqLuguLua Lundbpn{ trrud nnurLrnrlr urndbpn{ uJl
hLUIJLUutunlliurqEULuduhLlh2ngnq2urlh{nrlpntnnLqLUnuplutfrugrrtruLrurultLl,rlrurLttnnqLrbnfr,fl]2qbuLuiL-

{LunLlulhLr u[unlllLuqnnquanLB]nltJltEnlr L1 Enu2luirpuEnn gan{ urUlrtlrutllnrl qLi.rnUuJfrlr Llnnnruurlrbnh (Uqq)
hLudu.rl.r: 'rlLUhnLULno nnn2LtnLu t Llqq-n hndurL LfrLU, nnI qLUu]Llura t hurpnn4 r 2 rudhurrEnh nrrpLUgpnLu 4bgnLLnh
ht! LlLuLur LlurLn I plLr-r'Lr hbur, pLugunnlott!LIp tuJL nbqpbnn, btrF u.rtlLnn#r ullqpLrurLturu 6LULLu2nLUng hULrin LnL;th f
nLLEgbt LlurnLturlhlr nhullfrL2uLullruth ru6: Ulry ribLrlpnld qLUhnruurn hhfirqua t L!Ltmnqh udFnrlg druLlltEufr
LrIrpLUgnLd Uq\r-n {nLu i

UPE $frLuLuuutuL LUllulrLl0 htuLILUtqurlnuJU[utLrl]nLd t qL{ura LlLUrl urrb[au.]a LUndbqnqqrua SfrLLULUuttmll
uLlurhllh uruhL[uLdul][, ruu]tu r-tlLUhnruurU hu2LlLunll{nrLI t ruUlnh{n uUpnn du.rLtt.lImfr nLpugnru Uqq_ir
qhnLrhnlunrplrlh hndurL (nu Ulu Ltlruhnlr tunrLlp! urqLUnurEl t $ZUU 9 fr LULuhLULrpltbnn hnUurl Llnu Uqq
gLLuhumUuL LIbpnnLupLULL!lruL itELnbnh d2LullnrLI[, [uLn nnh Uqq-h hlu2qurnl]druL hu]dLUn qrl]nltlr-rtfrlJ L!nnUlgbtf
LqEurp t purduLbt lnnu IurlEEnn' {LunLtbn nnur(rupulrurLturtJ urlrdulq, hnLfnpEprulhL LturntlEn, nuqnL gpruLlnq
Llu.rnLlbn br urJt dLulrnruau[]/uLr.lunnILULl!r.]Ir qLunLlEnhr PD, EAD tr LG D Linr]tiLLb n0 Irb n ! LrJlnrLIu ur LILupLnLILuIL (riLlnLLt
blr i PD LJnqbtnLLl oquLugnna{nn Liullnn ulLr.]f u.rUEurnbn0 hnrll.rLqbu hrurjLudLlltrbgrlua bL, ruldLl LlruulunllnrLJ I
Ubn2lrL!Lluir hnndunUnLd qL!nLlurlnL qnnulgb r Uqq qLLUhLLurluL hurLjun tunLUpU 4hmLUnqhlnL t qdLulfrlr
U LU fu Llur an rpl n Ltr [ :

blUU 15 .Lu6wlunn4Db1th hha ulwlrltutrwqJtbnhg hwunLlp"

$ZUU 15 U hfLrrqurtrurltbt t 20T 4 B. h LtLUJfrunLL1rhngflurlbt20i6p -n uLqnhtfrLr UlIr LtlfnruunhLlr hurunrllalr
6LUlrurtLILUrr $auu-'lrbnhLbnLrLUrhu pntnn L!LUhruLgLbnlrLr:2018 @rlrulrrurrlr hnrLqurnn 1 IrL TTLULJ 4nLrLrrg htr;n
uquLln[ munbL]LlLr durLlLULrurrLu2n2ulubfrr hu.ruLUf L!ruhLurrpllnrLJ r Lrhundbp hbLn.rLprug !frpruoniplnLL !Lurl
LhnLnnFl{ua hEu'rnlrpug l.lhnLrrnnlpln : tunLdF0 Lu_rfLruLnbLrnLd t 0tr4ntLrbtLnn uLnuLr4uptnp. qrnqn juqu j
hbLnllrpL!g LlnnurniJuL blL!!LULlnLl 6 LUtrur2b In Lt urLg LILUL LlnLuur!LulfrL LUq4bgnrplnirI u]unbuLlqnh tFtu2tuqLUa
2LuhntlPnrll 2018 P(L!quLh hnLLtlLunh T 'lrlr, utnurLg Llbnurhru2{LrnltElnr hLurtt ruLnurllLuL ntirrt!LuLnilnriln,Lt
bZUUl5 [ uLUhtJurLnLLJ L hf qpLUllbnndnr]bt hur6urfunn4lrLfrh hbLn ulLr-rtrlrul]urqnbnlrg hurunLlpir hu2L{LuDLlLLrrr
hurLlun: $zuu 15 hhLUuruALU[r'hLUUnr]pnu!bLnpt6ur'uurrLlhgnfuhur,,nrgdLULrqnLdLunhrLUgn{,np[rlr(LuLnLIurLrp
0Ltlbnntl,lnLLlr LULlLLlLulntd t u,.u.rLLuL nfLu(nrlrp' hLU6LUl!nlqlrL LULLtnLUripIrbn L1 druor-ul nLpln rLLtp gnfuuLrgblr,.
nhdLUg: l-JrulrLurrr' urntrnuLurhL EqLUdnr,.lrtinD rr Lrhgrrnnq[rLI6LUnr]Enn, nnnLrp shl,lulruuLrLUlr qnFaFplrEnh [ 

- '

(!r.rndurLtutnLplLulr ulpurduL dLUU blr UuqLlnLd, ltzLLrnnrlutlEtr qLnLLtEL $ZUU I 5 h 2ngLUIrultLEnhg 4nlnu h
tlirLr-rnqur{nnubrrurrtLrrrnLUnElrrumu.rrrnurn.,LEnn((on.'$luu9h$uuu16'"qwnaiuLuttBrnLu,i:-upqlnLLpnLu
lrnn uuLuL4LUnLnh oLrlniLnLU[ u]qr]bg nlpjn rL li nllrblLU luljnfr hLuunijph dba Ljuuh Llnu:
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"rrnlrUbnu CuLtt, OCC 201 7 p. h ru LILUE LJp Llua ghlrLuIruLuqLUlr h ur2LlE Lf Ltn Lptn ltrlrb nhll
!frg drrlLnpurqnn Lpln rIrL LIr

3 Itu2rluquhtu14rulr hru2{unUuI purluBtu!tulnr.plut urJr[nr"h lrt{unurqhn
(2upnrtu!nr.p;n r.Il)

Umtu!4urnmLbn, nnnUE 4bn nrdh rIEp lbu rlubl (2upnr-Lulnrplnr-t)

iunrUp[ !bnl]urtnLdu 2h ruL.lLLlutnLLJ tir.rtlLUtr urqqbgnrplnfu $lUU I 5 -h !LOnLLdLU! ganLll

@nhnlunLpJnLlrlJbp bLUU 1A-nLU tl llLIU 2B nLd lrbnnltnqh Lt tttjw hha aungwgqaA DUU1nnLpruU LlLutl
h a dw ab n Ab nU w nU J wU tl h9 U wUuh iU b nn Lfu 6w np Ltw LI U b n4p nLtt

@nLf nlunLptnrLlrbn[ {EnLuCbnnLd EL bZUU 10 h trZZLJU2B-h rjFgh hurL]LuunrplnrlrLrbnhL tlLULalLUra 4nruun
LtLUqLILlLlbnutnrlulruL LLlru,i.lLUrtF LlbnurhuqntnLplL.,L LtnnuLnh hbm, nn[ qLU6Lun{nrU t L]L!LJIrLn4nLlnrLJ
urungugLll!aoLLtItrnrB]nrlrnruqLr.rdhurdruubedbntrl,nlluL!!rlbp: onqrnEnl@lnLLtrbn! huuuqbgLr.LLJ btr nTr'lrbn4nnnlr ULnu hbLf uungugqLUa LtLuqLILULibnLqnLptLutr llLUrj hLirLIunEedbnLL!nUULuL Lthgtl SaUU 3 l.l
plr,.nn2LILllr hLurlruArulrr dbnrrunt.rurmnnuL]uL qnnanrrrbnLBinrrr hLlu4nuLUgnI LUt]U.hrllrnnn qlr6LUnpn quLl
Ilbnrlnduru LUnqlnLl-rpntLl LLnLu2L!gutA 2[rhnr]pil ll!!LJ rr\TLUUU 6LULLUI{nrd I rudpnr],nLplurrJp: UlLnLLurJbUrllLfr{,
S.bnLurnLlurLrlfrnuLlulr qnnanrLbnLBlnLl.l lhLUI]4nuugnA uUurn{Lrbnn {LU6LUnpnq LlLuLlLrbf+nnrdFg uulug(ua
gu.rlrLltugLUa 2LUhnLip tltutl Ouru 6LULu2tlntU t rlnurl.r LuunghLUgUL!A qLuqdurltLnutnLplnLLnrLt Llrurl hurdLUubrl
d.b n! ur n LlLJurL LJbg ZLfr n fu LtuJ q u qg 4Lu a Lbn4nneLEnh p udlrb iJ ur u n 2uJ lrhnLli ZI-UU tu-.t] hbLnLudqbt t ulu
L]rnrhnfunrplnLLtrEnh nrdh dEt hLbtnL dL!dUbulU Lulrnnn2 dLUULULut]nLl, uLu!lujtr gnLpnpnLplnLLttpp

Ir!L]rulr LUqqbgn!pjnrlr LrhngnlxnrplntLLbnh nlrqntLLILULr hbuLLLULpn{:

blUU 1 6.Llu nl,ut 11 w Ltl Lpl n L1r,

$uUU16 0pnaunuLlbLt20l6p .n hnLlrLlurnhL Ll hnfuurnftunrd LZIUU 1i -1,\1 "t1wpdLul1wLt1LplnL|J,,
$ZUUq 4-lrLr'"lLU.IuAwJllnLplnllJllbpnLJ qurtlAwLWLnLpJwlt ur.)LtLulnLBlaL npnZnLd", UUq i 5 i\i *qnnAutntluLtLuLj
4wndullwLnLplnLL. luJtwlunLunq qalLlurltubr> h UUr.r 2j l\' "rlwnAu1wnLplulr hnwqwl,tu)lJ dlJltbtlwDnr.l
gnndappubnh pn4wiJrlLuUnlpruU qLLuhwanrdD, bLUt) 16-[ uLUhrlLUUnLd t rlundruL]rutnrplLuU 6rr]LLutdLUL,
2u]LhdLUlr, rrInl]urluJgrlruLr h pugLuhurlLrduL uLrqpnLLpLbn! rr uluhruugnLu t rlunAurLlLUlubnnL h[r2{ur;bl FnLnn(Lundurqulntptnrlrlrbn0 hu2qbLl2nurllr'Lr JhLUUITLuLILUL Lln4bLn hfrLjurfr qnu'IUUU t 7 h ghLLuIurul.irulr
LlurnlLU Uur tn rBlurL h ut2Llur n dLUL LlrJ ulLr: UulruLnr!nmn UbnurnnrU t rlul n du.l l_lu tn r plutLr 6LUIrurlLJu.rLr bnLlnr
purgurnnrplnrlr gurdnurndtp rutlmhqLbnh UunduLlurLrrrplnLtrlrEn U !LUn6urdLUrlltbL,r rtrunAruLlr!tnrpjnrulrbn
(LutuFlrplr, 12 rudnu LlruLI LquLiruu drur.lL.lbun{ LlutnduLlutnrfdlnrlrLbn):

qLUndlullurLnrpjruL dLUrlqbUlh ilblluu.tnltfr LULIuLUpLIh rlnnLplrurlp LlurndL!!uJt[ r!bu]p t 6elrlu2h u.lunlnLUqnf nLOtnL\r'
LlundL!LlLulntplLUL Ll6unnrlIlrbnn ttI.urnLUnEtnL hudun (urlulrtrBlr, LILUndu.tllutnrB[!l] utLUnL,,rru{nnnrBlnrh) Ll
LUUurlrLt, nnn LrbnLlurlurglrnrrl t qLunauqLutnrplLUlr dLUrlqbLnn 0LfdurgBnLd LuLlr,'ln{n oqmurqnndduL InuLlnr].rpll
(LUlulrlrpL, LULtuhLh oquLUqnnaLlulr hnLU{nirph dun{)r qundurqurlLbn! qblnp L lunLULrdhL 6ulrutblr
{unduULuLnrplLlIr L!unUlurqnnnLBlul] qAnq Lnnt.lnuLbnL h ogLnuqnnalluL nnLULlnrLph dunLl LULlLnaLlfr
utinf LlnqLUghurjh qAnLl aLUruuLn0i

q*rndurLrLUirbnhg lrLutr trLrrLuhrurrgurr LlEnuqLrurhurubt (urnAu.rLrurLnLprrurr qanLl LqLUnmLr-rqnnnLprnLLirbnn nnn2[rL]h
nfurrlL![dnrpJnLl]LrEnh urEqft ntLblrLutnr nIL!pnLd (onlrLuLl, {r!lALuqutrrLIa]urlr dLurlLlbuf L,hnLf n[unLplnLL,
LUqLuqru LlL,nduruLutn rBlruL L|6LU rEnh LhnqhnfunrplnLu, nn! u.lurlLJurrrur unn qL! a t LUl4 116lr-rnnLU\.rLnF nnn2dLlLl
hL!rlurn oqourqnnaqnA nLqbpun Ltud LlrnluundEpn LrhntJl nlunLtdlnrLnLl) nbLrtpbnn LJba ULu!nLd LlLupduullup ql,ur12
[ 6urrLU2h LILUndu]lrLUlnrplurrr ulunLnurL.lnnnrrdlLUrr {bnL!qLruhu.nnrdLi nnLrrbu oqLnLuqnpdduL f puu LlniLrpliLrnLl
LULlmhqn 62qTrUlnrLl:

bZUUl6 nLl qun&urLnnLIr[nn Llntdng hluz{ruDnrd[ qquhnnElr th rhnfuLlbtUbnt]utnr LLIJU 1j h hL!LtELJuur
.tunduLnnrLrbnn lt2L!nnLLLULtbU qLuuLUltu.rnqbl pntnn quJndurtlLUtnrplnrl_rl.rEn0'oqLnLUqnnaEtnU LLIJU jj I
4L!uu.rLlurnqLJLurr uLrqpnrlrprrLp!, h urnLuudlrrugLrb| (LUn&L!rruInrplurLr EnLlnr LnburuLl qnnaLUal.rL!lrurlr 11

$hlruLu Lu! Lulr {unALuq u In Lpln LLl.r bn l

SIUU 16 n Irull u.turhurlrpnLLl t (Lundurltlr.rtlrbnhl U LlundurlrntubnhL pLugLuhulurEl L!(hlf 2lullr
ubqEl]tuLnqnrpjnlL, purL zUU 1 7 0l

$lUU 16-D nldh dbp t rJurLnrLI 2019 lailLullurLrh hnLIr{LUnn 1 nll ULud qnLULnq hbtrln ullu{nn hu2rlburnL
dtuL,tulurltu2nplulr'lrbnh hLULlurn ququdLuLlLlb$ LlhnL!nnLdD pnlllLUmnLlnrd t, FUtq nlLurfupLUL
l]uJqdurtlEnqnrlatnrl.rn ttullun Llhnurnbl $ZUU 15 Lt: qurniurl.truLl LlLUnna t Unnurnbl unLuL4lunu.rn urLlpnqlurLtur.Ll
hbmnlrprug LtLUd Lhnqhnru(LUa hELndrpug UnmEgULUdp: ULnLUlrqLUnufr LULgnrdLulhL 4nntlpLUpp pnql Utt uru6u
nnnzLuLtfr dEqdurgnrd 2018 la. tunLdpn Ll2LunnLLul]h gtrL!hurLr.rbt bZUU j6 F hlrlr-rnL!Llnn L!qnUgnLOtnLLn hn
hruUullxLlFqua S hL u.r! u ru lt LUtr h ur2llh rn Lln L pln LLLr E n fr LInLUl
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"Lrn!L.Lbnu CLuLLi, OCC 2017p. huLlurluLh(LuA ghLLUtruuULuL h LU2 Llb ur Lln Lpln LLL b n hL
Llhg autL npLuqnll r@ln rLL bJr

3 Zru2rluquhul4tuLr hu2t{unrluL punupl.ULturunr.plruL rutftfrnrJr ltLtunuqhn
(2tupnrIu14nrplntu)

Uuruu4[!nuubn, nnnlrE 4En nrdh Ubp lbu Utnbt (ZurpnfuurLlnr|arnrll)

Sunbllwu punb4rnlunLdUbn' 2A1 1-2O16 2t1p.ult (pnnunqU.uA 2A16 ralutltLutth nbtfobdFEnh\)

U.J nu-'lL,hntrlLtlLn0 Lbl LLnrtd Ltl

$IUU\ tlbQLtwptulrnLIaJnL 22 "UFawFduLlpn4 qnpAwtptlhn U UwUluwtl6Lunqwd \hnfthuanLgnLd,

Ub!LLupurlrntplnLLI huuLUL]bgl]nld t, nn nt r|nuLlrujfrl-] uULnhqn U nl qnuLlrujn! qu]nLnu{nf nrplLulr
tuqLU6uLLU2LIu-rlr dLUUruLLuq Llutlrfuu.rLl6LUnF uLnLUgLJrutr Llud LhnruLULgLlLuL un4jnLIrpnLd LUnugLltgnrl

oqurugnnAqnrl uUrnp rhnfuundtrp! nnn2bthu qnnaLUnpn uLJuufahW LUtlr uduLUph{rr t, bnp quqdurLtbnLqnrplnLLrn
ullqplrLUutbu 6ruLutnrd t LlruttruLULl6LUn{Lua gnluhuLnnrgnldhg []aLlgLugnq n2 r]nurdLUtfr'L rutlun(0 quU n2
qnLUiJLUlhlr ulunmuqnnn tplnLILi: UEt.lLtuprllrnrpjnrL! nrdn LIb2 t dml]nLLl 2018 prlrultruLh hnrtrLlLUnfr t hLr tlurLt
qnuLng hbnn uLlurlnthur2Ltbunr dLUJLULrultur2ngLuLh hLULJL!n:purl]fr n[ tuLlpfr llpLught] dnmbgllLLlLl
hLudurLrlLUmuufuuJrrnLd L LIbLluuJpLuunrolLU'uo, iunLulr0lh rutlrllL!lnLu trlllLurr Lr-rqqEgnrplnLL frn hLUrlruludFLlura
SnLurlruuLlruL h u2 rlE Ln Lln rptn rl]lr b n n LlnLui

$LUU\ tJblllJwEwLlt)LfdtnLU 23 "l)lrnnn2nLpnLlr 2LuhnLfdwhwlttlh hw24w[tlltlwtL lltutanLUbftll qhpLupbn]wL,

UbLllrurFu.lllnLplnLIrLr LLInurpbnnLil t2urhirLpl!hLulqn hu2llLunLJLUL!, EnF hLtrnl]F hru2Llutflto LrtLLnnrlrrultnrLI t
uunnn2nrfdlnl'Lr, nnlr L!qnnrU t LLUU 12 lr UnnlunUuL LLnuri UELIUL!put]]nlplnllrn 2fr UhnunLlnLd UZUU I2 h
Zn2urlrLuL.lng 4nLnu hLuntlbnn !uLi hLU(LupurqnnLL,\]Enh {nur, fr'L2Lqbu LLUh tn uturtrnrLL!LtnLd Llrl-rtlntrLn LqLLhurlrplrbn
urLnnn2 hunLlLUlnLi UbLtLrLUpLulrnrplnLL]LbnF hELn L[uu](urA LnnLtnutrbnh U uinLjdEnh UbnurFbnlL!t

quqdL!llbnLqnLplnLLo LtlLmp t nnn2n. Lunqlnp lnLnu.rpurtr2jnrn LuUnnn2 hurnltLUJhlr LIb!trurFurtrnLplnLL LrlbLnp t
rihulLUnUbl unuLrlhlr laE dbL.l tltuLl dh pLUIrn i.!JL LULnnnZ hLUnl.lrujhLr JbLlIrupLulrnlplnLL'Lbnfr hbLn dhurufLL: ,rlLup t
qfrnurnbLLutLUnurEgnLUn, nN ur{bfr LL!Llt LlulrluumbunrU uLnnn2nLplLutr huulurltlrgLluru un4ln p!
UbLllruFLuLnrplnrtrI Iruh LlbnL!pEnfrd t hu]nllu.rllrlr durfrUhtrlrEnn UntUhg LlLUUrun(LUa hunt]tL]lnh
dtrt.lLL!FulrnrplnLL!bnn qfrururnUnrutrEnnL LlbnLuFbnnn El.rpLLrrifnrptnLtrlrEnftr, nnnlrp un{nrU bL
LlLUqdLr-rLtbnutnrplrul tlnrldng, itrtr]bu LLUh urlrr hrurrgruLlulrpnL, pb hLlu]bu t LlLUqLlLUL]Enqnrptf rL0 4hLru.rnqfrLI
rf u.ruubnn h hulrgLLrduLpLbnn gnrhnlunrplnLUllEnn

ULLtUtuptuunrtajnrLL nldh db9 t LIurllnrd 2019 fdLluquLfr hnrLLlLunn I ng ULUd rlnurlrfrg hELnn ultuqnq hu2rlburnL
dludu.rlluULr-l2ngLUl-rIlEnh hL!LILUn, uurt-lurlLr qnlnLBlnLl-r nrLbL nnn2uLln utitgnLdullirLr Lqunql,gnLlfl.rbnrlunrLlpU tlullufr
!nnurrt t rlbqLuJFrurrnrptnLrrr'r qnnanrlnLptulr dEt LJurrrbLnL ofLlurlrfrg pulrn nf tunrLlp! qnndnrll L pLUn4 hunLlurlfrrr
rlIgruLltulpnLd, LlEt]IrurnLULnLplrutr l.lhnLunnrdI t]unnnt Luqqbttrnu hLUrlLUrurJFLlLua bh!ulruuLtruLr
hur2LlburlnrptnrLLbnn U quhurlrgLlnq aLuLnpurqnnrplni.tl.ltjnn qlLU: CLUglr ulrl, tudFnL Uunn[ t LULI]nLUdE2m lfrLttL
U2Lul.lEt qnnAnLpLUglrhn tr 0LpulgLuLlLunqbn LnEribULULnLlnLBlnLIr umLlLuLnL hLUL[un, nnI] ulllhnLudEZn I
d E Ul.rur p LUL n r pln rlr I d l.U LJ url] LU tll'rlr tthnurnElnL h LUrlL!tr:

SLU|EQuJlr pultdr.ltnlunL lrEn' 2O15-2O17 2neuu (pn4utnUdurA 2O1 7 ptluttlurtrh OEQabIpblthtt)

Ulu Furnbllrnfunrdlbnn LthnuJnELh bL 2019 pUrutlruLn hnrlrUunh T -ng Uud url4 LrrUuuprlhg hbL]'ln ultullnA
munbqLulr hur2qEurnr dLr-ldL!!ruULU20pLulrlrbnlr hruLluln LlIrEnLUnnrLl bL

UUU 12 .CwhrupuhwnU, nFutbu llwLqnaLuL 4wuwl"tanqLlad ghurutruulLlwtJ LUllanLIUbpfi qdnL! 46w1nLuULnh
h b a ULullpD b t1 0 2 ut h nLpu h LL t)U F A w

UJU Lhnlhnrunrplnrrrrrbnn Lqu.rnqurpLULrnrll bL, nn tlu.rqdulrbnqnLplnrL! urbLnp l6Lurrurrr 2ruhurFLudhr,rlrEnfr
2LuhntpuhLUnllulfrlr Fntnn hbLntruLpLbn[ 2LUhnl]pnrd L[url LIr]LuunrU, rull hLurlLULtlLUnLlrLULi EqLULlLnfrll l.tL!rl
qLt]LqhLnLUlnLLI, Uufurlura ulL hLulrqudurLpfrg, pb nnurEq t 6uLLulbt 2urhuprudtrn q6LUnduL hrurJL!n hndp
hu.rlr4nuurgnI Fur2fudLlU blrpuL]LU 2uhnrlpU ULlqpuuLlnnnn qnnaunpB LtLUd frnunLUndnLplnrL0: q LU rludru LlLlb o
LthnLunnrd[ pnrJLuu]n{nLLl t U LilbLrp t ttrugurhulLnLlh: OngnfunLplnrlr[ Uhurp t l]rulu tlhnurnqF LunL!Ltbt rtrll]
hurLlu4nbLfr LUduurp{nL LlruU Lllr} uduu..rpLlhg hEun 6LULLU2Llua 2u.rhLUprudhLlrbnn 2LuhnrBLr.rhurnLlfr
hELnuuLplrhnn h!uUuniPurLn nn hrlJph nLrptugnU LlnuiEgnld0 hLLrLIurLrlr!urLuuluLULnrd t qrnfrn[unrJatuL!, tunrdFt]
2h tul]lruutnrd trll.truL urqrlEgnrplnrl nn hurllLUlultF{rud hhlrurLruultruL hLu2rlbLnqnrEtnrLlLrbnh LInLU:
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"qnLr{bnu Puult, OCC 2017p. hurUufudF{ura qrhLLuLuurLluL h LU2 rlb Ln Ltrr Lpln LLL h n frl.r

L.lng Al-uL npurqn n rpln rLLr LII

4. 9uptrnp hur2tltuquhtul;ull quunnnrpjnrllllEn Lr qLl'uhumnrftlbn

$ZUU hLuLlLuS.urlIr hLr.rULUrudELlLUa SftrurlruurUulr h u2rlE urqn Lpln LLlr trnh u.tL!LnnLUuLnnLd! u-lLUhLuL?nrd t, nn tudpfr
llEL]u.rqu.rnnLplnl1r0 L]LUUrLuJrn qurTrLLnnLuqnrllr hLU2ququhLuqull gLLuhuLnnrdlETr, OurLnnrtrrLptnrlr'lrEn Ll

EUpu.rnnntplntrlrbn nnnllp LUqlbgniplnLlr bLr ndrEIrnLd h Lu d Lu [u rlF Llur a b hL u]L u uJ ll Lulr h u2Llb u Lln L pln LUr b n fr
Lu rluLu prln rlnnLp[r]dp LU t[f f'qUE n n U Lq LU n Ln u] Lln n n Lptn LLlr b n fr LEfLlrulug{ne qntUunlrEnF, frL2r!bu Urutr
hLu2rlbmnr dLUriLUIrurLlL!2nluLh trLILUdnimLUnh I aurfuubnh L[nLu: qlLuhruunLdlEn! Ll r]nulrg hbu tlruqLluA
El.rpllr rln n Lpjnrlrl.rEn !, hnLturlbLn{ utl!udrultuJL Llrotrdfr U u[qnf anltrbnn LLnu], nnnlp hnduLUqnnqua hLr LnUlLrl

LqLUlUt!l.rlr[]nnLU, hhLlp bL hLUL4FuuLnLU r]ulnnen!plnrlrlrbn uUELnr LUILr rullurnLllrLnfr h LqLUnuLULlnnnrfdlnilrlrbnfl
hL!2qELtznurjftu undbB]]bflr UEnurpEnlLUL, nnnlrg urndEpU hlruJnLLqnn lt nnn2bt ull Llulrlurhlrfi u.rmtfLnU[nng UdEL]
qbLrlpnLLl, tLru.rlura qlruhurunrLJLrbn! hhLitrLlnLU EL l]UUrurlunnLp]rult LlneUFg nlrpughU frnunurndnLfdtnLLLL,nfr
twqurqnt[] tLlurLnl.tbnuJgnLLtubnfr LhLU, guuururgfr u.rnqlnrLBlrbnn qbn2hL hLu2qn{ Uunne blr LnurnpbnLlbL

Uur Ln LUn{L!a qLLr.r h u u nLLrtr trnhg

Untir hurLlufudptlLua $h!urLuutturlr hLu2LlbLnqnLlalnrLLbnh runnLLlnLll.r2ulrrut.tultlrg 4urr.nnnnrptnrLrLbn! L1

ql.rLLrhLuLnnrfLrEn0 hEnLlulrug(nrd blr uulnntr

\lw pLlb pn w n db qnQ daL q u hn Lu a

tuntdp0 utLUfpbnLUpLuf lLLrL,runnLd t Llurnl.tEnh Ll rlbFhLfnfLuLtLuL uturnLnpbt'rh LundbqtrtlLlura Flrbtnr
{hntnLAnrlalnllr: UbqhLuLlu.rlr qrnnd.hg b[]blnLl'tunrLlEn urnd[qrrl]nrllhg r{ULUULrhnI q!u-rhumEtnu oguruqnnanrd t frn
unrfrlhltmfrL[ 4L!Lnnenrp]nlllrbNr Lull.r qbulpbnnrll, bnF LlurnltLUnnLL ShLurlJULuLlLuL 4dLllirnnrplnr'Lr t l-tnnLd U

huUtuLtltuL L[u]nLlLUnnrLbnn {bnLUFEnlLul lLlL! pu.rLlLunlun LrhLuulnLugh LnbtbLlurmqnrpln1LI lunLdpU hu.rdur'ULl[rI]
LtbnutnLlqlrLUhuurnLLl I u]ulrugLU 4nLUULuttLr]L hnupbnn LhnLfnfunLOlnrLLEnD 4hLnLuntlqnrl Lr"r bqELluulLlrrpluu
hndLUL {nur. nnI qL]LuJnrU t LlunllLunnLh u.lu.rnLnuLlnnnrplntLlrhnh dLUndLuL nt pLLnblL!L!uLn ttuJnqLU{fr6LUtln quLJ

Lr-lhlnLULlLUIr, tlruU l'nEnuLlulr LnLrLnbuu.rL]L!L ntLUILlLulrlrbnn LfnlfnfunLpilulr rlLuuftu, nnnlrp qEnLUqnqnLU lrl Ln(lrut
luUpn LU!LnnL{Uhnn qAnq L!unUlurLlnnnrplnLlrLrbnn 2qruuurnLiuJLr ryELr.lpEnfrLr: nEUrurlunnrplnrLlr oqLnLUqnnanLLl t
qlrLUhLUuniL\rbn hhLltrLlELn{LUltI.nhqtubnhlLluLnLILUdphrurlLULrlrulrqLuntlrulhLrnnuUhnltnrpuqntnfrLrLlLUnLtbnfr nr
ryEphLnnnurlturL LqurnLnpbnh [urlpbnn undEqnl]ULULT oFlbtl LnfrLl h rulur urLn2bn h quLnLiurLturL LntLUtLbnn Lhu:
UbL.hurlturL rhnnd.hq ELUEtnU'lunLLlp0 oguruqnnanLd I frn unrplEULnhLl r]u-runnnrEtnLLLbp0 qnLnu.rnUqnrI {LUnLlbnF Ll

4EphLnnnu.rllulr ulunLnp[nh {bnu.rEbnju]t LnbrlbltlulnqnrplurL 62qnLrdLU'l.r hurdun drBLUgnLl hnuUh6rullI
un m ugntE Ln L LLqLU Ln uLl nq

Lnqfi It Zblrpbpn 4bnwqlJwhwanLd

ahL,turttur! LIFgnglrbnn flnutlu.rlr undbp0 nnn2llnrd t 2nLLtulLULtuL huJdEUruu1!!!Lr.rI] Llbpn4nLl UtuhLrpL,
qlruhumnnfi Unqdhg hnLUttruLL!gqua qLLUhu.run!Lh hnffrqua t 2nrLtLUlurltLLL qnnaurnplrEnn qtrEf n {nur'
tLuLtrulnnbL 62qnLIrLiua qnLlpfr plrnrlplr, qLn'lrLLElr)L LlLUlnlr U Lqurlrlu.rLlrbnfr LnL!npbnnLJalnLLI][nU u]nmLugntbtnL
huJLIun: tunrUF! Irhngnurqnrd t urlrttLulu (rnndurgEml.rEnfr nn qnrlBbnn qlruhuuEtnL hLuLILr-r0:

FnwLrwU wndbpn 2wAnLd0

$ftuLuLruurLlurlr qnndnplrbnlr (bnp r.UttLnhrl2nrltrulh ql]ulr2nLLl!En 2L[uU) tr nt $frLur!uLUL]l-U! u!LnFLlLrEnn nfLUqurll
undEpl UruhLlrul.rIlnr hLULiu]n ebLlLurlLunnrBlnLUIr oqu]Ll]qnnanld I nnu.]UurLr r.UndLpn ql]uhLUur,Lllr UnI.Ibl!t]n ULu

UEnurnnrU I qunqrugnrl qL]urhLUmnLt,lrbnI h E!pu4nnrp]nrlll.rbnn huldL!u.lL!Lnurufuul! IrnuL, pE 2nLttLulh
LlLUULurllngl-rEnI fr'Utu]Eu LlqLurhurLnbL qnnanpLEn[:nEUu]rlunnLplnLLL] frn bLpur4nnLplnLLlrEnnLLl nnpurL
hlrunLUqnn !, hlrutu{ntll E qlrtrlL!nLlLlnA u]llltutLbnh {rru, uL!Lturlu BpL!Lp LIn2m 2t, nn huullrl.rbdr lrL: Ulr} 4ELrtpnLd,
ebql.UqunnLlalnLLIr oqlnL!qnnaniLl t nn nLLbgLUa LudEr-ruLru{ ulrnEUurmqnrptnLL[: qLu.]huLn{ura hnru!uLr LundhpD
Llu.rnnrL t uurnpbnWL LhLr.ruurLugF rundEBfrg, nnI hu]2llbunr dLULILULUttLUZn?uUn r]nnrpJurLJn UuLnurg{bn
2nLLtLUlu.rllLUI] gnnAurnpLbnn 4bu]pnLLJ (uEu' UutllnBLUqnnr@tnrtr 34)l

qwutLultg4wd 
UntlLJb nh hb ut qn ndu nLnLplnLl.!\Jb t)

Fn FLLULITULnL qnnanLLEnrplrul.r [l.rB[]gpnLLI t'rnLLIpLr nnLLrLlLUlru.rgLlnLd I qnnau]nl]nLplnrLLbn ltuLqLUtlgLlua
Ltnqdbnn hELn: 1-,2LILUa qnnALun!nLplnrlrLrbfI hnL,tULULILUI]nLLJ frnL!LlrrrLLUgLlnrLI bL 2nLqru[uLlurl] quJdLutrLbJrnLl
qnnanrt 

2n LLlrulh FLUgLullulnLlalLllr qb[]pnrU lunrLJFI l.]LUtlLUnnrLI [ 4u.] Lnn rin tpln LIIIr Un qnnaunLnrplntLlrbnfl
2nrLtLUlr!Llurlr LluLl nt 2nrt.trl]lurqlulr pLrnrlph LlEnurnEnlLUti rlLULnnlnlplnrlrLrUnO hhutuUnLu bL u[ hu.]6rufunnqlrunfl
hb$ LULUlrLuunq qnnaunLnrplnLLLrbnn, fr!2LqEu LLutr L!n4lnLLLULlbLn 4nnrlB'tlbnh UEntnLanLplnLLrLhnn LLnur
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"qnulhnu FurLll, OCC 201 7 p. h ru Llruru LJpLluA $hLurlruLuL.lLulr h LU2rlE Lf {nLfaln LLLL, frfrll
qFg auL n p Lu qn n r pJn rLIrE n

5. UbCr, bLtmUbnh {bptupbp;tu1 u br1bl4um{nrpl nflr

qurnu.rLLuin2ul.li.ulr lrrUUmLUlllrhnnLl I hhL,tu(bln( LlLULrnrgqnrL !L]LLlnulrpUEnh U aunulnLplntlltEnh
ulununEuuLllrEnn {nu, tunrLlp0 FurdurL{nld L hbutrj!!t bnbp uEquhlrinuEnlr

UutrnuAu.rlu pLutrtlLulfru
qnnanrlrbnLplnrLl

q n nut nn u mnq p uLlt r! tl'r'1r

qnnAnL!EnrplnLIl

UnLrunulnlr L1 1r bn 4n n Ld Lr.r lhLl
p L!!! utfrlr qnpanrL [, nLB]nrll

$frqfrl.lL!tlLulr LuIrdlr]irg L!Llurlr4lrbn, uL!urDnrlL!LlruL rlunLlEnn urnu.rUur4nnrU,
o(EnqnLU$LnIrEnn, qu.rnqLUlfrlr pu-rnUlbnlr uqu.ruLUnL.lnLLJ h rltruLlLUULUI]

LI n fu ulrgnLLIIrbn

qnnulnnLUUrnq U nLuLnnLnnLgnnLuL hru6Lulunn rElnir LlLu[l]bnlr
LrrnLuLlLUqnnrd, urrlruurlJbnn U [lprugfll] hr!2ni{frEnfr FLUgnrU 11 u[]uruu-rnllnrU

qLUL]dtuLUbLnurLtLuL Lr $hLLULuLuLlLulr, lJbn4nnrdujlrlr Eulrllulfrll
aLunLUlnrplnrLLEn I LU]t Llblrunnl.ruLlruL qnnau.rnlrnrplr)rLLIn

nbunlfruLbfh pur2ru dLutr U qnnanLlrbnrplulr glruhurLnLiLUIr IrulurLnuLtnLl rlblturt|trrnnr ptnrlro hhlfLrnrLl t nn pnqfrbu
tihtu{nnLbnh qnnaunLLultrulr u.rnqln plr[nlr]r unulrdhu-LUnLUUdnL: CLUhnLfaLuhLunU0 l]LUnLu(LUnqnrLI t luLlph
durtlurnrluLlnq L1 FLu2fu{nrll t qnnaurnLLUqurLl ubqdbUurlrInn df]2U:

20171r2016pp nlrpugpntLl unuurphL qnnaoLrttbnnghg LtLuLl hLU6rufunn4ng uurlugLlL!A U tuLIFn ilLqhulnrn
hurunltph 1 0% h LUilbLh qbnuqulrgnn hurunUBnLl nnUt qnnaunp 2n qnutrgLlbt:

UnnnLl L2LILUa r.UrunLUurULbnn IrEnLlruluglrnLLI blr luLipfr qnnaurnlru.rLlurlr ubqdbLmlrEnh qanq bL.truUuln U 2LUhnrJplr

hlrlqbu LnrL1LUnuLdhL LUtlLnnL{frEnh U LLlunuluLlnnnrplnLl[]Enh qbnupbnlurL urbrIEL]LuLn{nLOtnrL.

207 7

hwqup LZ 4nwl

Unhanu4hL lt
Uulrnuaufu Unnqnn.uah4 Lbn4nnLiutllL
plulrqlulhb ptultllutlltlt purUqlqhu

qnnAnLUEnLp qnnAnLUbnlp qnnAnlubnlp
fiLL fiLlt lnllr Ev4tutlblto

9nLm LnnUnuurlhLr bLlL!LlnLur

9nLLn n2 LnnLlnuurlnlr ELlurLlnrl.n
qnnaunIuLlrulr 2urhnLJla

Undbffr Lln rLih g Ll nn n LU LnLbp
U ur 2 ULU an Lpln rlr LlL!UnnurhqI.UghLU
ULdlrLU Lt uqd h qanLl aLu IuuEn
.tunlluLlurl Ll Lull qnnaL!n!url-lur'tJ du.rluuEn

Cl'uhnrlp Uhl]tLr 2[u hn lpl.Uh(unl]E

CLUhnrpLUhunUh qan{ aLUEU

aur2tlbmnr murn{tu ZtUhnLlra

SnLtnuLULlhn bnlrLULuLu!urlr L!ltmnqllbn
Sn UnuLu lth n bhL ulru uLt LUIr

Lq LU n Lr] iir Lln n n L pln ir'l-r E n

1,621,116 9,340 T84
271,142 4.173,699

5,056,917
2,549,251

2,662,091
'r,353,306

7,606, 1 68

(4 35,068)
(327,009)

(2,212,O08)
(970,814)

3'601 269

4,015,397 .t 
,892,3 r B

(835.884)
(411 ,214) (34.596)

(1 ,512,178) (514,603)
(1,459,170) (38s,455)
(2b5pz5r ---EE766A-

13,5T 3,883

11 ,21O 952)
(112 819)

(4,298 7 B9)
(2,8r5,439)
4,355,88.1

(604.881) (3 4,1 0 5) (160,8s2) (799 838)

UnuaputhU lt
UtuUpuAtulu Unnqnnua hU Ubn4nnLd.ulhll
FtuulltuJhl ptuLqufhlr pulqtuthv

qnnAnLUEnLp qnnanLUEoLp- qnndnLUbnLla-
hLuqa] lL tlpLuLI pll-t JnLl, jnir CU4uJttblJE

(231 ,154) t96 412 3,556,046

201 7

10,521,233 94,646,267 37 548,156 202 115.656

76,763,097 103,005,465 33,833,643 213.602,205

2,996, 3BB

23



"qnlrqEnu CLU'irL.l, OFC 20'l 78. hLULILUlurlprlLUa $frLLUlruuUmU hur2qELn{nrlatnLLL]hnlir
Lln g auL n pLuqn n rptf rlrLE n

5. UbqUbUtnLhnh {bnuFbUuI mEnbLtum{nr.BInr-} (2tupnrtu!nr-plnr.tr)

2016
UnbapLuthlt lt

UtuLFuAufu qnnqnn.u.nhq UEn4nnLIulhl]
Fluultuthb F.ulrllluthl.t putuLtu4hv

qnnAnLLbnLp qnpAnlhEnlp qnnAnLUbnlp
hwqwn /,L 4naLJ fiLU nLlJ fiLlr Clr4turlEllE

9nru urnqnuLU flL btlLuLlnrul

Qnrln nl Lf nLlnuullrlr ELlLULJntul
qnnatunlulluJt ztuhnLJr'

Undb qf Ltn r Un g qnn n Lu urlrb n
Uur 2 LILU An Lfaln rLr Ll LUdnnunqLugFLu
UUdLruLlu.rqdh qdn{ aLUruubn
.{LUnlluttruLr U LUll qnnaLunlruqu! aLunrubn

Cur h nLlfd UhllLr 2u hn rrdu hunUE

Cuhnrpuh unqn qdnq Aufuu

aur2{btnnr mun{l'u ZUhnLj1o

394€14

37,566 18,682

4,325,356
2124,443

1 ,182,352
1,344,160

3lnl''2

964,189 7 071 ,89 7

(s69,37 5) 2,A99,A2.A
6,449.199

1622,846)
(336,474)

(1 .482,295)
(976.068)

J,UJZ IIi)

(1,A22,1A3)

1444,326) (34,901)
(1,654,719) 1242,246)
('r,513,715) (133,362)

ll, 567;6311- --lr s s05f

I,911 .125

(1,645,029)
(815 701)

(3,379,260)
(2 623,1 45)

1 ,508,590

194 56,442

3,0 69, 682 (1,489,149) (15,501) 1.565 032

2016

htuqwp L/,4nwd

UurvnuAulu qnnqnnuah4
FtuLU.ufhL FurLqulfilr

qnnanLbbnLlo qnnAnLUbnLp-
JnLl, JnLu

UnUanLuthu lt
lr bn 4n n Ld.uJ hlr

pulrULuthl!
qnnAnLUbnLp-

lnllr Ev4utrbup

SnLtnuLu!hn ultLrnLrfuEnn lrEnurnnrLI Elr 2ruhnUph LILULI {truruh r-lhpngn{2uLhqnrL $nlrulruLULlurlr iultLnlrL[I]Lf0,
(Lu6LUr)pn huLlLun duLn2Elfr!bnrlnnLdlrUn0, frurLLtbnhLr mnLULIL!4n{Lua {uJnUbn[, hru6rufunn4lrbnnL u]nLi!.rA
(Lu nLtb nI L1 Lnn Iu u nn rJalnrlrlrb n [, hb LnqI] d LUL LrtL!JLILULuqn nLl qn ur LlLuim LILUa undEpripEn!:

SnUnuullnn $frlrulruu.rLlLUL ulLUntnu{nnnLplnLLLbnI UEnuronLd EIr u.]unLnL!qnnnrplnr]rLbn FLULqbnF IrUurLr]durdp
LtILU nLf r.u Llntr n rptnLL]Lb n hu6uJlunn4Ubnn!ULULndLUUp, pneL!ntt(ura quJnurpurln! Lundbtdqpbn. uulntrL!rlluu{ura Li

urll Lhn lu LUnn lplnLl.rLEn i

UZJutunhuJqnruUuru u E 4b ll rum {n rfdt nr!

tuntdFL frn hfrLnrurLtLUL qnnanr!bnrplnrU[ hnurl]uLruglrnrLIt ZZ-nLLJ: CLr.rgn birlrurlruurttrutr qnfaFp]rbnng, NnLLlp0

tntlrn La-h LnLr]truaphg rlnlnu u[ n2 !!DugfrU uL]uh{rr[n:

SntlnuLUtlhn $nL tuLr u LU Lt urLr LuqLrfr{Lbn
Sntlnuu.rUhn $ frLrLirLr u u Ll Lulr

Lq u nLn u Llnn n rpln i.rlrb n

npudtu!r.ulr rIh2nglbn tr 4puLg hrurlundEpl,lbn

hwqwn LZ nnLULI

50,655,850 68.368,974 11 ,434,920 136 459,744

70.799,511 16,419,451 9,405,863 1 56,684,897

2016
quLluhU nnudLUttL!\r LIn2nglrEn
q C - n rLl BqBLU qgurlhlr hLu2h r[Ubnn fU ugn nr]trbn, LrE nLu ntLuL r-rtur n Lnur 4lrn

qurhnLULnlrEnI

UIL Frl.rLltEn nLLl fdepurttgruljrL hLU2nL&Enh LtuLUgnfI}Lbn

nnurdl.uql'ul.r rlhpngubn U 4nurtig hr!Ul'undEp!En

4,8o2,423

29,005,963
2,03 3,66 3

10,895.951

3 2,812,5 39
1,043 449

39,A42,O49 44.751,939

20.17td. 4EquLJ0bf fr 3'l lr 4nnLpJtuLJp lZ qC-ntLI pA@u.rLlgu.rjhlr hur2lrlfubnF Llrurgnnrllrbn[ I]litrLr.rnnrd Elr qu]f LnLU4nn
uturhnruLnUEn, nnnltp hLu2LlurnllqnLU ELr tuUFh ttnaLlhglrbnqnurqurd nnuruLUlhL rlh2ngLEnh 2% h tr urnmundnLELUlfil
dfrgnqlrbnn 1B% h llugnLl (2016p.' nnuLlutfrL dnpngLbnn 2% h U unmuJndnUpnq UlrrngLbnn T B% n 2urLhnLl)
LtLuqLIEtnLl2 2,57 3,2 20 hruq. ,. rlnuU (201 6la.' 20,038, B84 hruq. lZ nnLULl): UJ4 UfrtngLbnh hlpLUqnnlllr
onElruqnnLpltutlp LungbLtlti.ra 2t, utut.lLuir tpb lunLdpU lfr LUuluhn{nrd LrluqurqnLlL r.lhghL L-quhniuurfr qnrLlurnp, urrqur
ULUnnI bL L]linun{bL LUtuudtutlh2ng!bn: (]LunLnunhn utuhnruLnLULlnndul.t qfrLJutg lunrLlFI LnnL]nulrbn lh uLnLuLnLLl:
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"qnl{bnu CuLti, oCC 20'l 7 p. h ul rlurt! dpLluA ghLlr.rlruLu LlLULr h ru2Llb Ln LtnL@lntIr'LhnfrL

Llhg aurlr npuqfrll L|aln rlrLtbn

6

7.

npudtu!rult rlf gngUhp l,r 4pulrg hudundbplEn (2upnr,IruQnr-plnrt)

201 7p. 4bt.tLnbdFbnh 3'l ,h 4fnLBILUdp L!tt FLUl.rLtEnnLLt Lnbr-iLupnr2lurlua Uhgng1rbn[ 1,716,360 hLr.rq. r]nurd
qnrdlrrnnLl(84%) ttblrl.nnntrurgrlua b! Enbp ELuLLiEnnrd (2Ot6p 926,842 hLuq.4nLUU qnruufnq (89%)
L.lbL tn n nL u g {LU a EL Unbp p LuIr l.tb n n LLJ )

Unlru nuJhtt ur pdE pryabp

l-l qurnurLlulnrplLUlr tlnnUirg pnqLutrLtrllua L_UutnLnpulnL LLrndEBelabn
ZZ LlnnL!nnur!nF( Lq ul n L,r u utn LIu E n

Cll4iurlEll0 tunUunujhl.l u.lndEprU"En

787,330 1 39,594
45,239

787, 330 184 833

uLnnntr rrbnLrLurrugLlnLd Err rr2{ua undbo[Bbnh uL LILUL iu t] Lurr LnnlrnuunnnLrplrEn0 Lr durnLJurr dLurrqbuLbrr!.

207 7 2016

21 LlunuLlL!nnLptLr]L ltnnlllrg pnqunltrlL-t]a
Lq u nLnpu.rlfrL u ndb prlabn

1Z nl L[] bu LU ULuIt LLIull-tLnutlnndutrfl

'Duhurtrgltbp pulrQbpf Ul4um d udp

8.0-13 0

Uu!nlurlr

2020 2036

UtuFthult

'10.0.12.0 2018 2023
15 0 2A1B

dut Uba

hwqLup 1l

ZtuLlureund hEugLrLILUIr LU ur J LILUIT ul qn b n

']EpnurntruLlLUlr utLUnI'npbn {6urnLUhLU2(L!nLlLUlftL aurnurJnrplntLLbnF qanLl
11q tr nLLJ qbL!nLLUgLlura Uhgng]JEf
CuruLlbnnlr un{ura rlunl.tbn Lr urqulnLEn
u

CI4urdbUE quhuiLgUbn puLqEnh IUl.uurruJdp

1,425,413
1 , 1 94,907

92 0,000
75 3,858
652 111

1,039 3T 0
720,000

4 006
557,566

10,546,355 2 320,AA2

201 7p. nbltLnEdpEnh 31 -n nnnLplurdp hLuLlu.rnunA. hUulqlrUruL utLutilruluJqnEnn qanLl qnur(LuqnquA blr Ellbt lZ
qurnu(LUnnrplruL Lr LlnnutnnurLnhq utLUnulLuLnnLIubn I 1 ,831 ,416 hurq. lZ rlnuLI hnLULlruL undEpniL (2016p.' q1n)

2017 prlLutltuLn rlbLlLnLLIpbnfi 31 -h 4nnrplLuLIp FLulrtlbnfrl LnnqLUa {L!nllbn0 LL L!LlLUIrryLbnL lrbnurnnLd EII
LtuurgnnrlLrbf LJEt.tqnna[LlEfn9hEur753,B58hurqLLrynu]Uh2uJqhnq(2016p.4,006huq.2+nud Ljb[l
qnnaoLLlbnng hhm)

lZ qC-nLU qEL-rtnlrugLlLUa qnLLl!r.rnI hnbLFg lrbn!LUjugLrnrLI E Unpur q6LUnu]hL hurlLUqLungnq hf LUl]ruLLUgqnl
$nruhLu2rlunltlbnn bnL!2fu frpLuJhtr urLlLUIrr]:

9. tu6ufunn4lrbnhL unrlr.ua {unqbn b (inluunnr.plnr.lr!bp

haqwt 12 4nwd 2017 2016
qLUnqfjn h Lu6Lu lunnqlr b nlr'tr
O(bn nn Lu$Ln

ZL!Llurlurna h!'uqLUlulr ulLulLiLuUugnbn

'lbpfrunnuLturlr qLUnuipbn SlrlrLUIruLuLtLLL rlurndlr-rLlulnLplLlL qAnq
$LUULnnnhlrq

Utln b 4n mfr(

aLULrua {unllbnfr qanLl undbqnLtLJul] utuhnLULn

CU4(rldbU0 hl.u6l'ulunnntEnhU mDql.ua {(unqEn h
+ nlutun nrfnt nLLIJ bn

l7o oJo By - 'n';7sn?o
(4,863.351) (4, s54,196)

139.239 1 13
25,5 58,298
4,820,511

31 6,157
95,241

1,525

1 06, 201 ,7 59
T 5,672,506

'r,373,788

296,201
33,629

1,131

1 65, 1 67 ,500 119,O24 ,B?4

la 201 7 2016



"qnirLlbnu CLUlrl.t, OeC 201 7 la. h ru LIu.r fu dF LILUa SfrLurlruLU ULUIr h LU2Llb Ui qnr plntLLb nlrlr
!hg AurL nIaLUqnn raln rLL bn

9. 2.ur6ru[unp4tbpft urp{u} rlunqbn I rfrnfu unnr.plnrlubn (Zl.llnnLIuLlnLplnrll)

20'l7p lbllLnbLipbnh 3'l-h qnnlplruLlp luntLtF'\r nLUfr uLUUn fun2nTt LlunLttuanrlrbnhl tnnudunnLlua rlunL]bnh
LlElrurtrnuugnLd 48,686,742 hLUq. 1-a 4nuU 0ItnhLUIrnLn qnrdLutrnrL (hrudLUlulunlr qutnUulfrL ulnnL,SElfl 28 63%)
QA16@ a9,226,623 hurq Z/ 0nurd Ltud hLULjurruunL LlLUnltLUtfrL utnnlnghth 39 83%) L2qLUA qurf Ltbnh qanLl
urndbqnltUurL LrturhnLuur[ t]Luqllnrd t 1,250,634 hurq ll4nurd (2016p. 1,i84,BB7huq.tZ+nurLI)

U u'ln nLr UEI ULulLug {Lua I Liurni.]bnh undEqrrLtdLulr ulu.rhnruurF hu.rUurdr-Ulrbgnrd[ [urn quuLIrf r.

241 /

ahunLDnttt
(LbOunNL UqunnghqhtruUul 4utt@itulrAuttg duDufiLt IUFUAF zh.h'rob

UpDnLLu. tl,btt4b- alduA Ch\unu SpuLuqnp@ JnltLboh gh.glluku\ pufit)
' - // ... pLrntpln|L ahlu lunUlp lnppttt UoLnn4t lt ltuu nLnOa uUtuttg luiibt Uu Et|dtLuF

'r.h 4nnll'lur,p 547.956 ,1,1 656 j34 3zj 7oa 49o

thulru'turidrrrJ) 30 820 24 612 r97 !88 87 2i6 232 2Ba
n.rnlqtfrrr (9 747) {r to,43r) (90 4r8l (207 6951
qLfuLrui,qlrnL, I'c 853 19 39r 26 4a1 65 5 rl

220 099 121 t23 616 99r I 0,15 t23 :]6 908 4 5!,1 196

2J,119 92333 2r8628 r82016 5689S I1461r3_ 1136936) (r r90886) 14S09951 {47C8rr 1227,r.8!l
9 l55 54,39s 779 854 430I,r7 12.?Ots I 43r O3l

2411.d

. 
h nnnraudE \aa aal 6o 2oE . oO . . o 06 . I31 ,520 444 587 I I 76 291 73 933 A ga)'r :iai

Lun.ttqitr.r0 541 002

urrdhqfu.Lu 17 880

/3r 805 5otrO87 2528i3 r31,s2O ita4587 . r76291 7A933 ,:863 3ir

792,508 708 705

69 298 48 767 23 r0o

345.723 240.206 449

162 iJ64 12 461 t3t071

8 r.. .o 08 ,o: I

Lr6 o8 -r,8

tlunlbnh

5aa 842 69 298 841 ?1a

I0,19 /03 - I oto 943 r ro9 031 L2r 7,730 ,179 852 274 i82 1 19a l,r4 r,0o5 3rr 7 967 :n6

?o 1t)

c1"

ghqtllwqul 4uttuLut,Auttg dunurnlB qutt\bn thlmpbun4tnlLu tlrbnqb an4ua ahuultu st,uttuqnFa pLulbDh ghqhlluttuL p@rhtrructt rrxtl '') Ebnn,anLu ahlu 4unkb i t l tt uDuana urluu1 nlnna uuaut g tluFrrto ulr cu4utJt;1to

32 692 713 O9l 510 6t2 456 156 't52 657 A? 174 A3? t22 144 25,1 sr 3i6 4 025 l-ll
|,964 t67,8r4 t9t 342 267813 826t! A5126 3,19968 298|6 t21 .,32) taa,8.r9- (350586) (67.5461 i379.075) (16496) 16.741) (r 1893/2) (4332771 (2088;r5t 12 685 r:t!,.. 203948 14A82 12999 13r9 564 683673 43i'030 ?21 a3g I 7(J6 lal

'' trnnn,au,,tn 54 "" - noo 121 123 615 99r I 045 I23 il6 908 ! 554 i9n

I h rFnLpluLlF r89 597

Itrurtru4urrA. ) 79 5r9rl.rnuffnrU (33,167)
.ll,rrurLrulq!.ru 11917
20l610

.lniltiqi!.ln 516 300 - 706 6,11

urr.ilqrrLrnrll 3'l 156 ,14 65ti 2/.6rlri

b13242 3 iBt6 215At6

35 288 10t 105 A 2Q3

50 ta4 22 8.2 758 302 r 269 i 262 .2t

la6 Jfl 35 lil! ) 2.r)l i 12

517,956 44,656 734 321 708.490 ,111.923 22t) O99 1?1 123 {i76,99i I O/5 12: 36 9oa ! 551 196

963 rl3 r ?2' 4!B I .00 6sO 4Ar 164 2A6 596 zoa 204 1 121 922 140 94r) 6 132 i43
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.qnlr{bnu PurLL]" OCC 201 7 p. h ru Ururu dpL[u]a $hlrullruu LTLUL h ruZLib rr {nr pln rL]rb nlrlr
qfrg aurL npLuqnn rrdtn LLL bf

9. Au6ru[unp4Ibphli mn{u} rlunUbn tr r^hnfuurnnr.BlnLIIbn (zrunnrtu!nrplnrL)

lu6t!fLnndrbnhL unqurd qu-rnllbnI tr UrnfuLUnnLp]nd.rLrEnn, !uu Lnl.rufjunLpJLUlr 6lnrnbnh nLLEIT hEUltrtLUt mtrupu

UntLUnnrtl!LtuL rlrutrtlt,n girqnLluUuru LuLdlllrg
lnUr n pLpuJl nU qlu nLl b n
Unu!nnLn
SnurLuu]nnul h t.tu.ru.l

UurnLUlf LplnLLLbnfr ntnnm
ElrbnqbunLlLu
qlnrnurtnlrurbunrplnL!, lrbnunlLUl gnqfr!LUtlruL uLdLllrg unqLua LILUntlbn
Un nln LU upb nn rplnrlr
Cnlrur n un nLpln LI
L.lrr

lurlruA qL!n!bnn qanr..l rundbqn LIUUJL !ULUhnLuI.n

ClrrlurdblJ! hru6rulunnrluEnhl] (nn{tua {unqbn Lr

i.hnluuinnrpln 1lbn

43,137,483
28,612,A12
23,146,111
1l 141 ,445
14,596,980
7,699, 38 8
7,412,16A
6, 364,0 5 6
6,104,241

15,660,561
-17oEdE5r

(4,863,351)

31 428 29A
20.706 198
16,181 097
18,626,511
8,234,515
4,961,612
4,621 , 1 60
3,8'15,01 7
5,148,382
9,856,170

-1Zi ,5i s ,o2o
(4,554,196)

1 65, 1 67,500 1 19.O24 ,A24

Snqua LlunttLnn Lr qhnluunnrpJnLlirEnh qLntnLanL|alnLIrn nuLn hui6ulunn4trbnh hEmhlLULL I

ULU ULur Llnn &L DLLU nLtn rBl ntuLL n
$FqF!urttuL LufrdrhlrB

Ulrh uu dbnL LU nU LUr.n En b n
'T)LurLUltruu dE oll LUn Lt n LBt n LLlr E n
nt urnLlunurllrL LturqLl uLlb n ut n r@Jn rlrlrbn

ZLUULUa {LuntlbnF qan{ undbqnLlLlurlr UL1rhnLULn

Clj4rurrEI0 hru6tulunn4UbnhL ulnql'ua {uiFqbn U
qhn[uunnLlo,nLMn

$frqnULuULr]lr LUUd.uIrg LnnurdLUqnqud {LunLlbnn trblrunnrLJ blr

T 65, 1 67,500 1 19,O24 ,424

1 70,030, 851

(4 863,351)

66,469.244
52,380 114
4,425,290

701 676
2,636

-121 ,s1d szo
(4.554.196)

90 043.273
12 186,A41
6 839 679

960 399
1,459

hbLfLltLUt hnqqualrbn!

lnqhnpbpurtnL Liuntlbrl
qurntlLulhL punulEn
U r!ur nnquLlLUL LlunLl En
nuqnr Llunllbn
q 

ln ! ILU LnL Ln E u u Llru! r]L!nLtEn
Uqurn {unltbn
uJt

Ct4urljbtn $hqhqtuqull ullJtrrulJg LnnrlL!a hl'uUrulu|'unl, {u,lnqbn h
qrnful'UnnLBlnrltEn

28,612,812
20,343,418
15,014,791
1 420,891

391,985
298,382

43,162

20,706,198
15.524,600
8,969,96 2

6, 59 3,90 7

243 646
339 B9B

1963

7 2.186,a41 52 34O,11 4
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.qnL(bnu Culrtt, OCC 201 7p hurdLUluLIprlLUa girlluLuruLtrr]L hurZLlbnqnrfalnilrlrbnnlr
Ltfr g aLUL n puqtr n rplll ir! b I r

9. lru6ufunp4IrbphU tnn{u} rlunqbn b rfrnfuunnr.Blnr.Irlrbp (2r.upntUuQnr.plnr.Ir)

$f[]LUlruruL.lurLr {rundLU!urLnLplLuU qanLL qbphLnnnLULtuL utLUnupbnn LrbnurnnLU bll

$hlluJUuurUrulJ rlrunAuqutnl|artll] qan{ huUruluunll UEnnnnruuEn
UhLttr 1 lnurnh
1 5 l"l]Lunlr

5 uunnLq LULIbL

Uququr dLuLJurlruLlur2ngLuL'UEnfitLlruuLnurLlura ghLLUUuurllLUL bLlruUn!Ln
$ITLurLuuLILUL (L! n du.r l_l L! Ln L |alurt] gAnq

9nrU| lrbp4nnLlrl.rEn ghUruturuLlult rlunA(uU(UtnLplnrUnrU uuluprull
undbqlqrlull qan{ ull.uhnrutn0

Undb.UqUuL qanq quhnLUur

9nLul Ubn4nnLUUbn ghul'ulruu.rUtulJ rlu ntrur l{ (u tnrpJ n Lunrd

340,234 322.AO1

(24,O11)

254,216
80,4 38

5,580

1 8 2,001
140 806

(26 600)

316, 1 57

(231,461)

296 2A7

(181,184)

78,696 .t 
1 5,O23

lLu6urfLnnrtrbnfrlr unqL!a {urnLlEnh U Lhnluu]nnLolnrLIrEnh qlruhLirtllrlua hnluLtLUtr u.rndbpo 201 7fa. r]L,LtLnbLIp!'nh
31-nU2016p rlEtlubrlpbnn 31 n rlnnlplurdp pLlrgurhlllu{L!A t OurlnpuqnnrplnLlr 34 ord:

lur6LUlunnqlrEnrrL un{ura LluntrbIh u qhnfuL!nnLp]nrl.rrrbnh qhni.ranrrajnrlr! [uLn dnL2ll Liurnnrun Ll'L]LugL!a
dturillbLnLEnh FUgLUhrulLnrlua E Ou.rl.rnputqnnrBlnrL 37 nLd:

aLU6LU[unnnLbnhL Lfn{LUd LLunL]Enh tr LlinfuLunntplnLlLrEnfr {bntnrdnrplnrltn 0uur {LUnttlr]lhL, L!nnundnrlpfr
lrnugllElhnrplutu Lr !nnllnuulhL nnuLln EugLUhu.rloqLua t bLutrnpluqf nrBlnLIr 3B nLLl ql-U[]LuLtg{Lua ulra.uLg
LLbnurpbnlurL mbnb{.tLunLlnLplnLL0 FrugL!hurlLn(ua L UurtrnpLUgnnLplnLlr 33 nrLI:

10. t{ru6tunpf ht!U l.Un U uttntb[h tbn4nnrrlul JrI updbpryabp

haqLun Ll 201 7 2016
l-l qElnLUIILUL ulu nLn ut Lnn dubf)
2 tlnnqnnLuLnnLl L! L!frLnurLnn U ubn
SZgq EfqnLbntr p rudlr E rJ Lu u ru jnlr LundbptBbp
Lb n 4n n r dUb n bnLrnEnn rd
StQrr bnttnLbnn UntrqnnLu!nfrLl LqL!nUluurndubn
Zl qnf L!nnururlrLt nudlrbUuuL-ulnL LUndbp[pbf
CUrl(udEU0 rlru6unph hurd(un Ul'ul'n2bh !bn4nn!du,l,hU
undbr'ruobn

1 8,5'1 8,365
2,64 5,006

BBB,409
5 7 9,582
123 062

51 ,194

13,1 33,887
B1A 7 26
616,646
310152

51 ,194

22,412,218 14,929,205

Cntnn 11]unmpruJlrlt LUfdbBnlahnn nrLblr huuurLULnnLl.l u.tTtdbLtLnTrnIrUb tr i

lZ LlnnLqnnLUmhq pLUdlrEL[!uLu]h'lr LUndEptpEn! hur2LlLUnqnrd bL liuplrurndbpnq, pLULh nn nnu!LuL undbp[ tlr
ULunnrl LUndurLr!hrurluLnnnbL ql.lLuhurLnLlbli Ulu LbnqnnLdlrbnh hLUrjLUn qULUIr2Linq 2nLLtur 2ttru, L1 lunrdFn
lrufuulnEunLU t qnlutrp quhbt Ent.lurn drudlbLnrrLl:

?qLurLrzLlnQ ULu6urnph hLutJLUn dLuLntbdr LrlLUnLfpL!lhL rupdbpripbn0 2urrh{nrd EU nnuLturL urndbpnU qtluhL!urdLuLl
Ubpn4Ubnfr UhgngnLl UhnunbtnLl Lr]UIL!| Lr.lu h nL qnnann 2nrllLUlLU LtLutl Lnn[]nuu4nnrlpLrbn! gLr.tr LULu LU Llurt_r
qnnalrpLbnn urulLUqur qnurLlL!Ltu.rtr hnupbn0 qEryLjtll rLutuurLUltn{:

'{LU6unpfl hurULr.ln Llu.ru2trtll LtlulnLnpulnLr LufdbprFbnn, [uu LUnr]lnrlrutLlbLn ELlu.rULnLUpbnntJatL!u Ll rlurndulll
dLudUbLnh LbnLUnntU LL.

201 7 2016uuffi
% dttltl4ba %

lZ qbuLLrLlLuL ulunLnulmnUutln
lZ LlnnqnnL!LnnU Luutnnruulndubn
SZgq EnqnLbnI t.]nnLqnnuurhrl

ulLl-r Tr Ln LU L,] n Ll u E n

4.76-18.35
3.83 12.63

B 62-8 63

2018 2041
201A 2022

2A2A

4.76-18.35
6.46-12 34

2011 2036
2011-2019
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"qnlrLLbnu CLUI_rLl" OCC 201 7 p. h ru rlur lu dF L[ua gfrLLUlruLul]LUI] h ru2LlL ur LlnLpln Ltrlrb nhll
Llhg dLlU npuqTrfl rpln Lt]lr En

1 1 . lboqtdult uttujUrutlugnbnnq gnuqunn{u} tupdbpryabp

2411

3,05 6, 1 ',] 3ll L!btnurLlru! uturnmulLnndubn

CU4l'rlUEUn

/l ultrLnLullulr LuunL|Lunndutin

CU4u.rUtsUn dhLlU Uundtut drurlqbtnI ut1uh{nnllbnnnnrUUEn

3.O56,1',]3

qnuLlunnqrua undbprlpbfn Llu6unpn hLul]urn LtLUutbLh SnLuuuruUruL LULllnnULbn bL, nnnup qfurL1LU4nqua EIr
hbLnqLrLlLUL u-lrutrlur'lJLugnbnn( dbtl hulLturltrulr purrllnrd qnna[uL]bnng ltnrlLJrrg {ru6LUabtn! t.lrud ltnLthll
Llb n u qnLu Llru qn E tn I hf LuqnL'lrpnqi
Ulu qnnaurnplbnn LlLuLrLunqblblr ur.nLULqurnLn qL!n!LUqnnLluJIr, urndbpnpbnF LhnfuunnrJajur! Lr {urnLtLt]LinnLIull
u n Lln n LuLl ul] ul LUldulrtrbn n q:

1 2. UfrLl[r duprIr.u1r du.ll !bup r4r.uh{n11Lbp4pnr.rftrhp

207 7

346.140

346,1 4A

UflLlLr dLUnUu]L dLULlLlELnn qLUhqnrlLrhnrlnnLUUbn0, 0ulr] LUn4lnrLru{trLn bLtLUUr.n[rEbnnLfa]Lllr tr dunLIuL dL!d!Emh
LbnuDnLU tilr.

207 7 207 6

%

Zl Lq hur LU Llu.rl.r ulut nLn ul undu b fl 4 1B-6 24

'1 3. lf r-ILrultul dh2ngtbn

Onlvu4ttu 4ukgnuu UjthhttVuUutu hhntw\ut

tl d.udUtia

201A

dtuIUbu

tUqar LL\.'LLJ znnljzbLpbn Qguduublt nhphgLbt, uurpbt tthzngubtl nhgngUbrnln Cl4wttblt\
qEnuqt uhuD{uaqud
uttqf!uqu! undbD

20r 6|" 4bqobr,pbnh

20r 7r.,4bqhtuFbnh

qn!nuq{ua uu2{uanL|atn!!

20r 6p 4bltnbUFbnh

2Cr rp,4bU0bUFLnh

Lu2'.lblr2nulF't! undbp

20r 6ta 4tqnbUcbnh

2O1 Tr..4btluErrpbnh

t- 32 791
2r 00ts

(5 441

753 258

31 3l/
(33 375)

75i 200

567 r8l
6t a19

(rsr)

/t)t1 351 2 656 802
2 ta 284 535

. (4 646)

2aa 621 2 936 691

6 025 114,507
(4 0oo) (34 39r)

2',ro 65? 3 316 807

956.,r i4 l0 rl:51j11
I ',ri3 .16! r rig
(l rot ( i,r 3b,1,

ir 9i 2091

965 437 1a ,139 434

r 78 026 73A 006
i7r r9l {396 O00l

1t)12.212 tr 08t ,1.10

5 36',] 5,17
t9 ts2:i

{56,143)

(r 9r 209)

5 r 3,i ot8

103
(2r / r03)

35 000
lr2 86ll

t08 028
(35 940)

2r 0,665
I B6 575

(397 2{0)

!30 70s ," c22 t )
124 424 739 362

(r 0 2:J3 )

l:9 7 2.10)

545 129 ,1 354 66r

r08 BB4 731 r00
128 5r 8l irr9 6r4l

636 095 4 966 r 53

'19/ 005
14 211)

192 tAA

634 r 09

58 ti25
(33,3rr)

r69,575
23 719

2 100 ro3
21314,1

(3 746)

5.1,r 5,1!
6t 161

16 331j1

601 3r4

67,7 8 2

(2r r 36)

6,ra 020

'l93 15,1 2 370 r0l

1? 935 285 A6!l
1222) (32 r s0)

206,067 2 623 ts20

5 r50aa2 r6rrir'l

5,1 3,1 018 tt9 t49

4.J24.234 91 837

aa 1a2 i56 699 .25 16! 6 612 450

15.213 566 590 ao9 708 6.3ar ,6 /140 029

,1 585
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"r.rnlrUbnu CrulLt, OFC 2017p hur dLUru U F rlura gfruu.rlt uur LtLuIr h u.r2qb Ln (n rpln rLlrtr n IrIr
qng ALULn BLUqn n r latnLLU u'n

13. lfirftrtu ! rull ttfgngtlbp (2upnr.tut1nr-B1nr-U)

UUtnhflrb nh {b nuq! uhurun rU

tuuFh ubLhLUULUIrnLB]nLLU hLULtlhuugn11zbLrpbnfr U hn ] qEnLuqlrurhu.rLrnrd0 LlLULnurnLtEl t 2016p. ruL!L!ru
qlruhurmntqurqdLutrbnu.lnLpJLuuLlnlLlng'lEqlr.r{urnnrplndr0hFdBt0lrnnLLEtLul.rt.lLuruquLUhLUUrnqhLlnqung
lrbnl.lLulLUgLlurd urn4lnrhpLrbn! 2EtrBEnn U hnnlr FnLUttur'lr undbph qLurhruuLlLuL druLlrulrLuLl

Epb hliLtLrLUltrutr Llh2nglrbn0 Ubntlu]tugrlbhU uL]qplrruttLUL undbpfr LlbBnr]fr [.]hnLunLjLUUp, urLqLU hru2qELl2nulhLr
LUndEp[ 20T 7la.[EL]LnbupEnn 31-h r]nfrpturLlp ut.rLUqLIEn 737,210 hLUq zzqnurd (2016p 931 932hu.rq. 114nLUd):

ULJ p n q?n L pl w tlp tJw2 qu aJ w Llahllt b p

2017p. rybttubrJFbnn 31 h 4nnrplutUF hhfrrLUL]LUl.r LjhgngLbffr qurqdnrlnrEnurr(ua LULlpnqgnLBlLudp ULu2rlurd
Luqurn$rbn0 lturqunrll blr 2,778,877 huq Z.a rltrurd (2016p 2,200,044h1!q. llrlnuU):

Sbqw4nLJu.tlt \hnLLnLd qaltLlnn hhL\iwqwL Llhpngt jbn

2017P 4EUr.nbdrrbnn3l fr qnnLpltudp hfrLtutullLUIr tjhtngLrbnfr !LUqLlnLd LbnLunqurd LnbeurqnLJuL rhnrlnrU qo!Llnrt
urltLnh{Lrbnn qurqunLd b'lr 137,069 hLUq la r}nI.Ud (2016p. 139,395 huq l-a nnu.rLJ):

Lfi L,tL1 a Uab J hpngu h nn u u h LlwU w th LuLt n L d1t b n

20TTB.0Etrurbupbnn 31 rru2016p n[t]LnEdFbnrr 31 h 4nnrpludF trJnLuF[ 2h ntuEgbL nlunLnLUqnnnLB]nrlrrrLlrh
qndurg qnu{unn{LUd LILULI nnut urJL uL!hduLurgurUULUI] ElrEULlru hhLflurLlurlr Ungnglthn:

14 fl2ltlnrBu!tulruUuhrlllEn

Ztu[.uqung_
ttuthL

hLuqwn u anuLl Llflunu.uqnbn AFug.nEn tt Elt4tuttbtr!
Uqq!lr(UUrllJ undEp
2O16rd hnrlrrlunh t h 4nnr|atr,uuF
ULLU'LLUg n Lftrb n
20'16|a. 4buubupEnh 31 h nnnlpjruuF

LlLlEtugnrLtubf

20'17Ia. 4bttubuEbnh 31 h nnntrdtluuF
qnrtrlu q {u.r a du2rluJanLral n LU

201610. hnr'Lrlrunh -l h BnnrptruUE
UUnnLnfrqurghL!
2016ra. 4bqubfpbnh 31 h 4nnrratr.udp

Udnn!nnqurgfru.r

2017|a rlbumEupEnh 31 h 4nnrqurdp
ll,u2rlbqZnrutht u.rndbp

2016rd. hnru{unh t h nnnr|alurlF
2016p 4bquErtFEnh 3l h 4nntptturlp
2O17p. nbqulbupbnh 3'l h tnnrrajurlp

UJ p n tlgn Lpru dp 0 :L)2LILU d w Lta ltqlt b n

2017p. 4ELlLn[LJFbnF 31 h nnnlpiL!dp ntl]tntpLULltuL LuLlLnn{LEnn gLulltl nLU lr bn LuD qLUa u.lLlpnrl,nlplruLlF Llur2qura nl
lrtnLpLULtlulr urlllnhWbnI t]LUqLlnLd bL 454,T 22 hurq La 4nud (2016p. 441 ,971 hurq. Z1 nnLUd)

665,272 60,366
16,014 1 ,200

-- 6Bs;286 --- 61 566
29,605 5,250

7 rZlBgT- 66€16

67,315
1 1 ,919

19,234

93,600
--11>El4

796 953
29,133

B26])B6

128,455
g54;szi-

539,380
62,230

601 ,610

31,426
-- 

6 33p36

37,469
4,001

33,096
10,108

609,945
76,339

--- 41 ,47o-- ----41264 --6E6 284
2,998 t.295 41 719--- 44a68 --- 56Ed- /28 oo j

129,492 22,491 34,219 1 B7, OOB

83.676 20,096

81 .85 5 22 34a

3 6,0 30 139.8O2

1 22,335 226,53A
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20T 7p hLUrJLUlurlpqL!A bhluLuruLturlr hL!2LlburUnLBJnrlrtrbnhlr

Uhg auLr n purqn n rrdtn i.trh n

1 5. Fnuuiqrulra{ub ruquhr{frbn

2017p 4ELlubLlpEnh 31 n rrnntplLutlp tudPfr qntdng LnnurdurnnLlura LlurnLlbnh urLrluhnqLiLUanrplnrLr hLr.rLrnnurrrgne
qnurObnh palrurqulldrllulr uunr.ltnrLBnrLI A,bnp pbtr(LuA qtruJLIrEnn Lbnulr]lurqLluA bL uLnnnU. 

.

hwqan ll

.qntrUEnu CLU'Ult, @CC

lnn Ll ZElrpbn
OnJuu4nudh2ngubn
utt

ClJ4r,u iI bll E

1,807,659
1',],000
'l 3,4 60

2,3 5 3,99 5

1 7,000
1 4,6 54

fuLIpfl pu[ttlpLul]LULntPlntLL t hbLnLUUntLn tlrlEtgnLULlh dLULlLr-rlrLUL.IhLr h uluur2u.r6 qtjnLqnq fr0llgrlruL! nJnrdpu
hhL[rurl]urlrnrLJ 2lr oqmurqnnanrLi nl r]TrLudLulfrlr qfuL&rbn0 nn uEgLutlurtr qnndnrl.rUnLplLuLr plruqiUug-rlLuLr
lrqLULnut.tnq: ULlLnhqtrEn0 tu.rrhqnrLl bli hLu2rlblt2nLulhL LUndbpng U hnuL.tu.rL urndbpfrg nurfrLua qLuaurlopp
ALUruunrdubn!. LLll,quqnrllnqr 2OtTp.4blt1.nbLItrh0F 31 nL L!Llurnurqnrl ururn{uJ IlLpLUgpntd nnl]uqurLdLtL,d
L!tlLnnq\rhnn undbqntlutuL qanq 6uLLu2rlua aurruun Lturqubt[ 58,078 hLUq ZZr]nrud (Z0rOp. 100,563huq zz
qn L! LI):

1 6. U11 tulmf rf.rbp

1832,119 2,385,649

325 118
21 011
T 4,1 16

/ /8 482 360.905

143,421) (59,174)
7 3 5,06'1 301,731

.]bphmnnuULuL LrtLUnLnpbn
?L!(uJf Ln{ura qnnalunplrbnh qAnq uUlLUgrlbthp qnrdunLbn

']nLULILUltulr Lh n lu LULrg n L ftr En h qan Ll u Ln Lu g LIE thp qnrUuJnLbn
Clr4r.urIEII rutt ghIutuuu]UrulJ ruUtnhrlubn

aurLLua SfrLrLULruLUl.tLUL LUttmh{Lrbnh LundbqnLtdLlL qanq LrluJhnruLn
Clr4!ufbUE qnLln uJJI ghlJuuuluquJU ruquthrluhF

OLULltundbp dbrnurLLbn
q UL[uu-.l6LLnULT tLI h un-Ln'r qAnrt
TlLU2LUnhbn

qur'lrfuLU116LUnlrEn LIL! Ln Lu qur n u nLb n nL
L.lLq uhr rlu.rqnn LplLuIr qanq h Lu rlb [u rl6Lu n h ludnnulhqugqLUa ULUU
lLu2(u.rnt.lubn u.r 2fu ru m LU Llfr g! b n fr hbLn
utt
Ct4rurlbtE nt ghtulru(uUruU l.Uqmh{trbF

CrrturrblJE rlll- ulqlnhr&bn

Utt L!LlrnnqLtbnn qanq LUndbqntlUurL ltnnnrumLbnfi Lqurhnrulnh 2und! hbnUlrutLr t.

416,424
35 5,45 4

7,004

444 166
342 861
239,255
195,1 29

44,994
261

T ,865
1 ,269.143 569.63 B

205,03 5

40,006
223 816

61 ,192
29,479

T,645
1,865

2,OO4,204 871 369

hwqutp L/
2016r.. hnrLrlrunh 1 -h 4nnrrdjrurlp
SLUnqu auluu

'lnLnugnnLd
2016p. rlEql'nbrIpEnh 31 -h nnntrdrruup

Sun(LU auruu

'lnLnugnnril

2O17p 4Eql'nEdpEnh 31 h lnnrplurdF

CltnuIb

45 203
36,5 67

122,596)
5s'lJ4

66,56.1

\82,314)

43 421
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.qnlrLlbnu Fur'ULl, OFC 20T 7p hL! rJLulu rlprlL! a gnlrulruLU ltLUIr hur2qbnqnrpjndrlrbnhlr
Ung aui n pLUqn n rpln rULEir

11. alupuutlnpnrplnr-tLbp ptulr!bp[ lr!ur.nrJudp

hLuqup ll 201 7

224 626
5 3,4 38

15,113,461 218,064

2017p. rlbllLnbdpEnl.r 31,F qnnrptLudn tunrltplr orln tnnu puLttbtrFg uLnLUgLtura LlLr.rnlltjn (2016p. qnn)

2017p. 4EtllnbLlFbnn 31 n 4nnrlalruUp tunLdpl nluh hEuqLdutr qurldurlurqnbn dEU FLULLIfT hblf (2Ot6D. qfn)..lurlLJLULLUqnbnlr utulruhnLlLlulA bLr ulb$urLlutll [lLr]TtLnulLnnLlubnnLl, nnnltg nnLULlur.U ulndbBI quqUnrd t
3,056,1 T 3 hutq. ZU 40urd (UulunpllqnnLfdtnlu .t 

1).

20178 qbttuErJpbnf 3T fr Onnrplrudfr LulLFulrttbnn pqpLuttgrull.rlr hL!2hWbnlr B6yo U UbIrLnnn.trLugLlu.rd I hntlnL
pur]rttnLd (201 6|a. 54%):

1 B. Uaull g,uL glr!ruluru!uL qunrn u{nnnLJaJnrlllrbn

2017 2016

CLULt.tbnfrg uurLr-rgrlura LILUnqbn
abLnqlrdLrlL LLI LU lrjurL ugn b n pL]]lrtlbnh hbul
UI pr!Lt.]bnn pqJaurLtgLuthL hu2fr{Lbrl
UIL Lqu nu ur Llnn n tpln rLtlrIlr

CllnruUEI0 qtunuu{nnnrrdtnrurbn FrutUbnh !quruUrurlp

12,OO4,512
2.900,6 r 9

143,170
125,166

'rlult urltLu hnwULuL hn.ulltul!'D.ultJurlrur- hnuU.ul!
hLuqLUn lL
qur6urnph h(uUl'un

utruhqnn (uaul,|gjruL
qnnahpUEn

UIrLnundnLBLulnlr u{nLlr
CLnuUbII uAul]gjut-

ul u ntn ur rln n nr]al n LllU E n 7,628,A76

19 'fuuporu{npnr.plnrLIbn hu6ruJunp4Lbpf L!uurJurIp

1 ,628,816 68,857 3,396,500 31 ,5 91

68,857 3.396.500 31 591

hwqwn 1-Z

hIu.r{urpu!uUruU l'uulhp
CL pL! g flU /h ru2 LLur n Ltu lnlr hLu2t)L[rEn

dLU ri LIE Ln ur I lrLr utqLULdrEn

$hqltUurlrtu! rufr&B
CIr pur g h tt/h ur 2 {LLr n l.tur tnlr hL!2frWbtr
dLUrlttbmurJhLr L! rlu.lr 4I] bn

CL4urIbLE ulurntnu{nnnlpjnLIUEn htu6l,ulunF4Ubnh lrquuldrudF

42,525,666 28,074,163
54.625,403 40,806,476

97 151 069 68.BB0 619

24.815.613 20.765 4S0
51,941,415 50,034,088

76 /b'J OBB -/O ?gg . /B
113,914,157 139,680217

2016

201 7p. nEq.nbLIFblrfr 31 -h qnnrplurUp hru6LurunnnLbplr LLtururLILUrJF Lrturn,.ur{nnnrplnrLr.UEnnLd LrbnuraULUA EII
33,078,968 hLUq. l.Z 4nurd qnr duron Ll Lu rILUL ritrEn, nnnlrp hLULnfiuuLrnrd bL u]ulLuhn{L!AnLplnLL LnnLULJu4n(ua
tlLunttbnn hurdLun (2016p.'31,826,259 hLUq. lZ nnruLI) UJ4 u.rLlurtr rEnn hnLuqLUh urpdEpU dnLnurLlnnuqEu
hLLLILundbp t l.rnblrg hLU2(btt2nuJlrLr Lundbplrlr

201 7@. rlbtlLnbUFbnh 31 n 4nnLplLUrlF iurJph ruLIbLrulUba LrLuun hur6u]lunn4Ubnn Llfi2nghbnn lLnhurLnrTr qnLdun0
!ilqllnld r78,683 050hLUq r-t 4nLULr (2016p. 65,6r2,790huq r-a qnl!11) LiLUrr hLU6urfLnntrrbtrhg uEnqtrrurlLua
LjnpngllbnF nlr4hurtrnLn qnrllurpfr 45.2% l2O16p. 41 A%):

hnulr.ult



"qnl{bnu Culru, OCC 20.1 7p hrutJLUlxLlELlLua gnLrLUtruLullruL hru2LlbLlLlnrBlnrLLbnhll
qng auLn pLuqn n rBtnrLub n

20. ltup!nld

Cu]hnLpuJhL!nlth qan( dLUluuI ELUtUrugua t hblntr]ut hn0{ua!bnlrg.

hwqup 11

CUprughU 2uhnrpLUhunl.th qanq aurfuu
Lu.rrunnq dur d urL u l.t ul2n 2LU1.l n 2ujhnLButhLUnLlfr 62qnUlntd
lbLnLUdqLlua hL!ntln gdnq oqntLn

CU4rudbU[ 2ruhntrduhunqh qan{ aufu u/(oqnrtn)

990,049
(86,187)

(104,024)

409,468
(35,072)

(4 30,838)

799,838 \56 442)

z1-nLLI2LUhnrpu.rhLUnLrh4nnrrpurrL,LfDLrurqLrnruE20%(20'r6lu.20%) LL hurnlrLlrlr! onEuuqnnrBJLUrr I bluu-rl
Lln2U baLUa uurnpEnnrplnrLrn dn 2urnp ul_lunLtLrbnn L1 qLUnur.ULlnnnLpjnLtrLbnh qanL{ LunLUgLugUnrll i
dL! LILULTu LILU Llnn Ln LUn pbnn rplnLLLb n $ftrur!u rull ullr h LU2LIE ul qnLplnLLtlb 

n h Lq u urp ru uLn 11u-tL Lq ru nLl t_11t pn {oqlnLUqnna{nI u.]t.lurnWbnh nr u.turf muL.lnnnrptnLU'trLnn hLU2Llb!2nLulnlr urndbplrEnh h hL!n!LtLl]Ir Lu.lr!rf Luq;{
hLu2tlEtl2nurlnL Lr-rndEpLbnF Uhgh Zb u rudqllura 2uh n LlaLUh ru nUfr qntdLUn0 hu2rlLUnltUnrLlt ltlrnunLtnq2O%
h fidlr LuLluU 4n n Llpru2ruLli u

lLu2{Lur'rruhL!lrLulr 2uhnrrpn u hunt.rlurrru auluubnn uhgLr BqLupLr,r'r.ru.rquL hLUTJL!druirbgnrdo Lbntrurlug(ura L
uu,r nn 11.

Cl'Uh ntlra IlUluprul, hurnUn rU0
OnEUpnq u uJ h rJrulrLluJa hLunLlfr 4nnLlpLL1LUqh
Curhnrrarllhl'unqn qanq tnburuql'uu Aurruu' onbUpn{ uurhrJu.rlrrlu.ra
4nnrlpru2rutn{

?LLLurqhgLlnn aLr-llluEn
LLUIunn4 dLudurlrLULtru2npuLh 2urhn!pu hLUnLlh 62qn!nnrU
lbmLL&grlLUA hunLtLlthL urt.lLnhWEn 6ulLurULUa 20T 6p. hU hFLtruttrut_r

Jnpnglrbnn glruhLuu{ua hunLlLulfrl puqr!Jh rurlElrugLllLrll
hburUulrpnU (Lnbu uurnntr)

Ciuhnrpurhuinlth qln{ atrlruu/(ognrm)

4,35s,884
204/"

1,508,590
2A%

Bt1,17t

14 B4B
(86,187)

301 718

149,362
(35 072)

\412,4sA)

799.838 t56,442)

2016p nLU.nErlpbnh 31 frL uLlLUnuLlna Lnu]nqLu llrpLugpnld tuntup0 qhnfubg hfru\rurUurU LJhpnglrbnn hLlnLlulfrL
pluqulh q'lruhurLnnrU0 Za hurnuurlhl] rtLufLlhLfrbnh LtnrtLifrg u urLUgLlLUd ,lu nqLUF ruLn e qnnrplLUL hhdLuL Ltrru
']nLU hbLnuurlrpn{ 20160 rybitUlbrlpbnn3't hL u.rqunuiLlneuurtr(ur 0ltprugpnrLl 6LUL LulLlbg h ur {bUL'L h E Ln ur dqqua
hunULUtfrL uttmn( 472,450 hruq ll rlnuLIn 2uUrnLl



"qnLqEnu euLU" OCC 201 7p. hLr-rdurfudpLlu.ra bhLLU1]uuULUlr hur2LlEmUnrlalnrtrtrhnhlr

!ng aurL npLUqnn r Otn rLL bn

20 2.rup14ntd (2upnr.Lru[1nr.p1nr-tr)

zbLnlu&q(uahurnLrLUrfrLu.rtrLnhwbn0hLrrurn.nuLlnnnrprnrLr'rrbn020r7B 1120168 ryblrLnEUFbnrr 31 n nnnlprLULrp Ll
rynulrg zu)ndlt hurdurrqu.ruLirul!LuU mLunnilEntr hurdun Lbnl]utlrugLlLUd t uLnnnU

A!iel,ullu 4nn
a w ppbn n ttuh tttlt h 0h u ou pu g, Lt

11h@l!u4untnd-6frur1uiia--
LnuS"t,4o uo4lnlLpbblth

duttuLulluqnt1
a u npt; tt o LpJn LtuL btt h u Du pw gn uJ

U'ltwgno4! u\rynllpltbtth
nuuhl, UlLhuttuutun 2016t luuhl, Uthuduqun ZO17phnt\qutlh hur24t@lnlp kullbqunah 4bqatutpbtth huz4b@dolp- irutt bttudan 4nlnblpLt,h'hL Ftltnln ltuqLtntd hL ntL i lluoitnut ..h11

ult Lr+!nuu(rrnrBlntu!ijF
cnr uqorrdqua ur q6f qrrLrl
C!4ur,b![ hbhuAqttua

hunquJh! @qDh{!brr

lu6urfu .n4lrErrhLr Lnrr{ua
qun!l,n u hnlLUnnrEr.L!!br

.ludunpir huLJurr Llu0tLLfi

/lrLllrulrulr rlhpig!1,!

lunnuLlnrr \rar.[!r,o
hur6uI nrrrrl]bFirl|LruurLlu !

C!4uUEl,E hbnulq{ua
hunqulhr, ulunuu{nnn!

hunqulh! Lqun!huqnnn!

35,556
t9 096

5 607
20113

41,163 1A 672
JrJ,2o9 tt 6t6

- l| 8:15

54 652

1504 8.161

{80 4B2)
(7 t9 730)

a 254

(791 t: r2B )

(r 2 98. B8 3)

(1.244 ?31)

a0 3 t'2 a2 2ea 162 6AC2 a.12a

(r2r 110)

50/ 340
20 ! 3rj

t626 21A)

(337 17 6)

l2 55, r 44)
2/ 190

tr,aLr/l

22.151

3l 841
13r 2731

405 I 18 l2t9 t1ts) (l r93 513r 2-\ t36

43O 83a (299 71a) 1l l1314tl 1l)4O2A

lt0'1 l tll

(20r 646) (53!r r 22l
- (12J.J03)

t4 083)

20r 646t r l /: i?ll

(2Or.{i46) (r 2r0 i63l

21 GlnntunU{ula ulupmptulfl tupdbBryabl

lU -nLd BnntuTrLlLlL!a LqL! n u LuLn ndul,n

CI4luUblJE pnql.Unq{l.ua utlUnuBUJhI tundE|anFbn

5,93 r,969

5,931,969

201 7 B(rutlLu\rn Enttnnnq bnLudulruLth Nrpurgpnld CLULI]U urq4eqfh qnLUIrgUuir hutLrr t lrbnqLulugnLjt l1
LtbLunnlruLlur'tl p LUtrLl ULfu qntLunnLl Ll ll4nLUdnll LunLnLuhmluLlua ulLunLnurundubn BnnurfllEln r h LULIuln,
hLrrLluu.turLnL,ufLu.rl,urFurn 10,000,000 UUru 4ntLUn tr 1 ,000,000 huqlun Z 4nu.rU ruLLiLUIr;LtLUIi undbpn( 

'

2017p. bnqnnnrl bnudullr-rqnrU CLULUU ZZ-nrLl pnnunltEt lt Lnbqunu2ruEt t ULnJ nntLUnnLl utnLnLUhrujlnLturd
L!u'rnlnLU,nnd!bn'6 000,000 ur,rtr ru.tL!Tr uLrlLlLrL!rlLurr undbpn{, Lrnrr2u rol g pLtLrtrul,n iLrnuuL dLuurtuLnnLl
2017p 4Et.rLnbdpEnh 31-rr qnnrprrurJF qrunnulnnuuEnh hu2rlbr]2nu jrlrr urndbpn lrurqL.j;rLJ | 2,930,682 hLuq rl
qnLUU

20i 7Ja. Ennnn4 EnLudutrutlnrd Curlrt.lU l-a-nLd pnrlLunt.tbt tr ublln]pur2ful,t t l_a qnL!UnLlunuLUhLUturlLua
qurn muLn ndu b n 1 ,000,000 h.,q rlnur d urrrql,,LrulrLUL Lundbp n Ll, rJ[L2[ 201 9 pLlur! Lurr0 LIu.r nu LULr dLU dtrb.n n q
20178 4bllmEUpbnh31 h qnntplLuLlp tqu.rnLnLuu'rnUubnF hur2qbq2Durlfir urndbpn tlLuqUnrd t ,],043,438 hLuq-l-f
4n u Ll:

2017p. 2nnnnn4 bnu]llulllllnLd CuIrtto ZU-nrd pntLUn!bt tl Lft aurpru2fubt t ULnr 4ntu.rnnLl LUnL|urhurluLllr-ra
Lrt-LUirLrLuonuubn' 4,000,000 UUr.r qnturlt LulrqeLrullLul.t ruf dEpn(, dnlrltr 2019 p(L'!Lul,,t] LlLirnLtLul Outl'UtunLl
2017p 4bllLrbdpbnn3l h 4nntp,tuLIp qunmuunLlubnfr hLu2qbq2nur jl'r'tr urndEpn !urqunru t 1,957.849 htLrq iZ
rinuLl.

CLUfrLlh UnaUng pntrunULlL!a ulurnulLutllnLlubnn gnLgLUqLtL!a bL (l-ruUrlUp OEUEpU t-lndtrlrnu, pnnuLUinLd

34



.qnLUEnu CLUIrl.t" OCC 2017p. h ru rlur []Llp Llu a g hU u.rL u ur LtLUL h ru2Llh L,r qn rpln rLLb f nL
Llhg auLn pu.rq! n r plnLLrtr u'n

22. Ul1gnfuunnrd]rgngLbp

haqw\l"l nnwa 2oj / 2a76

lrEnqnurqUura {LUntthn
Zl qP hg UEnqnuqLlLUa (unqbn
UhpLuqqulhl.r bfrLuLuruLlLUL ltuqllutlbnLrlnrBlnrLLbnlrg IrEnqnLULtrlura

Llruf tlbn

lZ LlurnurLlunnrplnLLhg Ub0qnu.rqquA qLUnttbn

CUnuidEUn ujt qhnfu(unnr Uhgnglrbn

6,21 6, 391
5,117,959

1 .211,923
5 3,0 77

3,162,151
3,97 7,980

1 ,331,442
2 3,9 89

12.659 350 9, 096, 20 8

2017p 4bllLflbtJpEnh 31 n 4nntpituUp l-a qc LLlLuLndLUrlp qurnLnurqn0nLBlnLLI]bnItrEnunnLd blr qL]ndLlLLu
aurtttLUllruL hnLIIruOnLudn UnnJhg OnBn Lr Ufr2nL AbnLLUnttnrplnlu.Ubnh ilurpqu{nprtLuL, uqL!nntLUqLUI] L1 urlL
LLqLuLnuqnq qLUnLlEnh LnnurUurnnLluL hrurtun lrbnqnurlqu.ra UhpnglbnIi

UhturqquJfrL SnLurLuu-rLlurlr LlLuqdrutttilrqniplnLLLbnFg Irhf rqnurLI{LUa (urnqbnI Lbnunnrd bL qEnurl.]unnrgUuL Ll
9urnqLUgLlruL ULlnnLriuLtLlrtr CutLrLthg uLnr!grlLUA Llutnl.tbn0.

Ull ShLLuLuuLituL LltuqdLr-r!bnulntplniLl.rbnng Lbf qnLULlLlua {u nltbn 0 llEnur Dn rLi EL Unurglrlr llrLlinBEBr!tlrtl
CLLtbtrnrplnLlrhg lr Ctr Lu Lt ur n uL Enh].nLUUrutr4LbnlrL nNqq -ng LtrIqnL!qqura qurntlbn0

U Lu h LJ wL w t.rh u U n L dU b n

201 7P. qbtlLr] ELlrrbnn 31 h 4nnLBlurdF tunLUp! FL!LlLuf unnrll t LqLUnLnpulfrlr nntnn uLUhrjrlLrurLrhL!t-lnrLtubntrtl
2016p. 4bllLnEUpEnh 3l-h nnntplLuUF tuntdpn fuurluLrEl t qbnullu.ranrgLlu! Ll grunqLugL]utL ULlnnqLuLturtr curLrLlh
(qgEc) hEm Llrlp!.lu'ra {urnlttulhtr ultultJLUlrurqnh nnn2ulth rllrunLrLUnnn ululLlurllrEni tunrLIFrr qgbF-hg tfr uLnurghl
LrrL!nLnph l(6urnLLura dLuulr urLLrhpLUriruu LiLunLiurL b!purqur hurr,.ununbtnL rrnuLlnLLpfg hpLuduprrurrr
hLuuLnLuurnLd' hLr-rduquLnLUUfuurLrurpun .{eEF-rrg ulnLUg(Lua qun![ r,331,482hLuq.r14nludqnLdLUnnrlr]Llrnq,
qluuu_rqutnglLbt t (UELI Lnunqu lLpLUgpnid, fuUpnLLJ rut_lLr]hLIlrLnlr U u.irunlnLU{nnnLplnLUUbntr drunLJurLl
du.rLJqbLrlrbnn {bnlnLanlplnLLnrd (bruLnBLuqnnrfdjnLLr 37), h .gquhLut_r9 tlurd Ul.ru2tr 1 LUrlhu" ruUFnLd
nnuJgrlblhnrplLuL nnuLlh rlbnlnLanLplnLLnLU (OurLnBLUqnnLBjnrlr 3B)l

2 3. U11 uqrupur.u{nnnr1alnrulrbn

'rl Lt] n Ln LU Lln n n LBln LL L!UdLruUuqLjh LLiruurdLUdp
qnbrlnmnnuUurL rqunmpbn
C]l4urrrbLE ru,t $h!(uIu[uq(ulj ulunu(u{nnnrpjnrurbn
'luJnLf LuqnnnLplnLL]LEn hun!bnn qan{ pruqLuanLBturdp

2lr.r hn LBLUh LUnLln

ULlLnn{rrbnliu LlbnuFbnnn 2LnnhLbn
uI
CU4l'urIbtE lul t nl ghIl'ulrulul.IuU ql.u nulu.rtlnn nLrdJnLl.irbn

CUnu.rrJEIr0 urjL Ll.ltun u urqnnntlaln LIlrb n

Uquh Wbnhfr {b nu pbn {n n 2! nnhUbn

943,666 399.715

600,445
343,221

193,719
20s.996

360,502
26,008

6,69 7

404,649
28,432

8,68 8

393.207 441 169

1.336,873 841 484

lnrlqurnh t h rlnnrrdjrudF
ULlurdurtr 6L!LrurtnLd (UU.rL. 30)

.}bqmEdFbntr 31 h 4nnrpluup

24,4 32
12,424)

30.856
12,424)

26. OO8 2A 432
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"qnL(bnu CLULU, OCO 2017B. h ru il LU lu LIF rlu a S hL LUlr u ur LILUL h ru2 qL Ln qn r p)n ruLtin IrL
qfrg auLnpu.rqf nitajnLtirirn

24. Umnpu4tuu qt nF tunnr;al nLIUb n

hLuqup lL
UtnnnLuI}Lr]u qhnfuLuDnrplnLLlrbn' uLnLU gqLua LlLUqurLlqqua Urqdhg 5,85 4, 396 7.598,818

5,854,396 7,598,818

UurnnurlLUU qlnfuLUnntplntlrtl hnb!ng IlbnllulLirglinrLi t Enq!!nudruULlEu rhnluutnnLplLr.lLr hL!LIuJdLulLrL!qfrn, nnI
lurlpn uruLl6unnLLLutlnrpjLul] nbLqpnLd hLULrlnuurLnLLJ t uulnnurlLuu ludpn u\rLugura qLUnuLUqnnoLplnrlrLbtrll
Lrt.[uLnLJU]Up LrbnulntLuL uLlurLnirbn0 h ult LqLUnupLUllr't_r qnnanp!En!i

lrLUultuLlgqLUa Unrluhg uLnLUgqua uLnnnuqLLU Lhnt!LUnnrplnLLLrEn0 pntLUn!LtL!a bL uLfu qnlutrnLl, LnurnbLtLuLr
7'l2To unlhrr urnrlrnLLLuLlEu LnnunuurrlrnuBnq(2016p. 6.Bjo/o) za23p. hnLI,Lluup[rL uundr-u!4ud Ltr-unjLuLr
dLUUl]bLnn{ pr]tnn qulULr]trLUqnbnfr hLUTJLUn (Oulr 37):

25. 9uqfmul
2017P. 4EtlobdPEnh 31 n 4nnLpltudF eurLltlr ht-l]lLnLUnu.rnLlLua I u]dpnegnl@lturlp Ll6unULLra FUdL[runnurt]uLr
LtruqhLnut[ l.iLUqdnlu t T6,4.]6,633 hLUq. tZr rLUU(2016p.'.16,416,633hLUq. l.Z qnLuU):

ctudLbLnnnLLrLlLU]J t.lurLqhLnuln tlluqdqLua i pqn{ 54,722 unLlnnurl]uLr purdlrbLr]nLlubnhg Li 333 runlnntlj(rrl
purdlrbmnLlubnng' ln r n Lup rul.U n Ln 0 hL!dLuquutLUUluu.rlrLUFLUn 300,0OO rynud h t O0 q1,*,t ,t,,1,,t.,,, q rL
undbpLEnn((2016ld.54,l22unqnnu!urtrpLrrdLbLnndubnLr333LUnLfnlrlrl.ttFurdlrbunduEn):

2017p. 4EqLnbUpbnn 31 h L1 2016p. nbttr,.rbLlpbnh 3t n 4nnrpluiLlF CLuLUn pLUdLbuEnbnL btr.

2017 2016

Utubnltlu\nu 46tuFrttud lltultnbu4nu q6uJn*uA
hwqwn Ll4nwLl ttuLr llult4hauL Uur.llhaupld lttuv qutulhaut QLuttlfiurulnu!

13,287,900"CqllruLruq qlnpLUL nLUbuLndEIrLn, U/rtC

"CnLlLU'lrun gtnpLUl irLqbuurLJELLn" UT IC
(unmntrlrul F LU dlr b Ln n Llub n)

aurtlrhnuLn lan!r.rup UblEtLJbLp Cfr qh
alulruuLf] ruLlLUg UnutptjlurllL!! Unrlt0

b Ltb [Eg fr

80.94 13,287,900

- 33
14 06 2 307 S00

5.00 820,800

33
2,307,900

820,800

80 94

14.06

500
1 6, 41 6,633 100 T 6,416,63 3 100

UnLlnnLUqullr pLudlrbmndubnh ubLitutlulLurLnbnbn0 frf uUnLlrp ntublr uLnutLurtnr 2urhLUpLudlr! h LIbLt FLr-rdLEUlIr dufr
[ndug LJbLi dLUIrn hnu.rqnrlrp trurl]Un LnLUnEtILUL Ll 0I]qhLuLrnLn dnnn{LrEnnLd:

Culrqh unLnnLlLuL pudLbLnndubnh ubL.ILu!Lr.rtruurbnEnlr hnurLlnLlrp nrUbL hnuJ{u.runt Llunnth LlntrJhg
ZurhurpLUdhLrLtrn Ll6LUnEtnr ULUUhL nnn2llLUL Llu.rlurgLILull qbL_qpnrLJ umLuLLUI LnunbL]LUL hu.runLr.tLnLuqnqud
2tuhLUpLUdnL frnblrg Lr.lu.rulllr]LnI LufLnnl]till nurdLrEondubnlr LUlr{LUUruLlrulr undbph 20% fr tLULfnq:

ZurULudurtlr 2017|a hnrlrnull 19 nL nLrtlr nrLEgua CLUd\rELI]bnbtrn dnrLnqfr nnn2LlLUU[ Burlrqh UnqUhq
hu'rrLnurnu.rnqua I Ll6Lunqura 2urhupLudhLlrbnI t]urqLibr brr 564,460 hLUq. z/ qpuru unllnpulruL pLudibunL.rut,pl-r
(2016p. 702,040h1!q ll rlnurd) Lr6.6hL!q l.Z4nurd un mnlrlLuL p LUdIr b Lnn Llubnh hLUdrLrn (2016p 6.6 huq l-l
rtn LU U):

CLUhurpudhLLbnh hurlLnu.rTrurnElnt qTrnLBlLUrlp dELl unLlnnuLtruL puJdltbLlnduh qanLi 2ruhLUprudhLLrEnn LtLUqdEt L,rr10315rlnud(2016p 12829qr'rLurr), LrdbLr Lu nLnnrrrLur p Ludl]hlnn duh qan Ll 2ruh LU p rudtrrruE n[ i9I qnuJ (ior6p
19.8 4nurU):

CLUIJL]n F,LUdLbrflinLULlutl Llluuthmu.rm dULULtnn{bL t pLUdlru.urbfbnh qnuuLLLILUL LtjnqnnrLilrbnhg, D.tr4 nlrnrLl
prudLt mbnbnL nLlrbLr 2urhLUnLudrrrrLbrr u,urrrurrnr rr L.iruurnuurm n rlnLUdn{ urtrnLupru2lrblnL frpLuqnrLp

CulrLth pru2lullurlr ELDLultLu LqLUhnruL.LEnLr uruhrJLULru-rLfur!(.rLt Eh tnu2ruLlua ZLuhnrlpn{, h,.r2Liuntlrlua
hurLJL!dLUllr lZ onEUuennrlajurlr Cur2ruLILuL nl EIrlaurqLu LlngngUbnn LbnLlurJL!gLILUA L,L qtfuu(np qLrhniuLnnLl:
alL!hnruurU Umb[Aqbt L hu]rJudlullr CruIrLtn q ilL nllurr]n| rJalrulr:



"qnlrLlhnu FLULrlt" OCC 20 1 7p. hruLlurfuLJFriua ghLLlLruLUULUtr hu2Ltbur(rLptrrr.UL[rf]hLl
Llfrq d LuIr n Bu.r g! n r ptn L1rtr b n

2 6.'fuu; rI tut ruqutu Lr u.l rll rI rulr uqn ru; hI q u p r.n u {n pn r-p1 n r.Irlrb p

hnuqtxuru! tr hunLlullhlt Uhgrlrlulrn

lulLuuurlrl]fr hLUnLlLulftlr hudLULlurnq0 hudbrlLuLnLultrull Lnn t ti F!nnn2qnLd t onbltu+lrnrplurlt, []LU2LnnLu_tLlLULI
UurnqurpuLnLftrbnh Lr 4LULnu.rq6hntrEnh hur6uruuun tll nqhnlunLplnLLLbnnLl, nTrnLB hur6ufu huLnLu[ 2bL,
htuL]LUUtullLuL bu tr bLrfdurnUqntLib! munpbn dhLlLurFLuIinLBlnLIrIru'nF hurnLtrullrL LILupLlFLLhpfr UnlL]hg: lurnqbnI
blrpur[ru EL uLnnLgdLULr Lr nrunrdr.]LUUhn.LturL,-,rr Lrn 2llrnp uurruFLr.rEnn trntuhq, npnup lrpLuLluru.L uu q-ppiuoul
ttulltuL LnnLldLn U nntquLptrbn lLunULUIlrlr onbLurmnrlalruL fuLulLUrrlLuLr nbqpnLU hup!ullrU LlLupLt;rLtruprr
nnurqu.lunL lbL Lunul2LUnnbt hLuntlbnfl ganq Ln.,gntgn2 Lrlun.nu.r(nnntplnLLltEn, mnrldEn ULUU mnrquLplEn, ETdL
luurlu].ndulr LULJuuBL]Ig Lltrgt]i E EnEp mlunn

Ulu hLULrqurdurlrplrbnn lurjururnu.ttnLd Llunnrl blr urll bnLlnLrEnh hurLlELlruLnnrplrurlp tLUt-tu.rlr hL!nllruthL nnuLl
Lt]nur2[rgLbt: .tb[]LU rluJnn rplnllr n qlnLnrd L nn hurUuqulrurufuLlLnnEL t qlruhumbt hunULt]jnlr
qLUnuLULlnnnlplnLIlLt n0 ZulLUUr.nurlrh hLUnqulhLr onEIru4nnLpluL hn LJE LILLu p LUl]n ipln LLL bnfr, qur2ulnLLULlLrLr
hullnLr-rnLUfnL@lnlLllbnn u 4LuLnurLi6hnlbnn hnUuL Llrru: t-llLnrudbLruJtrh(, hurJruutL!ururufLurLr f,nuu(LrunL
UunLInuLr[nn L]u'rnna bL nLLbLurt LUlt tlbqLu.rFLuLrnrpl.rLLrbn, Lr hLLnLlurLpLbnI L]runnI blr tuL]Lrrtr Lfrltt t Lr]lu
hurdLUfuLhL1LUa $irLuruuLUquL hu.r2LlbuqnrBlnLLIrEfh hurULUn, hFb nnuLILUUnr ULUnLJftuLEnlrL hLUgnt{h qnfa&r}lrbL
hnbLg Lj El]L LUp urlrn rprnLrrLr bn [: .IbL]L!LlLunnrrdrnLrrL] hLULrnqLlua t, nn tunrLrFL hn gnnanLu[nr p]nLL0 a;LiurtnLrr r_

on bLu qnn rplur rJp LLr.r fuLu mb u Llu.ra Lq LU hLuU2Irb n n 2f !uL uLtUEn n rd lL rirLJpnrlpnrplLUrlF []ururL!0bt i hn hunLll-lrllrLl
ulunLn u{nnn rplnLlrl_r tl n 0:

iudFfrL lrbnLlulurg(ne nuLrLr.rtlLUL hLUlgbnh LUnntdnLL luUFh nbtturLlurnnLBlnrlr0 hLUUnq{ua r,, nn 4nu.rlrg
hbLntrLULpnq LUnur2rugne utLUnLnLUL[nnnrla]nLUlrbnI tLuquU LuqqbgntpJnLI] 2b.Lr nrLbLur tuuFh glrL;Lu;Uutll
Lln6uUh ttruLI ruutuqu qnnALun!nLplnrLLbnh urn4lnLUpIrEnh {nu:

tlurnqu,hU uttxnuu{nn(uAnr|atnLUUbn, bntxzJuhptlbn U u4t gh!urtruuUruu ull'Utrll.Ullulqnbn

r\n FlrLUlrrutrn! qnnanLLEnrprLlLr ntrpurgpnrLJ tunLdp0 unurdur4nnrLlt nn hLU6LurunntLhnhrr htr Ln h Lu2rlb Lr2n ulfrl
DfruLl LrlLUnn[rurl]nrl $hLLULUul.lLULr qnnahpLEn: I,r2Lllua gflLurLuruquL qnnahpLbpp, npnLlp nLLbL .f Lupl.ltr]lfL
nlruLlh uurnpEn dLUULUnIL!LI]bn,2bLr LunLnurgntLlnrU ghLu]lruruULuL qh6Lutth LIruunL hurduri!LlFrlua
h ru2LlE u LlnLptnrLr n rU:

20178. rtbtlLnbLlpEnh 31 n rlnnrpiu.rdF LuLqrulrruULuIr LlruU L!urlLJLUlrugnLulhL qnrdL!nlrbnn hEu.rhlLUIr bL,

hwqLup ll nnurd 247 7 2016

?ogL'lurqnnALlua (LUnqurtlrL qabn
EnLU2luhplrEn

U!nhanLnnr.llrEn
CUnrudEU0 u.trulrruljuqtull h ulrurUurlrugntulht

ul u nLn ui qnnnLrdln LllUb n

10,248,A19
3 232,t 16

58,010

6,05 1 ,04 6
3,516 421
1,7Bi,B5B

13,539,605 11,355,325

qu.rnltLulfrlr L! Lun m LU qnnnLpln rlr!bnh, bnL!2luhplrbnh Lr LUll bhUur!u LuttLUL u.ltu lrlLuL LU qn tj n h qan{ qu.rnupLUlfrlr
nfruLlh LUnu{bturqnLllr lluLh0 lru{urqnrlLu UhnUulurgLtu.ra I ulu ulrrTrutLULlnfrnrplnLLl.tEnh h rLturldLuIrLUl.tLUII
qLunLnuLlnnnLpjnLIILbnh [IrnhuUnLn qnLLtLUnnrU

qnnauJnlultruu tltupAru[urlnrplnr'L' tunrUpE, npqbu tltup&u!ru1

thLUlulLunurnqne qnpaLUnLurLtLUIr LlunaurqLutnrpJurL qanq Ll6LUnqbthp urllruqLu !L4huLnrn LqluqLUgnitL
LlLu n aLU rl6u.r n Lr L Ir F LturnnLgquapo hEr.nLltLt]tl_r f.

Ulil'2tr I Lnunh
T 5 Lrrunh

5 uLUnnrg uLlb[r
CU4u.rdbUn gnnarunU(uqurl rt(unLtrlqu.r[n[|a,u! qanq

ul ui ntn ui qn n nlrdl n LIU b n

519,841
1,952,989
2,398, 5 3 4

461 421
1,124,462

789,268

4,931,370 2,315,151
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"qnLUbnu CLUlrlt, OFC 201 7 p. h Lu LILU fL Li prlLua ghLLUtruru L.ILUL h LUZ(E ur (nLlalf tIiLb I frll
Ltng alr.rLnBu.tqnn I lalntlir bn

26. 'tlrulrJrulrrullull Lr quldulLurgnulht, ulun(nl'U{nnnrpJnr-Irtrbp (2upnr-llu!nrplnrlr)
qnnaulnlrultruu rlulnauqur[nr|arnrt' tunr-rIpp, nnulbu rll'unAu'lttruL (2runnrUuqnL]olnrll)

tunLLJpI rtLundurt.]LUlnru I Uh 2unp uiunLudpubn Lr !unpLUqnnf tL\rLJr qnnau.rnl.truquJ.Lr (utf dluLlutnrfdluru
rULllLlruLlbnnqi qlunduLlu.rLnLplnLIr'Ubnn un(nnLlrFL!n thlrnrll bL uJ(btn purL 5 urLUIjh L1.U[ulrul]LtlL
dL!dLU'l.tL!!uhLuurrlLUAn{ LlundultLUlnLplruL dudtttrmn EnqurnudqUur.U nunEbnruUnLl: 2Ot 7 laqr.uquLf r

lbLlLnbUPbnn 31 -n 4nnL.plu.ltlp gnfa!unllullLU! LILUnat!l.lurLnrElruu qdnLt qunLnLULlnpnLplnLLttrEpp LtptLunnrd bll
lltuttlurqg{ua LlnrlLiEnh IrLluultltuLIp qnnaLuDLLuULuL rlurndurLlLutnrplurLr L!urnunu.rLlnpnLplnLuLbp}55,5 20 nt,,q. LLqnudh tLULfrnq (20'16p.'92,058 hLUq. ZZ mLULI)i

Uutl.xhn{l-UqnnL]atnrlr

ZLU]uruuLUIIh ZLUI]nu.lLqbLnnLpJnLLnLU u][]uhnLlLuqnLUUutL hLuilruL_ILUnqI qu]nqLUgLlruL LfrnrtnrLJ t Ll
urqLuhnLlLuqnnrplLuLr 2LUm Lnhulu!'lrbn, nnnl,p lrutLnnEl.r LnLUnLUAqLUa EL LItnru bnqplUpnLLI, 4bn IEL l.thnLUDqnrd
ZLUJLuuUlLuLnLLJ 2017p. nbLlLnbLlFbnfl 3-l n 4n nLlalru LIp lun ruplt frlt LUl.lLulr uJg nbt t ruLlln n n nulLuuln pu Lll;rfr
LJhrngl]bnh furuu urLLLnnLnnLurruLqnnLnLUrrrrr dFpngLhnrr oqLr'rLUqnpan!Llng p[rrrrL qLuuuru[uLuuuLrrlnLBiuuu
qur n urLu4frn uL! L!h n quqn n LBln rLr), 2ELBtr nn Lr 2h!n LBln Llr.trb nn, 2LU h LUqn na{n I qn r]ph, puuLLllrL Lrlutr ! url n11
pur'LrLtnduurLrbnh LUu.luhnLlugnnrplnr'lr, hU2LqEu LurLl prulttlLUlnU nnuLlbnfr huLlLULrlurnLhur!, tl[ULnlnfruil-]tr tr
hurduUL!nq2L!thlr hruLgLUqnnanLpjrul] h ullrontiLLbnn U nbLturLturnUbnn ulLUU.ruuluLuLrLumqnLptrl]L
ruLrlLUhnLlrugnnrpjnrll: plLl,h 4bn luntdF! tfr LLUluLU,.bubt L,dpnqrLULlLUL LUuturhnLlruqpnLplnlL, uun!u t nfru!, np
nnn2ur!f' urtturnqLUnh LlnnnLUrn0 Ururj nllrlugnrlln qLunnrl t nrLbLurt pugLLUl-ut.lLUL LuqqbgnlplnrL tudFl.r
qnnanrLEnrplLuL h ShIrLuLuLutlur'L Llh6urllh !hLui

2 7 . Snlnuulft irufuu [r bQudnr.m

hwqap 1l tlf)uJ 2017 207 6
lur6uirunnnLrbnlrlr Lnnqu.ra UuntlEn Ll Lhnluu.lnnrBJnrl.lLblr
.tLU6unph hLudLuf ULuul2bfr LqurnulpLUlFIr LUIrdbBepbn
'rluhutr2LLn puLLlbnh LrLlLuLnLlrudF
UhLIU rJur n LI ir.rlr ciLULIllElrrn L]-lruh Llne trbnqnn rLIIr En
Ull u nLt nuurlhU b Lturdn rLn

CUrludblJE l'nnUnul'urhlj bqruUnrm

'rlLUn Lru.t{n nn LplnLLLb n h ut6ru[u nnnt]En fr L U ruu Lt Ludp
UJt $nluLUnnr UfrgngUEn
Uurnnu4[]u Lh n fu u nn rialn LLLbn
'TlLunLnurqnnnrplnrl.ilLn purlrLibnn ULILuL,TdLUUF
(anrtlunlt(ua utunLnpLUJhlr undbpnpbn

CI4l.l,tUbIE utnqnuurth! al.UFu

11.624,253 13,859,656

5,468,707
808,286
47 3,964

36,802

'r5,6'13,398

1 .867,749
104.165
21,458
11 ,483

12 246,696
1 206.518

400 786

5,65 6

6,855,003
819,.r92
444,862

31 .114
173,838

6,787.759

20178 4LLlLnEdFbnn 31 hL rurlunuLlnq urr!nLILu [\r@u]gBnLd urtrhulnlUqbu LUndEqntt(rud Ll[rnUbnn qanlt
hLu2r.lbqnLlL!aunqnuurjnlrbUuJLlnLLnnLtLUqdEtE.t55,TSlhurq.ZZmLULI(2016p.'.t25,4B9hLuq.ZZnnLuU)

28 Uhgtnn4rurl6uNbnh qantl bt{urdnru Lr }uJuu

8.284.069

.{6LunLUlnl.r purnLnb Irn Lt qnfrALU Dl.rn Lpln LLIrb rr
UhgLnn4uq6LUnlrEn Lf nfu uLgn Lutu[ nfr g
nn LU Ll L! n LleLu tnL qnn au nlr nLfalnrlrlr bn
t nLU2[uhpLbn L1 urtlnbr]hLnhWEn
ult

CI4rurrbII rIhgl,nn4l'u{6runLEIh qan{ EUruUnru
q6unulhL pLUnLnEnn{ qn n aur nL n rpln rLL b n
Un !L nn 4LU Ll6 LU nlr E n rhn [uLULgnLLlrb nhg
'lnurLlunqeujhL qnnAur o!n rptn rILl brr
t nLU2funpLEn tr urlt n b nhLnlr qtub n
urt

C!4rudhun Uhgunn4(uq6tu rbnh qanq aurfuu

2,433,1 45 2. OO3, 640

941,361
122,044
481,114
43,690

232,93A

840,208
567,315
321 116

53.261
215134

524,810
100,1 36

91 ,569
5,01 5

30.114

468 gs8

94 OBT

111 ,014
681

2B,995

152,304 163. /29

3B



.qnlr{bnu CuLlt, OFC 201 7p hu.r LJLUIU rlp rlLua ghLrulrul! Llutr h u2rlE rn (n rpln rtrLL n frll
Ltirg auL n pLuqn n rIatn LLrlrb n

29. 9nr.tn tunUunulht b!udnru

hwqu,tp 11

UnLnLundnUph rhnruurntlntdhg qnLl.n oqnLL.r
UnLlLrnLUlhL undbptpEnhg qnLm oqnrur
UauirglLUL SlrlrurLuLULlLUl LrlunuLULlnnn!plnLtrLtEnh qanq qnLLn gruu
CU4rurrblrn qnLu u,lnLrulnurlhU bl{l'rldnLtn

30. Ull bl4urInr-m

1.387,360
4 5,861

(153,567)

2016

T,634,306
36 940

(772,190)

1 219,654 899,05 6

UuLugL|LUa urnLldbn ir ulnrquLrpllEn
ra LUIr Llu n dEp LIbLn LUrlLbnnLl gn naLU nl_r n rpln tl_ilbnfrg qn LLn hLt u.r Un rLn
nlr!LUUr!gfru jh qanq bLturdnLLn
CLUh Lu pur dhLLbnfr g bltur dn rln
CLnnhLrbnng t l.tLudnrur

Ult bULuLIntur

CI4ruUEtrE uJtt bLluritnr(n

UtllrtulltuqUf qlnrl Dufu ubp

haqun ll4nLULl

589,407
1.r 0, 193

31 ,812
4,121
2,424

112 149

181,113
5,759

33,489
4.469
2,42 4

'1 16,532

910,112 943,846

31

247 7 207 6
Ll2ru Lu Ln LU {u.r n A

U aurfuubn

C!n(uUEUD uiJAuuql.uqUh qan{ AruFuEn

32. qurn2utluU [r. ul1qnp]r.unl.turUuU auJuubn

4 ,29A,7 A9 3, 37 9, 260

4 250 933
47 Bs6

3,346,1T9
33,141

q n paLU nLr ur l.l LuL rlu.r n ALU Lt ur lo r plLrJL qanq aLUNubn
qnLluqnn ganq aufuubn
UnurqnrulhL LULtluhnLlUruL Aur[uubf
UL|LULrtrbnli uLr.lurhnqurqnLJLuL aLUluutrn
Ulr LtLn LUU qn r pl Lt]! qan{ aurruubn
UndbLirLlIr purnq Ll6ur n LU Jntr hur duqLunqn qanq aLUruubn
qurLU

ZndLrLuULULr Uhgnqlrhnh Llbf LUUnnnqdurLr L1 uuluruunltrlLuL aufu ubn
qndnrlrurt auJruubn
UuturhnUurqnntplLuL qAnLL aLUruubn
tunnhnrlLuLnLlnLlalnLLt h LLrlt aurnLUJnrFlnLIrUbll
q 

n LU u bLrl LU l[r] I hL aultubn
ZunLlblr (prugurnnrplLr]Lip 2urhnLBLUhLunLln) U LrinLnBLIr
qnnAnLriLJLUII aL!fduEn
$ IrL LLrIr u L! LlruL hLu2u'lutrunn qanq aufuuEn
.t6Lunqlrra ln nLqurlpLti n
ZnLLruUurlr Uhgng!bnh Llur6Lunpng LtnnntuurLrbn
ZfrdrrLUqlrrLr LIn2ngLbnl'r U hnm undEqlllnrdno UnnnruLnUbn
Ult qnnaunlrLUtlurl aLufuubn
UtL au]fuuEn

CI4uUbtI rll'un2ruql'Uu U lutI qnnatunutuUurL al'uluubn

507,801
315,430
261,194
231,003
205,518
11 4,557
13 3,030
125,906
105,771
100,583
72,333
40,7 45
35,006
24,420
18,887

3,891
1,450

142,303
31 6,01 ',]

416,212
382.922
201 ,414
131,146
191.309
150,881
129,409
103,686
'1 04,93 8
92,605

10 3, 599
4l ,oB4
30,5 87
18,411
16,006
4,866

I,l38
94,369

323,297

2,815,439 2 623,1 4s

39



.qnLqbnu FurIlLt, OFC 2017p hurLirulu rlE!.ILU a ghLruLu ru ULLU h u2(b rn Lln rEln LLI]E nlrlr
Ufrg arul npLUqn n rpln rLLrEIl

3 3. truquQg r[tu] !n4rIbpf hbu qnp]tunUnr.pl nr.lrllbp

LLUU 24 "auq111\gtlwd Unrtdbnh pugahulanL)ubft, u|-|U!lt4ulnulfr hu.rdLUArutlr LlnellbnLr h!.lLILLnqnrU bll
Uuruttuugrlua, bpb Ltnqllbnhg dbqn hLrunLUqnlnLplnL! nrlrh rlt trL!huUb1 qLuLt l2LuULuqu6rrllln{ Luqqbt Ulnru ttnrtltfr
qnnduJnLuJlturlJ h ShLLUIruuttulr nnn2nLnrbnh {nL!i LbnqLUlrugqnA hLrLjLUfurjFLltud g[LLu!uLuILufr
hLu2rlbu,LlnrplnrLlrbnlTLUnnLLJ.i.lludpfrqlrutruttgrluraLtnAdbnLb!.IrnLLrrlLUlnLluqd.,qbnu.lnrplnrUU,[bi]ruLlurn
u.rudLLulrurql1rr Lul.rnudtrEn0' hrrlurEu lruru rrnlLrrg hbLn rrurLLlruL]gllud LULdnp uLnLulrg trnrrLJl-rg qbn-L!hutrqnl
LlurqdullhnuinLpJnLlrlrEn0 ludFn qEn2lrLUttulr LlbnLuhullnq t h LUIr4h ulr-rtrn L d urnqELrLfhLugfr qnfALunLltr E
E nL b tttr!L0

tunLLJpL hn qnnanrlbnLpjLr]L lLprugpnld lrbnqnuLlrlLUA t []Lnrll LluLrtLUqgqula UnqLlEnh hbu Ufr 2l!npqnnaunplrbnnrLJ: Ul4 qnnaLunpubn0lrbnLUnnLU EL qL!nLlLIrU, rurturtrrl.Ubn! h urjtLi qnndunBlrtjtrfr autlLuLltnn,
LlrLUgnnqtrbn0 uLUnqu UEngn 4nnrplruup U munLlu bLlL!dnrln0 LlAurfuu0 hEuLrlruttr btl

20,-
unuugpu lu Uout gpultL

fifri::;il, .::l:l:1,, fr:;i:,y,L .l:l:l:L,Uufi autt.tottUn4 Lttuls uutrt @uU 4a\dna Wuttslr@qdutttn obttbonLrqnLtJ ottuutjhph luqdutlbn tu$nnLptiti ottauthphhuqail4 anul q|LBFLL Llin uttaulllL qnLpFLL Ubn uu4ut Vbo

sh]lu]JuuLrurr qh6u!h uuuh'Ir
hu rru lu uF Ltua h uz{b m Lln !ra,n(r,

Lu6ulunnaLbnh! lnnqua {untrbn U
qtnEunnrr.ln!r'!bn

{!nqbnh lJllusnn4E hhL!tlurh
I h 4nnrr,luLtE huuuluun!

Surr(u l]Lou!rpnlLl LrnuloqnLlua qur nLrbn

Su|Uu nLrouap n0 JLUaLtura !!rLr:r
L.lunqbnlt UUuqnnaE 4UqnbdFbnh

3r h 4rrnrrduuF huuutuun!

lu!t!d (urrtrbrh qa.( urr.JbqnLrLlu!

qun!bnh dUugnnrlE 4bq(nbr,pbnh

nunuuqnnnLrdlnrLUbn hu6ulunn4!bFh

urlutr4l,bni'rLusnntE hnL!{unh

Sulrlu rnrrduOpnrU lulugLlua uquL 4Lbn
SurrUL! rirDUqpnLJ (6urr(ua u(utr41rb r

ULlu!t!tnh t'tusnn40 abqobL,pEnh

!uno uqnnnlrrln!lr!bD hu6ulunn4lrbnh
!lruhduUF uhn0Lu4uu
{'nfuunnLl'lnLIlIrbn

U'nnnu4u! qtnEunnrp,n!lr!L0h
rfirusnn4E hnr!{unh r h4nnl|aludE

Sutlu n!puqpnlLl usuqLtuA uo.runou

SunLlu drEurqp.rri au!{LUa !urnrruquL

Uf ui!rFdnLlEh QLFurq!LUhurrf LLrlrA qnM

Uonruauu (h nfu unn(pln{&bnh
UUuqnn4[ nElrdbrlpEni 3] h

$h!ur,uulrutr {i6utrh duuh!
huuulut F{ui hu2tlbnqn!lajn!LnLd
!6uLu2{ua hn4{uairEIr

S'ruUunnqua bIru2fu hp!bn

Zulluurun\hulr gi!ulruutrut
un 4t nLlrEl,b ni duuh! hu!,ul!ttp{ua

LrlrlLrnfl [u 116L!nL]bnf qanq b Lru Llf rul

Undl,qrrqnrJh! ltnn rruurtrl,!

9? 242
(/ 3 0561

28 9 5',r 5ts1

(2 r 568 9761 1605 8t3l

2,14 030

il,I I I r'rl

12 AJ4 4 t50 9t2
!B 578 55 36a 239

1r06 641) (30 56s 570)

19037 2/463688 395O02 ,r 8r1 ?895r j8r 1ti.ta)

(190) (274 63/) {3 950) (18t (289 5t6l t, t t 1)

348 105 38 a02 129
r 022 935 822 429 Qlta

(r 003 42.) (623 7€9 30,1)

'167 5.15 r t,1 430
3 968 001 14 85r 283

(3 726 476) (r,1 623 608)

21 1A9.Oa1 39r O.2 28 562 065

28 014 1a1 1aO )21
675 6r r /,10 I 3oo 671

1664 821 768) (3 233 3rs)

367 5r9 37,,141 903 344 r 05 38.802 '29

7,594 818

(r 748 435)

/ 430 709

ir 70 649)

1a?
r 300

(3 77t )

1r 42)

283,558

2,1git5
61 251

12 28s 300)
t4,8/9

(13 r0e)

660
llr0

(r 5 !85)
(2 r 7l)

(28 60r )

431
2 r90

(r8641)
8l

i8 c60l

il6,tt6

r!r 3!2l

(2 !.r a 5)

5 854 396

291123

I l!8 588
t9 576

'1r.5 { I2
(r 4i7 5 51)

1248 0071
(sr 9081
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.lrnlrLlbnu CLulrlt, @CC 20T7p hur LILUfu r.i p rlurd ghlrurLuu.r tturtr h u2rlE m (n rp jn rtrlrb n frLr

Uhg ALUL npLuqn n rBln rLrLEIr

33. quu{tuUgrltu} !n4tIbpf hbur gnp}tunUnr-plnr.Utbp (2tupnr.Irutlnrp;nr.})

UnLUlrgpL!llrlr ntrLtLULlun LULdLrulturqdhlr (LllrnuLg L]nu nLL|LUlrhpn u.ru4uL,tubfhL) Lnurnqu [UtdrugpnrLI
urnLuULUrlnquta (urntlbn0 nrllb]] 1 ng 20 trlLUnn dunllLUL dr!LtLtbLn (20,]6p.. 1-Fg 20 urLunF) U nf,,rfrg
onLtnuurqnnilpIL]ruqLlnrdt6-21%(2O161d.'6-220/.).Ulltlruu.lrutlgrlutaLlnAdEnlr!LnurnllLuplprugp"niU
LnnLUUUrinqLua {utrLlbnlr nLLbLt j frg 20 LrLrpir rlurfULltr dlurlttbLn (2016p.. I l-rg20uuirlry u rlpurfrg
LnnLlnulu4nnllp0llLuqLlnrd t 7 20% (2016p.'7 22%) qLUnLlbn! LUr_rlLuhn({LUA bL nu!nil, LuL2Lupd qnLlpnLl,
tnLudruttuL LlngngLbnnq U urtt ut.turhqtrEnn{:

unutrgpurrrL aEtru.r{urn urrrdlurLrLuqulr (rrl.rnu.rLg Lrnm oLLnu,Lhpn uLqLULnrEnr,) uqurL4uEnLr nrLbU.r-ng 4 uurnn
LlurndLUL dLUrittbLn (201 6p.' 1 -2 Lnurnlr) tr 4nLULg mnLlnuLUnnnLlp[ L]urqun t 4 14y" (201 6p., 6 1 5%): U]1
Lt ur ulLU LtgLleA U n rlu Enh LU qu.rL 4IrEnIr nLtrbl T -2 ur ur nn ULu ndLuLr dLU dllblr (2 01 6 p. 1 T 3 m1!nF) Ll rlnLULgf
LnnltnuLUnnnrtBn LtLUqunTLJ L 3 13% (2016p,'6 15%):

'lEtturlLUn uLrdl]ruL.truqLIlr qanLl ltU.rLnunLlua Lhnluhuunrgnrututrn! hELnLrlLUiJ b.ir

haqan LL

U2luu.rtnLUqund U Lult ULUn6udurLlltbur Ll6LuTrnrLnlbn
CInlrldbII tunultgBruthll Uurntu{tun2u,lquI ruuAllurLluquh
UrntuhutnnLgnIf

494,146 405,714

494 ,146 405.1t 4

34 hprul4tul undbph lu+nld
luuFn hrnfhnLnrl[ uurhUu]LnLd I hhlqEu lrnurLlurL urndbplr L-rturnpEnLU!urn 2Llrrhdu.rlt pLUerupr!!LULntotnrtrlr nr
LrIrpLugurUunqEn0, onfrIrLUU 2qLu.rlt2(nrl urnllmnLUInL Lr (ur6unplr hutrJL!n duuthLh LUnd[prlpbnh hrudurt]
2qlruL2linn uaLll.rglut bfrLLul.ruLuLlurlr qnnanplrb0h hrurJL!tr, rujllqhu (.1 nnLullulr undEpn n2 LrtunpbnL!FU.rtr
&uLf Jru.lr punupu[]L].lLnLlalnlUU nr [l]prugLLttunqbn[, onh.ULUq pnLLuqLUI]dLlL!d uttrnhWbnh hLUdLUr

ULrtlurlu qlrLUhLrlulnqlrIn! I]EnqnurLlLtnLU bL tr2u]LurLlLULh urltmnqLEnh, frlrfulbu onnlrult LLrLr2LUnd qnr]ph Li
pnLLUquLALlua gntlpn qllu-rhulnLJurL hruLJurtr: UULILUIu qLuhr!urnaLbnh 0LrrlqnltnLrlp 1n rptupr-uL1n L1r.L,,r utp p
nnn2qnrU t tuLIFh tunnhnnh qnedhg:

3nLnLr]pLUIr2Jnrn hu.r2LlELnnL Lurlur!prlhlt rLbqu{LunnLplnLL0 LlbnlnranrLl t L!lLr LULlLnn{Ubnn L1 u.lLUunLrtrbnn
rufdbplrbnh rhngnfunrplnLLLbn0, nnnlrp bLpruUru bL LlbnLUqLLuhLUmdLUL tuLJnh hu.r2Lll!utLUhruLlLuL nu:2LiLunL.tLuIr
Bur[uptu!LllrnLP]ur! htutludtullr: t-llu LlbnlnranLplndrLbnh hLULlurn 62ur{nLd EI.r hhL,trrutlLr]fr mLlrliLtpp, npnlp
Llhnurn{bt Elr lrulunnr} qLLUhLull'rtlutr dLULIurLrurLl hurLiLUr}nhtn{qlruhLumdLULhu2LlL!nuhL,rta[!Luu1q;rrptnLr]o
t!urlLlur'Llutqnbnh Ll LUll hurllLULLlruLnLr-lufuruL LrhLUUurLUpqpbnfr hbLn: nbLluLlunnLplnll]o tudpfr uLl.lutfu
qlrLuhL!Lnnrtrrbnh hbu'r uhuunrr hudEULUonLd [ ]nrnurpu-rLrnrn LUqulnLr L1 LirurnuuLlnnnrBrrurr hFtULrLuLr LUndbpl-l
lnLlLUpLUL2Jnrn $nrhnfunl@lnrlr hurULUtllLULnLUU[uLUL unLnLUpnL LUrIF]nL rtjnh hbln,nnn2bLnL hulLJLUn Lnturt
qh n Llrn lu n LplruL hndULuqnnqura Lhlrbm i

$frlrulluLULlulr (h6!r'rLlh tluunL hurLlurudF(LUa hL!2ltbLnLinrpjnLU.rrJ hnurt.lullr undEpnLl lu] Lh Unl gnLurliuu-rtlrurr Ll
n2 $ hlr urL u LU ll LU lr rullLn h {-r EnLr nr ulunmu{nnnLplnrlr'lrbnn L b n LlLu lLUg LtL| a bL uLnnnIr UJU hhbnu.]nfuhurtj
ELudu.rlrnlLI t $nL LuLu LU l.ltuL L1 nt $irlrurlru ul-llu Lr LUL.lLnh LIub r nr LqLunLrlLuqnnnrptnrLlrbn[ bnEp durL]urnqL!LlLbnh'
hhrjp tL4n LlrhLnrl qn uLq nnuLlruu Lundbpn 2urLlrLILulr durLluJtrutt oqmuqnnaLlua qnnanpLbfn
L2LULLUL]LunnrplnLLr! nnLlttLUL LUndEph hnbnunlunurll nrlrh hbLntrturLbnbp druqurn4uqLbn!.
> UtuLlLUnryul] 1- l.rnllll LULIu)ht{trbnh h LrlLlnLrlurqnnnrplnLLtrEirh qan{ LuULnhq 2nrlturllEnnrll qlrll]Lr2LLnn qlru'fu

(262qnm{urA):

> UurLtLunrlu[] 2 - UurLtu.rn4LuLt 1 nrd LrUnLun{LuA qlrLlLr2qn q q.lrbn hg Lnunnbtr urtt EturLlbmujfrL ur!.lurtlrbn,
nnnLrp Lulll.nhL[h U qunu]LU(nnnrfajluLr huJr.lurn qhuLUf Llb|rl EL nrrlnultfinnblr (Ll]lul.,t-,Bt.,. nnqU, qiUn) qtU,f
ulrnLAquqhnnblr (rutufrlJBl] qtrbnlr hhLJrulr L.[]LU uurrugLlnd:

> ULUL[ufnull 3 - url]ulhrlh LILUTJ Lqu.rnurL!LlnlrnrptLUI] qan Ll b ILU l.lb Ln Llllrlr u.rtu[rUI], nnnlrp hnutu(LlolEtl
4h].nrunttLlnn2nLLlrutur!urlr LrlUILUttrEnlr LIJ,I LU (n2 4nurunLlbLh btruLtbLnuthL;qlL!tLEn)
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"qnL(tjnu CLulrl_], OtrC 201 7 p. h ru dur fL LlpLtua gfrLuLuru ULUtr h LU2Llb Ln LLnLfalr rLLbf frlr
Lthg au]L n pu qn n i la ln Ll.rL [r n

34 . hprul;uL undbph 2tu{rnr.rJ (2upnr_Lrtu!nr.plnr.L)

hnurqurL rundbBn{ UUrirln4 gh!rutuurquU qnpdfipllbp

UurnnLl F[rt]LILUA u rUnLUur ! n IrUnqulLUgU n rLJ t S IrLr uL u Lu tt u1r uULnlr{rEnh h u.lunmLu(nnnrplnLl.tlrtrnh n lr ru Lt Lr-rlr
Luldbpo nnnLp hultjurluLlptlura $hlruLuLULlLUlr qh6LUtlh Llruufrlr hu2LtELnLlnrptnLl.rnLU lblr 2Lurlr(bt frnLlrllLlIr
turndEBnq, Lr LlbntnranrLl t nnrulrp !uu frnLUt.]tuL undbpF hn[nLLrnrunulh rJuL.]unnruUl.tEnn, nnnLU frnultLULr urndEpfr
2LULhnLLlI nLUULUULUnqqLUa t.

2017
El!4turrbbn ElrTtLIbl!D

$hU ur'Lu ru tt ur'U u.tUu|hrIUbn
ZLU6lll[u n t 4Ibnhtr ut qu]a

qluDltbn U r.hnlu un nrplnrlrlrbn
'hLUdL!!LlI UhgngUbn h npLU'Uq

hurdurndbp!En
'ntuhuiglrbn EUIt]bnh

LLlurudrudp
Uhlr/r dLUnLlLu! duJdqbun

ulruh{nnIb nnpnrLJtr b n
Ult $h]r Lu! u ru U ur'lr LuLluh{rbn

$hlruUuurqrl,llr
uirunu|tU(nnnrprnLUlrbn

alLunuluLln 
n n rplnr'UIbn

hur6rulunn 4Ibf h lrltur lrldur dp
Ult rhnluurn nL dhgn g'Ubtr

'l u n L'r ur L1n n n lpln rl! bn pulrLlbnh
I!LUlnrJrurlp

lanqunlt{uA ut ur frLrp!!lhlr
Lupdbpnpbn

llLlnnLu4LLru rill E un nrpln[rLbn
UtL $hlr urlr u Lu q !u'U

LqLUnLlLlr qnnn!pJnr'lr!bn

39,84 2,04I

44 751 939

5.552,20A-

15',l.021 736

10,54 6.3 5 5

346.127
7 3 5,06',t

173,91,1.I57
12 659,350

15.173,467

s.854 396

943.666

110.355 038

2,320 842
30'r 731

139 680,2't 7

9.096 208
7 598 818

399,7',]5

218 064

r 51,021 736

39.842 049

10 546,355

346,127
735,061

113 914 151
r 2 659 350

15,173 4U7

5,952 2AO
5.854 396

943.66fj

110 355 038

44 751 .939

2.32A AA2
301,737

1 39 680.2 r 7
L096 208
7 598.818

399 7',1 5

2/8 464

]65 I 67 500

39,842 049

10 546 355

346.1 40
735 061

173.914151
12 659 350

15 1t3 461

5 931 969
5.8s4 396

943 666

119.O24.A24

44,75',] 939

2 :32O 88?
30r 7 3',]

139 680 217
9 096 208
7 598 AT I

399 715

218.464

$hUmlru ulUurtr'.!ltu| hr{u bn
lLu 6u lu n n qlr bt hlr lrlnqlub

{unLtbn tr !i n i-r ur n n rptn irlrb n

'ltluidurttur! dhgngltbn h qnl"Ulrg
hurdL!Idbp!bn

nLuhurlrllrbn purlrqhnh
L ttL! m LIL! LJ tl

Utt $hlr u! u r! tt urlr uttlrlh4rbn

$ h! luu u urq uiL
qurntn(u{nnnrpl nrlrlrbn

nunuurqntn rpln irllbn
h ru6rulunn DUbnh Ir tluur JLLr LJp

Uti Linfu un nr U lrgn glrhn
LlrrflL!qutu rhnluur nI rptnrIIt bn
t-ll $ fr'U !!I u LU ll urlr

qutrmLU{nnIrlalnrltllbn
n!uIuurqnf n!pJnr'UUbn puI!bnh

LltulnrlurLJp
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.qnLLlEnu Furlrll, OCC 20'l 7p. hLLdLU[uLlFr.lLUa ShL]LLLurutturL hur2qbLnqnrplnrLtrEnlll
t.lhg auL npLUqn n tBln r'lr'Lr En

3 4 . hprul.ltul| undbph 2ur.lrnr_d (2upnr-uu!nr-B;nrlr)

hnuql.Ul] undbpnq UtUqhqnq ghUruuuurqrull qnpD[rp!bp (2upnrlrul.lntplnrlr)

Lw6LUlunn4ltb DnU an qwA qurpLth p Lt LhnluwDnLIdnLLUbn

ulr dhgnqlrbnn qlrLUhtu,.Llua lrnurUurtr uJndEpLbn!, nnnLp nLUElr ghpuLlua LflnLlnuunnnLlp, uu,rhLlLuLqnLd Elr
EtLbtn{ L!LrLqLUrqnt uLrrLuqu rnLuLlLuLrrurr hnupbnrl hlu2(Luntrhg, nnnrrp qbryqnrLI bu hLtLutr (Lunuurrru nnuq u
rlLUnUurlr dLuUqbLn n LLbgn rt qnnahpL En fr nLpugnLl LnnLlnuLuntrnLlBItbnnLl: efrpunLlEgp LnnLlnuLurlpnqp.ttUpp
t.ll!ru tlLud btr LlLunLlLunnLh qunLlulhL nnuqhg Ll LnuruiulrLlnLLI blr 7% rlnlr2u 24% LrL!nE!urLr (2016p.'8"r. LjnL2U 24%
urLunbLlLuLt)l

undEqr'ltlLlu.rd (ulnllEnfr nnur LILU'lr undEp0 hLU2LILUnLtLlnLU t qnurqrh urnLUnLlu.rln Uur6unphg LuL]t-rt.lru tLln a nnudL!Llrutlhnupbnh hhLItuL {nLu qnLu{n urnLunLtLUlh Lundbpu hhLll]LlLUa t urLruluru, druulrurqhLnLuqLul npruqLuLlnpniu nLlrL,gnn
gnLtplr quurhLUL|nen hnut.tLU'lrugnura qlru.rhLUurnruLtnfr qf u

hnuqur! l.undEpn{ tru+{nq ghtruuuuql'uu qnp}[rp!bp

hwqun U
$hl.r(uIuurU uJlr urUu| h r{Ubn
Ut mqlrdurL q u.r lUuL LUqn b n n Ll qnuLILU4nqura

LU ndb rdn Eb n
qu.r6LUnpfr huLJLun Uul.ntbLh lrbn4nnLLnrEn
U n LlLnn Lu Jf rL u]n db @ nlab n

Cll4iurlbtE

$hl]ruLu[uUrull ql'unm(u{nnn[]rrnrlllbn
UauLglut ShLuJlruruLtur! u.lurnLnLULlnnnLplnLIithn

Clr4r-u db!E

9nrm hnuLlurl, undEB

aaj 0/b 25 t \a 791 /6 591 B6l

- 68,857 68 857
68,857 68,857

BB3,076 25 ,6 4 5,934 26 5 29,0 T O

883 07;
3,056,1 1 3

21.471,34A
787.330

3,056 1 13
22.7 54 424

787,330

207 7

2416

$hlJu.rlJuurqtlt! ruLlu|hrlubn
.tur6LUnph hLUrlurn duur2bf LbnrlnnrLlUEn
UDLIu n utfrlr LUn dbptpb n
Cl.t I}r,! d hU E

$hUrututuUu.ru rq urnu urlnnnlral n[UUEn
UdrulrglruL ShlJl-ulru Llr UuLr ut upLr ru{n n nLBlnLLUb n
CL4uUbl]E

gnru hnurlllulJ uindEp

-----6bA'lrz- --14A52111- Ito56Z44

604,112 14,261 ,299
184,833

1 4.811 ,41 1

184,833

31 ,5 91 3 T ,591

Ao,z. 1 1) 14,420 541 15,024,653

hnL!lrurlJ Lundbph ILUqhLrLirrr Lrbpnql.rbnD u qLLUhLirLnuuL ribfuu.rLhqL,tuEn0 rbrr LhnLlr nru LlEt rrL!lu n nq hLu2rlb.,nr
dLUrlLul']ruLlLU2ngLULtt h LUUETJLU Ln nrplLUd F l

? qU LUL 2 qn q U p ut dU b a n LI u b n

PLuULlh!bnqnnrdrrEnnfltrurllruLLUndbpUl..lqlrLul2qneFL,dLbulndubnnruthlturnna2uqh{bLtr,hEnLiL,pLun,r},rlru
I LtlrnLU LUlu prugl,hLUlunrlJhg: l-.llu 'UEnrlnnrltrbnh Llbnup[n]LUl ll.rugnLght rnbeEl.lLUuLlnlpltuir huL[up urU u OLuf,
1o p:

?T qo-l
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.lrnl-rqbnu Culrtt, OCC 201 7p hurdu.rfu rlErlLUd gnLLUlruLUtlruL hru2rlELnLlnrBJnrLIrL,nfrll
LlFg aulr n ELUqn n rplf rlrlrE n

34. hntut{uL undbph luLhnrd (2upn rr.uL1nr.p;nr.tr)

O1$frlll.uuuru!tu! urqmh{Ubnh Lr. quptnu{npnr.fdtnrttbnh nnuql'UU urndbph lurqhnrU

207 7

nl $hlltuuul'uq(utr l'uU m h{UEn
LnrL Lr 2b!pEn

CUrlur UbtD

4,124,23A 4 ,124 .230
4.124 230 4,124 230

2016
hwqan U
nl $hUruturuqtut l'uqu h{f!En
Znq Ll 2bLpbn

CLnuUbLn

nl $hUrulluruqrull u.rl{m hflrEn
201 7 hnrlrlunh 1-h 4lnrratr.udp
2bnppLnnrdlrEn
OmLUn nrLl

qnrlnLUllqu.ra d ui2 qLuan r pl n LIr

gnlrn hnuquu tundEE! 201 7p.]}EUurbupbnh 3T h 4nnr|atr.uup

5,',]34,018 5 134,018

5,134,O18 5,134,018

hnLULtwU undhph twqnLdD lJutLlwn\wLt 3-nLLJ

Enf nf q duUurn4uLtnLd 4ruuLulturnq{LUd tuLIpn n2 SffrLulruuttLUL r!qurhWbnn U qLr.rnuluLtnnnrlalntlirhnfr
qlrurhLUL,lnLUn hfrLtuquJa t tLul.lrul blrutl[uru]lfr'Lr uqJLUtLhnn {nu, nnnlrp hFftrLlua ll,lr qnt.nuf qqne 2nrLtlljl.r
mLllLUtlrEnh qnu: Ulu LlLuttrun4LULlnLd $hLulruLULtLLL u.rL"tunqrlrbnn Lr SIrlrLULuu.rLtruL ulurnu ur Lln pn rplnLIrLEp 1 2Lupo11
Llurnbth t hu.rrlL!dru[]bgLbt hbmUtuL ttbnq.

5, 134,018
103

(212,886)
(197,00s)

5,134,O18
103

(212 BB6)
(197 OO5)

4,124,230 4 124 .230

nl $hlJru!uurUuJU l.rltttnhtlllEn
2016 hnr!{unh t h ]}nnrptruup
,bopFbnnLdUbn
UjL hruLIruu]urnLILuLl bLlLr-lLIulnLd 6LUI]LutrlurA bql-udnLur/Lltruu
OrnurnnLLl
q n LLn ur t-lLlu.r a U LU2 LILUa n r pln Llr

gnru hnurqrul urndEp[ 201610. ]}bqubUFEnF 3t h I}nnrpJurrtF

5,150,882
T I,823

206.031
(56,143)

(186,575)

5,150,882
19,823

206 031
(s6,143)

(186,57s)

5.134,0T B 5 .r 34 018

tuLIpF hlrfirurtrurrr qnLjprurhlr u.rLr,.lr*rbnrr nnu!ulr undbp! hru2(LUnlrqnid I qLuhruLnnlitrbfh hFrrLUL Llnul
11nultruLrugrlua uLtlruld, LIruulrluqfrLnnnbL nnuLlruLlnnqu.ra qnqpfr qLlirhuurneLrbfF tlnqljlrg L2ruLurqLul[
btLUltburulhL urLllLUtLbnI Ll ELrpurqnntp]nLlrl.rEnI LI2u.]qqnLU bL hrurluAL!t1r rlLrLturLirupnLplu-rlr hbLriubpLr
lunnhfrlLUlrgnLprLLrrr qLuhLULndurr qnnanrrplugLEnn I nnuuL!L] urndbph LhnLhnlunLpJnrrrrrbn0 LlEnLULLUrqnlLr bLr
lnLnupLrllrllnrll hur2Llbunr ulLJuulJaLlhil:

qLLUhuLnntllu nnLuLlLUlrLUq(bt t qhnLunbtnLl hurdbLlLULnLultlulr Lr bLtuJdLnLUlh! rJEpnqLEn!, nnnlrp u.tTrLnLUgntnrLI bll
IrULlUuLnhLrn qnrjpb0lr LlEngfrL Zn!tl[rlLULlrul] qnnaurnpLbnfr qltLnn Lllrbnunntd bL qUp nL2lLu I qnqppL hurlnnLq
gnnAnllrbnh 62qnLnnLLILrbn, urll p{nLLI hnqLurlLUUfr tuLfr!, quLLlblnr Llruln0, qpLuL.lLu4pnLUp, ttUptlLull-ru
oqLnu.rqnnanrdI tr LultI] :

anm L1 2bLrpbn[ 2bL r.lbnLUqULuhurur(LL 201 7la. 4Ei]LnbLIpEnh 31 .nU: Znru LL 2ELpbnI lru]fLr!nLn rLJ

{Enll]qlrLuhurLnLlbi [hlr 2016p qbt]ubLjpEnh 3t FIrl

'L/2urLurllL!m 
2nhulLUnltLlnn blLULtbLnLUlhL urLl.lLULo qbnnL2tLr-rt qnLlphL hu.rmnrlt qnnanllrbnh 62qnLrrnrutr t Utu

62qnunrLlLrbnh AL!qu][1.] nL nLrlqnL|a]nLl.r0 ltLu[uLlua t qnururn!Llnri 2nrL]LUlnrd UdurLuLnFLq qnrlBn qnnaurnpLbnh
pLulrutlhg Ll pllntjBfrg nnnLB llhnurnllntLi EL nnutbu qlrluhluLndLUL LIEtlIrLunLtLUlhL LlbLr: ?uLulLudLpLuu, np uju
htLUUEurL!lnU UlLllLUl[ unLF]bLluhLl r]L!unrlnLplnL! t, qbLtLULlurnnrptnLL! qLnlrnrLl t, nn nrI2LudLnnlrbL hLLuliLuL{np
LUJL[I]mnLU\rpulhU b!pLUnnnLplntuLbnI tL!ULU! uqnbgnLp]nllr 2b.t_r ntub!u nlr4hLu!ntn qLLUhLumLIulr (JrLu
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"qnLLlbnu Pulrl.t, OPC 201 7p. hLUdruludprlura bhLLuLuuJttLUlr hur2LlbmUnrBlnlLLrEnhLr
qfrg aurL npuqn n rptn r'irL bn

35. OnluuLgrllua ghlrl'utul"uquL ulufr{Ubp l.r npqbu qpu{ quh{nr1luU mpuUru4p{ru}
uUmh{Ubn

OnluurlgrlulA ghfltuljuultlrxlJ rutll.nhl.{lrbn, nnnUB udEnn nLpIurJp tbt (uulr.u6uurut{nrd

lhutglJLlall u.twJLlLul! LUqn b n

'buqlrdllrL 
quldtutrLUqnnq qur6uaLlLLra urndbptpbnn LhnruLuLgqnrd bL bnnnnn Ltftrjnlr, L1 tunrllpI r]fLr.r L.hn[uunEL]

uuLULnrd t 4n!irr.rrulrL!]r Lih2nglrbn Lrurr Lu[ gnrru]LuurqurL urLruhrrLEn: undEpapEnn LupclLpn ur-{[lLugL]ruL qL!d
LLlLUqdLuIr qULqpn rLI, tun rllp n, nn n2ujlth n n Luqlr6urqLrbn nL d, L]LU n n rL t q uJh LULT2E I L[u d LnLL]Lhg L[!f n rt i q Lun LuLg{b LrlnurdruuLU'lr LJfr2nglrEnfr mbupnq OugoLgfr2 !u[]rLhnLlnrfdlnLL tunrLtpn t!UL f Lllfr bqlLuqugniplLu.Lt, np LqLunqr-ulnLLt
t qnbpE pntnn nnuqEnL nt oqnLmLbnI t]LUt-rt{Lud Ltrlnqnuh L!ndbpnpbnF hbLn, ulrt pLlnLLl rlurnttu.rtnu, 2nlLtrulLuqlurr,Efl{rLulhlr h qnnaurnlruLlLuU nhultbnn, Lr rulq u.lLur,r6LUnn{2h ruutLu6rutru.rtbl 4nruirp: Clugh 1u14, iunLdpp AulLu2nLLl I
blrLruLuLrrqu.rl.r uturnulLLrLlnnnrlatnrlrLbnl uLl] urg{ura qnuduLlurL dnpnglrt trn LrLluurJL!d,ri

'UUurr &un(, tuntdp! nnLUL.LntLrp ntLfr qL!6urnbl qruLl qnu]Llurr]nbl qhnfuunnLplLUrip LrbnqnLUqura Lturj hL!l.tr!4Lund
h br.nqL Ll ut_r ut L! ld rull Lu qn n Li abnp pEnLUa LUndbpABbn!, pulg qr.unnur(nn I Llf,pLu4ir pdLU 1 upjb p[pb nn U]Lr
nbLrlpnrLJ qnna0LttbnI L!Lr]hu[uLnLLl t ubL]rLutlruLnrpluir hbUl Llruntr.lu.ra qnbpE pnt.n nfru!bfI U ogniurlrEn!:
lbLrhu.rpL!n tunrllpu th 6tuLurlnlLl url4[]hun Lundbpapbn0, uJL6uLLUtnLd t L!nLuLd[L LrlLrir{ 4nLuLJr!LILIL Lnt]upnLl
mnudLl]4n(Lua gLulrt.]rugLUa gnLu(h LrltLUuLJrudF i

2017P qELlurEUp[]lrh 31 h r]nntpll!dp luunh hboqLduL ululrlLUtr ur qfrbn n il LIL! 6L! DLtura LUndEprlldEnu L]Luq0nrd brl
3,056,113h1uq. lZqnLUU (2016p qIn), nnnlp quuLULIunqqLua bL nnu.lbu rlLu6Lunplr huLJLup LIurr,r2bfr
LUndE prlpb n:

lLUdLULtlumLUU[urul] Lqunu'truqnnnrlalnrul]hnn, unLnurgntqura urlqulhuh qnnALUnpLbnh qanq uuL!g{ua
qnuLILULtuL Llhgnglrbnn 4hUrug, Shlrur'UurullLr.lL Ltn6LU!f dLUUhL hu]UuludpLlL!a hur2rlEu(nL@lnLlnLrt-ZO.l Zp
rlbUmbdFbnn 31 h 4pnLplLUrlp IrbnULUlu_rgdLua EL nnulEu u.rlurnuu]qnnnLpJrrrLrlrbn purLLtbnn !LtLUmUuUp,
2.900,619 huq. 1Z 4nuLt h u2 Ltr tt2n u lfrL LUndbpnLl:

36. $[r'UuUurulut qnp]fipllbnh hu2qurtrgnuj

UunnIl.rbnl]u.rlurgLlura l-urunLUurLlIlbnI LrbnLunnLLl bL $IrLLULruLUL]LUlr LULlurFqIb0[, nnnLp hru2Llrul]grlbt bL
$frlulLuLuLlLuL ul urnururqnnn ipln nJuhn h hEm $frLurLuLULtul.t rln6ulLln duuhrr hLuLlLrrfudpLrd hLu2Llir,rLlnLplnLlnLLt,
hLlLrlbu UurL1 h ru2rlruLgdurll qbn urp bnlLu I hn u qLUF LULn nblr Lr-tLln uqn LILUa qLru uLLn n h Lu LlLUArulL.qnbni L'LrUurlru.rnflu.l hLULIurdullrurqnEnn hbmLru.ttpLbn!, n0nLp lbL hLlLrqbgLnrLI hru2rlluligrJLr]Lr gnLr!f,uLuqLUU ,-1;,aLuqp
UurufrL hurLlur[uJnu]a hu2(bLn{niptnLLntLl

q tut4tllls 4uJd qnL{unlrt;n n1ntLg
q a n4 $ hL uL u u It uL tlh6 tu q h

I tu u h, h tu t] Lu lud p tlulA
h u z 4t o 4n Lrdr n Lu n ut h Lu 2 |ulrs n t !

Uotuglua n2
$huultruullrlr 4t1tluqult

201 7
$hrru,!u uqur, uqhhLIUbn
c ur! Lr E n lrlr urnquld {urflrbtr -

hultu4u,td htj$qlrdull

/ur6urNnrr4!EirhL 0nqura
qun!bn hullLLrtund
hburqlrLluL !qurjLl uLu.m brl

C]JTruUb!E

$hrr u!u ur q ulr
ul ur n u ur tlnn n !p|n L!\, E n

'rlur0 uqnf .rratnrlnrErl
ru!Lr t,rh lrltu!nlu !,

Crr4udblr!

1 425 413

4 820 511

r r.845 924

70254r3

4 820 5ll

11 845 924

(7.025 4r3)

(4 820 511)

{'r r 845 924)

2 900 619

2 !100 619

2 900 619 (2 900 €19)

2 900 6T9 (2 9OO 619)
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"qnuqbnu PLULTLI, OtrC 201 7 p. h LU d LUfud pLlu.ra bFlrLrrtru ru LILl-]Lr h LU 2 rlb rn Lln L latn LI]L b nfrl
Llfrg aLlL npLLrqnnLlaln ttrLr Lfl

36. $hI!utuur!ruL gnpbf pL bpfr htu2rlulgnr.d (2upnr.tru!nr-p1nr.t)

$hLtuluLul!ralr

pnlptnlutLblth Shututtuw\tuL tlut4tuqsltlrdqnuJrltqvtrt. nrnLg
hunutuunv uqah{tlbnh sAn4$hvuirurutluutlhatutth

qnulLun qnLa qnLtun dtuuhv ht t tltudE4wd
6uvut4wd huz4uus4ud ubnttutus4uA h|uz4ba4nqdJnltrnLt hw24u,snl[

$hlrLuvutttt"L ghLuttuuttLuu ghtltultuutluL hhnuqulluslbt
uQhh\1,bti 4h6wUh nuuh\ qh6uqh lwuhr! ------------ u*,e
hutJuluunl huzltalnLp htu2lbalnLr. bhtru.iruaUutntn.,J*lt.i gnLa

'*tl,.tt ..t..t qntnun tntuoltj tnlttntl qnrdhpULrt LLluluthoqoin qnllwtl

2076

'4un 
Ln ur qnI n !14 n Llr! bn

lLLr6ur lu n ftlr bf trL |nnqL!a
(u'nlttiI huquilLutrd
hL , L ,ouL,-urO L*q'1,, l.l/..88

crnuuulE __llll r!9
1 373 788 (r.373.788)

- r.373.788 - (r 373./88)

31 UUmh{Ubnh h ultupuru{npnr-plnr.ILbpf UtUndutl dudttbmllbnh {bn[nLanrBJnrl!

Umnnh nbnL[ua urrunruuL]nLd tr E n L.lL! I LUg qLrr a bL ruLtLr)n{Lbnn L] qLUnLnL!(nnn rplnrIrLbn0. nnELg uLquru{bthp
UurnduL drurlLtburlJbnh ttLnn{LUapnqr tuLJFh Lr-lLUlrlLUL]uqnu.rlFL tqbryqua LqL!nuudnnnrBtnlLLbnh LJLuILlLuL
LLbnLUFtjnlurt u'rEnbttluLnllnrptnlt_r0 FrugLUhLulLnqura t ULlLrnpLUgnnLptnLL 3B nrLI

2417
Ubll

'.u"""Ltt-.u') n1'6uspnL[ uqbl Cu4u,!br]p Et)t"wspn;J 
--,ti, " ctrttuubLp

Uquhqubn
.}rrudurttrlL dh!ng!b! h,rnurlq

UnlllnnLlth! uf dlipnpijrl
nuhutullrLrr rurlltttnlr LtturLndurrt!
rur6urfu nf rLLnhlr urnqura qurntlbf tL

qrnhr urnnLpt,rLrrlilif
qu6unplr huUun LJuLrtEh

lbulqLUuI' ulu,JUutulLrqtrEnr {
qfuqu4n(ura ufdLlaqpbl

LJhLtU 0urnUuL drurlqbur! u.turh(.e

rhrtuurLtulr UlrpnsrrLrr
nrr,lirpuLtur! urtt lrqLbf
PnI]urquLAqurd urltu lrq,trbn
UIL!.rttulhqtrIn

Clqurdb!!

alurnuur{nInLrd]nLL!hn
nuIu,uLhnnrpJnrLLLrr E rlrtr Lt b n ll

Uauiigtur Lqurf L,ru[Lf nnr@]nrIrLtjnrluf uurqnrr.Lpln1lrlrbn
hu6urfunF r bIh LlruurLlurrtll

UtL drnNuaf r dtr2nglhrl
@nrluFLtqura utunln!uthL

CLpurqhtr utunururlnf nrptILULhf
2urhnrpuhurf!lrqdn(

/Eurudq(LUa hruntturhtl
!.turnmurqnnirplf LLLbn

UJr uturnururqnnnLptnrtrlhI
Uu'irru.]rLr! U,nEunnLptrrULb,l
CIqurtItLE

9n(u 4hn!

39 842.04!

9 014. r 85

64 318 I96

r.949 r25

3,05ti I t3

346',r,10

',, r,, rrn
r.982 559

t7ri5trgg

1J2611
r 53?.170

100.849 304

20 863.093

u,rr.r
2?6 53:

2t 645
-l5o J8o -55 4

39 442 449
787 330

ro 546 355

r65 167.500

22 A12 21A

3 055 113

346.140
6 1',r 5 287

226 538
't .832 1 ',]9

2 AAl 2A4
-7 

57 . 7:3:B 5l-

4,1 151 939
5 080

r 043 316

6',1 2t 7 50:l

511 181

, ,ru u49
645 320

r rnsr6 i88

I /9 753
I277 566

57.807 321

11 351 424

E 384 161
139 802

226 049
--Ed:66 6E)-

44 151 9'.a!
r 8,1 833

2 324 AB2

119 424 A24

r4 929 2C5

6 344 1t)1
I39,802

2 J85 049
87 r 369

-l ra-!: , xl

r 5.'100 852 ?2.61 5

6a 85'

148 295 966 25 618 r9l
1.964 4t? l0 694 878

90 969 5 a41 000

609 855

1.210 763
1 3r0 863 26.010_ 5,854 396

167 441 834 49 317 a53

(45 086.635) 81 062 801

2r 6.759 687 139.134 323

35 976 166 \?A.5Ol 135) 60 685 
'38

15.113 4A1
68 857

'17 3 9r4.157
12 659 350

5 93',r 969

609 855

1.210 163
r 336 873
5,454 396

245 413
31 591

r33 8r 8 864
2',]25 A1A

115144

4 36.835
1739.946

72 59r

5 861 353
6.370 138

'l |r3 r4l
.104 64!l

5 858 At2

278 C04
3',t 5 91

r39 680 217
iJ 096 2C8

I 1t3',t4l
8,1',r 484

7 593 818-EE=r=--7-

32 r 78 003

ULUnUULT du]dt.lbLn!bnh dhpLl uL!npbnnLpJnrlrlrtinh {EnlnrAnrBlnr!0 2n unmugntnLU Lullr LiLpLUgnLl hLri2Fq\rEnh
dn2ngLbnn uluLnLJu.rl.tLul] Llu]ln L]]n rplnLL!, nnnLg LlEnurrllund.[ un{nfu.]pLun uEqh t nLITELnTLI ,urlU6 UpqLup
dLU du.rrru LrLU h ruu Llruah 0rr plugBn rLI, prlL trbnLru.rrurg{ua t Llb nntr2lu.rL urun Luu.r qn ru qEnn],2ru.rt urunruuruf rLl LUrr}
dl]u.rgnn rEn0 LbnLun{ud [L "Ubl] uunLlru olrpurgpnrll, drurluttuu.r jl.rnlplLu! rurlpn LIE?
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"qnLUEnu CLUItLt, OCC 201 7p. hrurlurfuLJp(ua ghLuLuruUruL hLu2rlbLrLlnrplnLlrtrbnfrL
Llhg aLuLnBurqnnLplnrLLtn

37 UU u h rtu b n h l.r ul u n m u {n n n r.pl n r.Lt b p [r tt tu p d rut durl !b mlrb p fr qb n Lnran rpj n rtl
(2upnrLuInrplnrI)

ltu6urfunId.]bnn uUururLIuLlp i{LunLnruLlnnnrplntlirEnI LLnunntd bU gnqJ]L].uqurL ulrdu.g dr!LlLlburuJIru
tu(LULl4Irbn[ l-urfuudr"ulL Zr,u[uuLnuJl]fr ZLULrnLULublnnlplrull onbLur]nnLpllirLr tunrLipn LqLunLnLuLlnn t rlLlirbt
$Fqlrl.turltu.ru LuLrdutrg du.rUUbLnu.rlh! u,rLlLU|rtrEnI LuLlulr4u]urnLlrbnh urDLr]phu Futl uturnLulpnq:

38. t}[ru!Ep]r tturnuqunnLU

tur.lFlr qnnanLUEntpjLULn pLnnn2 EL pLUqUurqLulr ghUulruurLtLU.LI nhuLtbn, h LUln qnnanr.l.rbnLplnLllU bLBLU4nnLd t
nnuLlbnF nnn2ullln LUULrn6LUun u huLlurqnnrBJnrlirbnn LlblrlnLanlplnLtr, gLLuhLULnnrLI, pu4nLLnLLI [r !unuqLupnLd:

nnuLlbnh l.i!unurLlL!nduL qnna[L@rug0 L]u.rqUurLtEnu.t{nLd t tuLtFn LUaLupbLnrplLULrn, hhLtuurlluL nL UFgurlrl.llurt
Lu.tLuLnultLbnlrL hLULlurhnLLl Ll nLertLlLUA t tudph SrTLLUL'L!LluJt., rlf 6u![ pLupblLu(r].,trn U hbrdr.Lrl!Lln;i[rf]
faur n dTrurg LIutlr n l

nhuqbnn LIL!nuqurndLUrr qnnaOlrp!ugn L Lq u Lr LU ltLr t nnuUEIh r]LLLuqbqdLltrr nLrtrtqud h LLrrlruLhn Lifrgng [rnn LdLrt],lr,
uuhUurLLUILUrhhnh trLbnphL hnLU{ruttur! ultrnbnn 2f gLutrur!LLpnLd odLuL4iuL1b1ru,fp5 ,1t qr'q*pn,,-p1LLp
Ltlr.rlu.rglblnr n0n2nLdlrbn, nnnLp pnrtl blr muthu LunnlnLuu.rrlbm Llu.rolurllunhl tudph I tudpn h u6Luru nt] 4LrbntlurttLnh{Ubnh I LqLUnLnLuLlnnnLp]nLIr'Lbnfr hELn urnlrl(nq nfruL.lLn0, hltL!nLu{nn n fru Llbnn Ll ulrulL[uL ruqnnr.lu a
LlnnnLUL,rIrbnh pLUgLunLJuL tlud nnLulg Lrlurquqnrlrfr huugt]btnL dfrpngnLl, 2uhnLBupt;-rnLplLuL, 1-rpLu 

jqu6nLp[ufr
Lr 116LUnnrlruLrnLprr!L uruhLILULLulL!qhEnh nLrlnrlrbLh uLUt.rL!n4uLrh ururLUhn{nrLJn: nhuLrEnh uLUnuLILUn;rdn
hrrLtrqnLd t turJFh nnuLlLuunL LJLundlF L.lnrtljng hLru,ruo{Lua pLpLugLu!Lrpqbplr, qLunqtnh, lnnLtLuurnL{uunn Lr
uurhrlLULurtluqhbnh Llnui turlEh nhultbnh FLUgruhurluln|LID 2urgnrLI!, LlhnurhuUnLLln tr Llnlf-r uln pflqp !pnLLt EL
qLUnpbf L!tlrulr tr 2unniLLr-rLlruL.turl] plrnrlp: niruLlbnfr qbtrtnranLpJnLL! hLULqfruuLnLU q n,rJpp nLrqjiuqiupLuqLufr
qLLUlrLUqnndullt, hL2nlt u L ruu ItL nqn nLdLlJhIr dnLlqnbnh quurhullnduL LIh JLuu[;tuilph nhuqtnh'!LunuilunLturtr
utrqpnrrrplrbnrrL Elr 4LUULhrd. 6qlrurdLullrujFLr Fnurqh6urLrrrLnnrd nrru!bnrr L.rLUnLULln-rpLlurL n2 uLnr,uLrlupur
0lrBurg ur llurnqbn n oquLUqnn an Ld!, ShLrurlruur Ltulr nn nLBlruL lt uJln rLr n rJalu.lll u Ln n LqLIruLr L q rum ru ttnLl u p n b u
ugbLunlbnh qunpbnuFurn llhnr.UnnrLtn LULlurnLILbnnLLJ nhquEu gnnALUnLnLpJnLLLbp[ Lr LlLup!LuliL Lqnnm]u,fr
ubuurttLbnfr UbLrr.nnnLLUgnLdhg [unLuurgEm, turtpn Lut.]urnqtrbnh tr qutrLnuLlnnnrplnrtrtrbnn 0h(bnungl Lirgn,,l[,
iutlFh Llnl1dhg ulntuLdtrua nnuL]Enh h LUtILU qLU Ln LUU IuLuIr hLU6ruruurqLULnLpturdF Lln!nulnrrn.Lrqh-hnLLrq;Lurgnrdn,
FurtrlturjhL nfru!bnn []ELurnnl.rurgq!r.ra UL!nLULlurnnrdn, nlruUbnh LturnutLlurnLtLuL rlLuninrptLuU l.r LrtL
ulnnnutpLudLUlrntLiJbnfr dhpu LUIrnu4hu.rLn qLUL nl

OhuUbnh Uun(u{unUult tturnnrgquap

CLUUttnrU.)huqEnlr tluDutrlunntdn ttuqi.kullEnqnrLl tr Ltnnn4nLurgLntU t qnndurhn ulLonELLt FrlLr!fr Nnlhniln
LlntLJng hLUULnLULn{Luarrbnphrr nnuqurlurrr LULlLrbnh u.lurhurLgLEppL hLuLtLuLqLuurLuuluLUtr:c;Lrqnrd nliullbnfr
qunurLlurnnLLtu frnLultLUUutg{nLd f huLnurLt U qhuuulrupepurqnnqLUa LtEnulnLlLLtrunLUqnqLUA frnlnn plrqLEu
qnnalLpurgLbnh, {bn2hLLbnhu qnnanLLbnrplnrlr0 LlulrnLLU Llunqn I I]b npnL hpurLluqLul LuqLntpp, pn1n1,
qnna[LpL!gLEnh h qnnaurnLnllalntrrt]bnh hLuLILun uLuhdLULrLlua huruuu-lLUUruutuLulr ur-unuLuLLr2Luuptpi Ltl-rgngnq:

CwLqn tunphnLntt

lunnhnLfl4ll LlltuulLuuluLuuLuL,rnL L nfruqblrh Llu.rDLULlurndurLr [Lr]hLutrnLn qbnuhuLlnqnLpl[rlr, nLUqLIL!Lturl]nLpJL!l.r tr
nhultEnh ttuJnLU{rundu.ttr punLupLULlLuLnrBlrul, hlrlu.lLu LruLl nnu{.lbf h Llunu(LUfrLILuLp (EpLupUpnq iult
pu[L!pul.]urirnLlalnrlrlrbnfr hLUUurLuuruLUlr huUuf . nn|Irg hndlr.rtr Llnut CruU!fr qnnaLurllrp L,rUopUUS 

"
qLUqLjulrbnL!nLLI I nrruqbnF ULUnLUUL!nnLLru hirLrp uLr4nLl.rErn( nnulrbnlr trurnluqurnuLlLr uurhdu'rrLU;u.r|lrLr0 t1
CLULL.]n !bnphlr nnLUULUULuLT ruLlLrrbnn ulLUhLr]Lrg.trbnn

qLUplnLplnLlt

cLuLtlnlu nnu!bnh qu.rnurqlunuLUlr ! urqdur tlh n utdruL ! LLlruLn LU ltn Ll cruL qfr qLUnlnLplnLuIr hnl.uLlruLLuglrnrd t
> 6qrrLUdLutJLuJnL frnL!Llf 6tut.irbnnLu tuLJpfl bLturdurluEbnnlpluJu hbu qurLqqua, htr2L!bu Luh qnnauoLLuLtLlrr,

nuqLILUrlL!nurLlLUII, rlurnLlL!Un2ulhL h hnu(LUquL nnuqbnhtr untr2qnI Ndph nhuL]bnh !urnuqurnLJull
LfburuUbLnn hhLJurl] LtnLu tunnhnrih hLUrlur&LullrnLpJLUdF hruLILUtfrn dFpnguJnnLLilrbnp nuuLruLnnLjp

> nnn2ul]h qnnaurnpLrbnh hLuL4ELL.t runqblpLrbnfl uuhLJLULnrLI0,

> rlhpprulqLUlhll 2nLLlurlnrLJ LUnLUUg ruLr-lLUhnL[Ltu.ranLp]LUI] hnrt]LlLuLLugrlnI qnndu]ntrnrplnrlrLLnfr
u LU h rlrLrU LU2LU qr b n n uLUhrJruLnrLI[,

> trLUlrLluilrlr nhuLiEnh qLunqu{nnuLuL L1 LlbfurhuULlulr Lbnpfr'Lr LnndLulnnLr\rEnh uuthrjLULrnLLJfi:
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"qnU(bnu CLuLl.t, OCQ 20'l 78. hruLlrutuLlFLlua gnUuLuLU!ruLt hur2rlELn(nr|ajnrLLrE!ltli
Llng dLuUn pL!qtr n rBtnLUIrE n

3 8. nf ulbpfr Iuntutlupnrd (2r,upnr-tuQnr.p'|nr,I)

nhuUbnh Uunul{u.lnUu! Llunnrgrlu}p (2tupnr-tru:Inr-plnr,U)

qurn2nrBJnLLo trltutnLUUruLrrLrLUurnL t tudFn urLtLnh$rbnh u rLlLUnulur(nnnLplnrt-rlrbnfr LlLUnur(LUfuLuLr, lrlrtLlluu lruLr
ne2 Sh!ulruL!Llurtr hu.rLlLullurnqh hurd!utr: qutn2nLlalnLUI u]Lr-rLnruuluu]llu]ulqnrplnLL I LlnnLj ULUU tudph'
nnugqblhnLplurl gnLurluLULtLUlr nhuLtbpfr hLUrtLuni qu]n2nrplurlrL t ilbnL!u[uhrluJa tuLIEh UL]mhWEnlr Lr
uturnurLu{nnnrBlnrLt!bnfl ULUnu{unUurL LlnLjfrLnbn qntrd.unn UBlr bn ! i

nfi u Llb n n Uwau 4w n LJ aU u a n n w pa dwtr n L d

nhuLlb0h UunLuqullrlLutr {unlnLJalLUIr hn!fuui.lL!.lr qnnauranUlaLbnL.r ttL

> turlFnrLI DhuLtEnh Ltu.rnuL[unUu]L qnnanrL dtrfLurfrhqLtEnh tr qnna!!puglrEnn Ll2ulltnrl,\r nL Lbnr]fnrd0
qnurLg !Enqn ULUL Ltl LUl"n d !! LIF huLt n [nLpJLUl.] hn uLlu.tL LUg n tLl!,

' t'rllpn !nrldhg Lnnurdu.rrlnqnrt qurnltEnF nnuLlurjLnrALUL LlbntnLanrplnrlr0 LL AnurqnLulhtr qLunltbnh
rnLULlLU4nLJLUL gnnanLBLUgh Ir q u Ln Ll u.rLJp huLlnenrplnLL[,

> mnurdLUqn(LUa {Lunltbnn dnLhurnnfrLq0, ruIr4hntrEnh pu.rgruhLUlLnnrdn Ll rlnLutrg dbnurpt,nlurl
h ru2rlb Lr rln ipln rlrlrbnn Itb nU ull"ug n rLJL'r,

> qnu{LU4nLln[ qntlpfr qI]Luht!orlLLlubnlr LLltuurrlrurlF LlbnuJhultnrLnLplLuIr frnurql.UlrLugnrLlu Lr qnutLLL!+nqura
qnLlph LlbnurqLLUhurmnrLIL]bnh ulLunpEnLuUutlr lrnurLtulrLUgnLLI0,

> t'Jllph ubLITLUULUt]nrpjnLLn hLuuryfruugnrt qnrlph rurr]LuhnqLugnntplutr qnna[Irpugh L]utqdLULlbnutntdn,

> fulrrynurhLunnrlq L{LUnLlLulhL ulnnmbbh t.lL!nLUUrunnrdo:

LbpphL unL4ha

tuLJph LtntLihg hnutuLU'ULUgrlnq nhullh t_lunLULlurnLILUL qnna[Lpug! ]nrnLUpruLt nLn uturnfi LUnrnrhurh I EIrBLUtrtlqnrLl
LrLnpfrlr unt4nL|h pudrrh qf ldtrg, nnn uunLgnLLl t frlutEu ullprugluq!unqbpp LuLtpnrpLuqLuuniplnLlp Lr
LUn 4ln rllur Llbu n tplnrlr!, LUlltq bu tt tullph qf nanrlr En rplL!l.l h LU Llu.r ulLr-r LnLu up ruL nr pln rLp p.upLu gL! LlLUiqL n nfr1]EnphLr urntilnun FLudnLn ruLgL.lLUgLlurd uLnnrqnLfLrbnh LunqlnLlrplrtjn0 plrLuntlnLLl 6 qELlLuLlur"nnr plLuL hEu u l.rnbqfiLUlturgnLptnrULrbnl nr LunLugLUnlttrEnn Lbnl.lLuJrugLnrd t Fulrtlh lunnhnnl.rlr

nhu Un qlt a h w a Ll uU U nhu Ll b nh tr b pllut I wg lJ url) hw ta Uw nq b A

qufuLlua LnLUnu.tLnbuult qnndnlLbf hg lunrUE[ ].lu.lruLr] L!tlLUhu.rnLlun t qurLnLLJ FLuLLlulfLLr nhu[]tin0 pLUdLUITEL
urnLnLUphL U Lb0pnL nhullbnni

UfLnLuptrL nnullEnL Efr bnLlnfr, onbtruqnuUur'lr, gnfru dudnnLutlrlt hLr]Uq[rdurlplrbfn, qI]LUllrlr U dngultgrllnL
nhuLtEnn:

iuLlFh LbnplT L nhultbnh nuufrL blr uluLnltu.rLrnrd nn fru! qnnaLLnLnrplnrLl.rEnhg pfun.1 nnuLlbn[: .lFu]lrp i,Ll
Llurnt.rr!rhlr' qnrraunLLUtrLuL, hnLugqb rrprrul.r, LnnrrnuLunnnLrph, urnLrundnrlaurlfL, hbqfLLutlnLplLuLrlqLuurFurr!11.r
!quqLILUlr, uUdlrurltLUqdh Lr Lf nlbnfr LUugrjLUL nhuttbn[:

untrnh nnuLrn cLUlrLrI qu.]nLUqunnLLI t oqm{btnLldhgurqqLurhrr Llruf t.rurLh2urrhL qnnaLULrurrnrprnrrrrrbnrr (N400dy,s,
S&P, Fitch) Ltnndhg LJn2LUqquthL FLltrtlbnn! U ULUqULUtlbnLqnrplnLlrLbnl-rL 2!nphulLud LlLuptl*r,'t Zt-,tnng,hFuqUnlqurDu.l(urnLJurL tlLun2nrplnrLI L]LuLnurnnLLl t tuUph qnnALnU!bp upLnLuuLuhrJr-ul]tLul'pLu.U-Uf nh q,iU*Lnif.,bnn
dnLfrurnnhlrg tr Enr.udutrutlI dbq CuLqh qurn2nrptrutJ hLUUl,,ru_rLfLtelrL ttrEnltutL!gLnid Luln pLufr!tnn'iJnLl
! LU h Ll LULr LU2LU rfr b n 0 l

qLurlhL nfruUh htrLunLU{nn lr!.lurqLUqnrllr duUrunqrLLtU LUutulhnqqnrd t hEu.rLllurt rJhpngunnrLtLbnn
2n9LUL,LULrlrbnnrLJ $rrLu!uL,Lrurr 2nrtrrurlr quanrgqrudpLuilrtr, au'LuLLUrttr tr q'lrLUrhr,r qnLgurLrrzrrunh rlhLurdFtrL!rh,
LUnLuLarir sh'uuruuLULrLuL qnnahprrEnn nnurgLlbLnnrrdrur'Lr qLD[nranLp]nd.r, L!nqLu JpnnLLtrrupp-puq,r,hru1un,,r,
hLLUnLuLlnn LlnnnLULnLbnfr gLuhrur.nnrLJ LULJuut.lrutr llurnquapnq LlnnLUnLln[ upnbu pbuL]rbnn ;h2;gn(, 

'

SnLLULUl-uLtUJL qnndhp!bnfr gAnq u uh LILutru2LUqh En fr (num urpdUBqpUpnq qnpduDUnLBtLul urU-uLi!F, IuLn 4l.rtt]nlr,
0uLn pnrlu.rnltnnl) uLUhrJurLnLU, L!ndbpnlaEnh LhLUpbpn FLUqUu.rqurtEgnrLJ (rlhLtbnufrghl]ttrghLU; puul p-n,1LUpqnr r,
LnlrulbunLpJrl]L 6lntqbnn, durrJqbmulLnLBIuL Ll LU]tr:

UngutlgulfrL nnuLlh llLUaLU{LUnntuLt nnurtlurLugqnLu t pfrqLbu uurnnLUrrLUdu]LnrL\bnh tr dunpbuhuqn pudun
LlnntJng ulLUnFbnuPuin nfurLlutrl.ugqne NLJFh u Lult pLULrLlbnh qnqdhg urnLuprunLlqnrl aLUnrutnrplnrLtLrbnfr
Lr] buurLluLnr h qurlUurlrlEnn hurdEdLuurnLptLuLr LJhpngnL.l



"qnU{bnu CLULLI, OPC 201 7la. hLudruluLlFrlLUa gnLuruuultLLLr hur2llbnqnrBlnlLLhnhlr
Llfrg aulnpLUqnnr ptnrlrlrt tr

38, nhuUbnh ltunu{unnLd (2upnr,}u!nrB1nr,t)

nhuUEnh Uunu{undurL qurnnLg{tu}p (2tupnr.lltu!nr-p1nr-tr)

SnLlnuunnnLlph nhut.l[ tudpnlllLlLUaLuLLu.rn(n[d t nfrullbnn L]urnLu{LufLlLuIr qurn2nLplurL Llnrldhg Ll2ulLlbULlLr
!nnurnEtn( unltnuL!mnLlph nfruUn quu]du]lr dbluLuUhqdbf/Llnlt1lbp, nplr trprtLlh LtnLu tL ruLfp"n UiLntr,ti,rnn Lr
Lqu.rnLnuLlnnntplntrrtrbnh []LUnu{LUnLlLurr LtnLlhutrh qnnuhg 0!nnrLLlnru bL nnn2nrLnrEnr nnuqbnh LtLunL!Liur[r11rr]Lr
L|LUnlnLpln1LrI urnL]nuur]nnLlph nfruL.lh !u.rnur(LunLjLr]L hrurjLUIr !.Urnnbt t Lnf t.lnuLqpnLlpp LlrnLlrnlunrplLutr
LltLULndurLip qquln nrplruLr 6bqBilllaph, nln$ugnolir U pLuqLulhfr nhuLth Un4Ulltpp SnqnuLu4pnqpf
rhngnlunrprLUL rrLruJuliuJLiF qqurnrLnrplLulr 6brpuLrapn Lr []nLnLUghLllh dn4bllbpp t1[rpLun(nLL] bL LilapLu
ugblrrunlbnfr dhpngnLt LUduruquU UmnLlu.rapnLlr SnLtnuLUqnnrlph pLuquthlr nFJ!n qLunLuLltupLlntU q uppt u
ugbLruf h dfr!ngnq LnLunpbn fuuunLOtLuL ugblrunLLnn LlfrnunLJuLlfr bnL!dulu.rquJlrtr LtmnqL!ApnLl:

hnLUgL{bfnLplurtr nhuLln UunurLlundurlr uqL!ml-ul.tn q hnuLlrulLUgLlnru t ruLtmn{Lbtrlr L1 r!r! nln uLlnn n rplnrtrlE n frdurLlubLnurhu LrurnnLgquaprr' hnLUgrlbLhnLplurLr 6bnp{L!aph (riqu tidy cAp) urdbuonrtU pn,u,nqn,u, hr,2qbu trLuLr
FLUndn hnLuqLlbLh cnnahpLEnnLd ubnonnLUtubnn ur EuL!Llunun ltznlr lrtl ur ul rJ LU LIp hu(nenLplnirr' np Llg Ltilnn LplLrrrr
nhuLrn quurLlurr rrqLunLuLrnq tuupn uqurhwbnh Lr urunLnLuqnpniplnLrrlbp[ !runLuqLupLtLuu qnJpLnrp-u h;ruqupp
ltu.rnurLlL!nULUlr quflnLplruL Ltnerjfig urLJuLUttLulr ttmn{LUapn{UbnLtLUlurgLlnrLI t LlbntnLanLlalnLL hrUpfr uquuLlbtnp
LIu.rnrrrllrEnfr, Ulnultru4nLlE rp Ungngubnh Lr qnnph qbnupbnjuL FougLlbthnLBlruLr nfru![ LlLunuuLiupnLL]L l-rp LIEp
LrEnLUnntLl I ludph rul]urh0bnn qLrLrlqnlugLILUtr UbfuurLhqdn LJ2urttnrU!, FLUlrLlhL LnnuULU4nLlua
Lf nl!LUnnLplntLl.rEnh qnurJLupLEpfr, ubuurltlrbnh LlruLI hudLLluu.rnu LnnLlnuurlnL aurfuubnh ur-unrlruLLu2ruL5tpp,
nnug(EhnLplruLr utruhLr.lL2UIn0 purlurnunbtnL hLULJun oqu,]uqnnaqne gftuLrrlruruLlnpdLuL L!eplnipLUpir
Ltu'LurnnULugnrfUbnn uLUhduLLulurLhbnF tlhnurnntd0, LfnluunnLplnrLLEnn, puur r,-upiLuL dLuiltLnut,pl-r
nhLlEnungnUugublnL LquJhruLg[, hnLUgLlbthnLp]LuL u..lruhruLr2LrEn0 LrLULILUnunEtnr hurlLUn tudph htrm tiuntLILUd
urlrdLuLg frg (llur qULU Ubn q n rplnLlrLbnhg) qhnfuur nn L dfr?ng]]bnlr Irbnqn ur (LIruL u Luh LIuuL Lu Lir LuLln LLIubpp,
LnnltnuLunnnqpn nfruqn uurhduLLUrrhruttbtnr ut.lqFnLIrpLrbnL nt UbpnqLbn[ .UhnLUnlut 

hbLrhLu2llbq2nu;]irtl
hnn{Lua!bnh hbLn urnu2(nI nnl]nuuqnnLlpfr nhulttr nr uurhrJruLurlu(lbn0, ,,rnUnrLulht r_tLu nOtlrlf, ilq u,Ul Lutl Lrlnf,
LlLUtrrunrrLUrr0 uh2ngubnn rrbnqnuLldurrr u LnbqLUFr!2furjruri LnnLlnuLu4nnrrph LlbnL!pbnrurL nnn2nLLfuEp[r !LultugdLuurJbfuLULhqL\rbnU nL [IrpurgLUL]L!nqEn[, lurtFh LUUulngrbDh tr rqLupur-uLlnpnLBlrirLLrUpp jLuLIqtu-upnLplLuLr
6brpLlLUAph BnLllLUurnELh uLUhrluirurtu.tLfrbn0, lullpfr ulL uLrnnL!ELUdLuLnLLIubnfr Lu2puLuLrLuUplUpl_r 

' -

Ltnnn4hlru.rgLlLUtr EqULL!qLtrfn, nnnLp LILUnIe bL hnblrg LlnAdlrg nf uLtLlLtugLlnq qnpdLunLrnrtalnLlrLbnnq LUq4EL
i'Jdpn nnurgLtEhnrplurL dL!qunqLuLln {tLU, nnugUbtnnrDlLUL LUnLnurhEnp quhLULgUbn0 (hlrrO !Lunnn t }uuqLL
bLlrudnrurlrbnh LrLluqdLULr, 2u2fuLuLnnn LUqnhqfrbnn Lu6n, uLlLuL4Lbtrh tlblrLJrnnf,ug,lLuL) pu]qLpu,pt1n, ap*qppp,
tunnhnnfrL nr qnnaunhn dLunLiLfrlr tuLIph hnurgrlEthnrBlulr t.tur nur qL!n LJuL (UnLuptntLut urnLujurnnLlnrl
h Lu LJ Lu Llt ru ut ru u [u uL hru2LlLLrrLlnrplnrltrEnfldUEn[]

qLUqhLnuLIr LquqrlLltr nhulllr lurLhLJtuL dbtuulrtrqLtrbn bL hLUlrnhuLulrnru lrbnplrl tr 11 qc Llnerlhg uurhdurtrqLLra
lrnnLlLuufrqLbnn (LlLULqhlnurm huruundbpntBlurl, dEq Lhnfuunnrh qanLl Lr Lultlr)i urluLutturL Lllr)nLfuapnLl LlnnutoLlnrt
upnbu ugElrutrlrEn0 hLunurLlnnntplnlL bL urur|rlu nnn2Elnr Uu.rulnLnutfr LUDurLtELLuqnqL qnpuur;-r Uta-nLplnLlp
tlruluqLua uLUnphn h LUtrqLr.rd ruLplb nho

UlrdlrluLluquh nfruqo qLU n LLrLlun {n rlt t UIrdLullrLrqLIn LILUnurL1LUndurtr pLUdLh tlnrLLIfrg, nnn Lrlu_rfpLnLr]pLUn
l]nruUrul]LUgrrnlu t zl pLuLLlurlhLr hLutltuLtLunqnrd LU2luLuLnurLnb[bnn L1 nnu.rLg ulLulttLuluupp nLunLLluLr]uhtrnrpJfrtr.
nu2Lubu l.ruh LrurqdLUrrbnurnLd t LU2ruLUulL!Lrrrg!bnh uLUurrLUqnmuL,urir qhLnb rpLbnrr pur0dnL,,gLjurrrr nLrrnqua
nuru[1.]pLugLEIr nlr2ulbu LbnphL, ullrLqbu tt urfLnurphlr LJfrpngLbnn hLlzqhu

qnnanrU t rhn.rbnfr t(urgLlruL 4bd utulpunh onhLu4nnrlalutr L1 CruLqn lrbnpnlr frnuLlLrtluuL LrLlLnbpf
ulL!huL9Ubnlrlt h uJ rJ Lu LrlLu ut ut u lu ruL:

nhuqh Ublt annLt Luq n L L\t b n

nnuLlI UbUL,rnnl]LUgntLfuEnI L!nLUgLULntd bLr, EnF Ut] zunp qnnan'Ltb rE0 nnuLtLUlrug'nrLJ E''du,rumlrq
qnnanLLbnLpjnLL, llL!d qnnanLUbntplnLUn UurLnun(nLd I LlnUIrnrlU LU2ruunhurqp urLluL 2pgru.UnLrl, qud IrnLULrp
.LLblr hrudLurrdl,,tr ur'uLnbuLut-rurl, h rir LnLruJrrtr2L bf, nnn hbmtrurLpnLl$LnbuuLrrurr, pLunLupu!uuu qLuLt LurL
LLtrulLlLuIrLrb n nLU Lh n rhn fu n Lplnrl.rLb n n ut uldL!.ULuqn ulhL Lqur n Ln LU qnn n Lpln rLrLbn n ! LuLn rup iluru Uprulg
nLLLULlntpllr.rlr rhLU Lntll LlEnul bL LUq0nru: nhuLtfr !bluinnLLUgnLdllbn! LUnu,.,gnlnLd EIr ludpn qnfanllbnr,Jurrr
Lun rljn rLplrb n h h u.r nurp b n uLlLUL qqurlnLlrn r luln LL0 ,tLUlrt LULrL Inf {rn Lfn fu nLpln LI,LCn nL, nn nlr; LuqnUgn rp]n rU btr
nrlrbLnLd LlnLltnEu FLurgL!LlLunh qLULJ L!2[uurnhu]qnultulr 2lrgLULF Llnu.r:

nnuLth 2L!Lf uqLuLg LtElrurnnlrLugnrL_tLrEnhg luntuLULf bLnL hurJLUn JuLJph puJqLUpLUl.lLuLnLptnrlrlr tr qnfA[Llauglrbn!
LrEnL!nnLU bl hLUunLLl uttqpnLlptrbn nLrrqLlu.ra pL!qdurpunLlp LUtlurhqLbnlr LnbuLutflrbnh, Llu-nlfulnlr L;
urndbpnpbnn Lqnnmgbllrbnh u]ru hLrt LuLr LULo



"qnLqbnu CLULtt, OtrC 201 7 la. hLUdLufurlprlLUa ghLLr]truruULULr hru2(bu{nLlatnrtrlrhnhtr
Llng aurunJaurqnn r lalnLlrL hn

38 nhuUbnh t{urntuqunnLU (2upnr.Lu!nr_p1nr!)

rturnUurtht nhuLl

bLIpn qnnanLubntplnrtrn ELrdLUnllqnLd t tlurnttLulfrir nhuLln LlurLrtLlLUd rlunl.lrlrnnLn Untdfrg Lr.lurfLnurLinnnrolLUlr
lqLumurnduL hEu. nnh un4lnrLpnrd iun!Llp0 ltLunnet {truulrbn tlnbl qurnLlulhL nnuLlI luLtpF qupUnpLrqnqtt
nnuLtlr t, mJq u]LULn6LUanLl tt tunLLlFlr urlL uaLULduLU!h nL2LurlnnrfdlLurJp t (bpLuhuLlnLLI:!Lupl.turtlru nnu!fl
hhrllLullurlnrd unLU2uIrnrLl t rlufrltuilrlr qnnantLEnrplntl,hg ULuqLlLud tlun!Enh L qlnl-uu,nn,lalnLfrt Upp
LnnLULlur4ndlu! hbLn, U1rbnqnnldutlrL qnnanLl]EnrpjnLLfrg LrluJluLulrurLlnnLluA iudFn LULIunL[]bnh LilnnlJ]S[tnrLI
utLUnlnpurjhL Lundbpepbnh h urll utuinurpLuthU qnndnpLEnh urnugllgdLull hbu: qLlnULuttr.l nhu! tuoL], f f,rf, ,_th
2unp hburhL!2LlEl.t2nurllrL hnqquaLrbnnrd, nlrlulbu onnLu! rlLUn!ul[r1r u]LUnmuLlnlr{ruanrplnLlrLb0! qrLrlqrutlrlr
nfruUn ltLuDrur.lLUnUnLLl r. hLUdLUaurIr tuLIp|l rllunLlujlrLr pL!rlLupru!uLnLp[uU I nlnpup tlLupqLuLlnpnrlLllLUppfL
ntr u {utttLulr utlmEnn nnuLltrnh LtunuqLunULU'U qr.r.rn2nLBtruL Uneung !ruurculrLlnLd t Llupllrulhf,,qnnu,$tlr on*q*U
LtunqurapnLl dntrhunnfrLrq, ltunnrgLILUd 2urnpbnn hhLlruu Llnr-u (LupL1rul[L qnptngbtF-qnLL! jnL]urllr hLu2Llurn! t1
L-qnnm$blh nnl.ulllr tlbnLnlantplrrlL !um rlLunLtuurLuLltNbnlr nr LJLUurrur6lnutbnF, lr!2n hnd!r]L Llnu.r LILUo;nqnrd hrl
tlurnLlL!lhL qnnLn$bLh nnLUllLrlLlLUlr gntgLUufr2LtLnn UuLluu.rmbunrLftrbn: nhuqbnh LlLUDurLlLunLlurL rlrup2nLplnLup
frnurl.lLuLlugLntu tLuru utunFEn {ufLlLULnbuL!qlrbnh qurfl.ttrnf unlrhurnnfruq nuuL,rLuLnqLua pLpLugLUL]Llpqt pnLl,
nuUhunlt bquAqbutBnLd unulrdhlr {Lunttbnfr UnLnurnnhLq birhtn( qLUnLlLUnnLh LlLunqnUuuLtnLratrirr
LluLrBrLrJlurgnrUhg: Lbnpn! nnurLlurquL ruLlurb0n u.lurhLULglrbtrh hLurlruA.urllr LlLunqulfrfr n nu qU L LiLuqhgtrbtn L

LutLULnLultnLl tuLlplr Llnnllhg LnnLUdurln{nA qunUbnI LLuh hLUULrlurulLlnrd bLl nh;UUnn LLurnlnLpl*f, qn"rdf,g
qruntlLUlnL nhullfr LlLunurqunntu[ tr {bnurhuL]nrLl[ qbLLrnntrLUgura I nhul]Ep[r !urnLu{upJLul.Lltrp2nLplnLlnLLt npp
utu.rnpbni!FLun hLU2qbLnLlnLplnLU t Lbn!uJrugLniU qnnau.rriir0 IunnhnqhL

20l7p h2016ra 4bllLrbLlFbnh 31 h 4nntpll!Llp tudph gnrruLuLUllruL r.UqLlhr{trbf n hur2{bll2aLLrlhLr urfdL,pll
ItuL|LUqnllrruLEnLlLUltugrrntd tLnLr]Lg tlur0tturllrlr nlruLthrr LUnLuLlEtLuqnrlu ELprunl.Uua;aBlfxL[: u.raLurrq hiuzrll]
LUnLbLnL utuhLinrtqnu.rLi! LtLurj rlLUn!n nnurUh pLUnbtLUrlrjluL utlLLjh2ngtrbn0l

nhuqh UblJtnnnUugnrUUbn

U2lua nh w g nLUt-t wU u b qdbU aLb n

lblnLllLul urunLUULln gntlg I muf]u 2017 h 2016pp. 4bLlLrbLJrrEnn 31 -h qnnL@lurLJp turlFn {urnlullrLr nhultn
Ublr Lnnnlrugn Lutubn n h u2(bq2nurlnL undEplt EIr n q' nu Ln u2fu u nh uqn uq uL u Eqdblr LnIrhf n.

s29U

'lnurLiuLlulr dlrgnglrE LL 4nLuLg
hLUdLufdbpLbn

UnLlulnLu]hL LUndbpqpbtl
lLUhurLplrbn pLulrltbnfr LUurLnULUdp
Zur6LUlunnrlrbnhlr urn{ua L1LUnt]En h

Linlu LUnn tplnLlr'LL n
qur6Lunpfr hurLiLun dLUUr2bLh LEn4nnrdLEn
lhurqLiJurLr utL!JrJruLLUqnbnnL{ qnLUqi!4nLILUA

urndbprlpbtr
UhL2L1 du.rnlllll.r durdttELno u.truhqnA
Lbn4nnLLtrbn

U[ $nLLULuru!ruL urLlurhLltrbn

2017p. I}bqrnbdpbnn 31 -h r]nnrplurJp

265

216,233,496 7,951,541 19,141 ,129 243.292,7 66

3 7,8 25, 1 48
787,330

9,502,6 70

142,405,903
21,8O0,747

3,056,1 13

346,'140
509,445

1 ,460,'t 98

285,730

6,205,3 48

556,703

757,955

16,556,249
1 ,011,411

225.351

39,A42,A49
787 330

T0,546,355

1 65, 1 67,500
22.A12.21a

3,056 113

346,1 40
735.061

50
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38. nf ulbpf Qunru{tupnr_rl (2tupn rul4nrp;nr.I)

OfruLlfr Ibflnpnfrugnrtftrbn (2upnr.!ru!nr-p1nr-!)

'I n LLr d LU Llurl.r dhgnglrbn h 4nurllg
hL!rJLundbplrbn

UnhunurlhL LUndbpnr"bn
'lLt] h urLrLr En FLr]LLlbnh Ir LlLu Lf d LU Lt p
lu6urrunnr[]Enlr'Lr mnqL!a qLUnttbn Lr

h nlu LUnn Lpln rLl.rbn
qu6LUnph hurLlun duLntbLn IrbnmnLLtLtLn
Ult $hfrLULruLUttu.rLr Lutt Lri h r{tr L n

2016|a. tEqmbupbnh 31 h 4nnrp,r.uuF 152,853,846 16,193,516 12,466.052

43.719, B86
184,833

1 , 569,3 80

92,934,554
1 4,3 I 2,5 5g

1 32,634

156.599

1t 3.042

15,863.791

81 5,4 54

578 460

14,226,419
61 6,64 6
169 0] 3

44.751 939
'l B4,833

2.320,AA2

119,424 .824
1 4 929 205

30T,731

l-.lllulfrqtrbn0 4uruLUL]LUnqLlnlLI bU hl.rdp nLrqnrLbtn( urtlr bnl.thn!, nnL|brlqnnaolllEn t.tnqLII gnLULq(L!a t:

O[ru[[ utuhrluUurfurhbnh qbnurhut,|n4nrprnr! Lr quulnql.Ul]LtlU pru rll,upur tt ruun rraj n rL

lunLdp0lrruDLuL|LUnnlLl L LlurnlrurnLr nhulrrr LrbLLfnnLurgnLutrbrr0'dEq rhnfuuanrn LrLUrlgn[uunnrubnF [uLIElr, I]rrlLribulrutr LlunL.lL!{nnLlurtr 6lnrnLUlnL ltLUd ur2luLr-rnhuqnullLUL ubqUbLLnLbnh LlLnn{LUapn{:

tunLdF0 lrunglrrLtnnnrLl t rlrunqurrhrr nhutrh dLUtrLUnnulrLrEn['uEq gnfuunnrh qurd rhnluurnnr]rEnlr []Lrph, htrrurbu
lrLUh lluf t.turLlnnUu! 6lnrrllulnL LlruLI u.r2luL!nhuqnLuL[ul.] ubqLJbLmUEnh ttulnLlurdpnq nhuqn [LnnLL]ELnqnldunrrbnn uLu hr.rlurr Lr-r2LU Lhb n uu,hur,,lbtnLlr Ldu.rrr nhur.rEnn qLUnFbnupLUp L.ltpLunuq4nLrr ru rr urrplqu trr
qEnLULLUILJLUL LnLufrbltur! UurLj uLitiLIr hu.r6l!lur!tln Uunqurapnq Etrbln{LlLrhnLudb2mnrplnrLfrgiCurn
qurnltLUuEuurULEnh, u.rnrllnL!LUFbnnLBlu.rlr 6lnLAEnir h EntlnLrbnF LlLunL.lurlhfr nfruUfr uLunLILuLLu2ruL,hbpp
huruLnuLnLlnrd bL qurnLtLulnU LlndfruEh t.tnrlLlng bnuLtuJLuLtLUlfrL L.lLrn{urapnq:

Ubq LILUnLturnnLh qan( {uJnLlLuJhlr nnuUh 2u.rlfln, LEnunlurt purLl.ibnL Lr gnLu.r!uLULILUL qu.rqduLtbnutnrOlnLLLbJr0,
t0ugnLght uuhLiLuIruLf uJtt{nLU t h ru2LlbLt2n uthtr Lr hbLnhru2qb!2nullrLr nhuUbnn huLtLUn nurgnLgh2
uurh LJ rullrullrr gbn n q:

.lLup!LulfrL nnuttU'lrulr Llu,lLurlurnqnlll t rlunLtLuDnrLbnf L1 utn1-nEtrgnLUt rlLunttunnrlrbnn, dLuln qnLLlL!nF h
LnnLlnuubnh {6urndLuL nrl.rurUnrBlnLLrn utu.rnpbnuFLUf qbntnraEtnq I LulrhnLudE2LnnLp]u! nbulpnLU qunqF
uTrLUdLu4ndLUL uLuhLlLUlr[r2urthEnn qrnrubtn{: UunnhlrEnt]Lulu.rg{ua bL hrullrnrq huqnqnrJa[LrLr t] quulnrll!quL dlrpLlLh L!lt LJhtnglrbn:

qnwq

tunlLlEI L]nnunntu t puJquLuBhtl tlh2nglrLtn LlunulrilnL nhullr qulr-lbtnr hurltLUn: unLULIEL urqurrrqLullLuL LlnLrEgnrLI t
hLULJurnLlnrLJ urrL!rJL!rrnqua rlnLUdurLrLr.rtr Lirrgngubnh 4ndurg qf urLlr.rbngLt6, npp uuru nuiplenuiLrnLp prr4;LIrLlL,ra
qnnabtLulrbnlrl t tunLdp[ L]LurrnLruEn t uLUhLlL.,LnrLr nLr]nlLbfr qpurlf r,r[uLrqr.]Enh Lril,LJ nhuLrbnl.r rrququ-gLrLurr
nrttnrptrurlft: qLUnt.tbf fr U LlrnluunnLp]ntLtrbnn hLUdLun qnLuqn hhLtLULlurL LfEuurltLtlnlr bLr.

> an qhn pEpLullilr ut LuJU ruLr LUqn bn n L1 qn LU qLU ryr Llnrl ul]2rund qn Ltpn,

> q LU qd LUl.lb nrun lptn rtrlt E nh qn naLunlur Lturi.r Lull m li Wbn 0. zElrpb n n, ulru2unlrbn ! L1 dbp blrurL bn 0,
> nuqhLr tL qnLLrLlL!Llurl LIhgngLbn!

hnurtlt!FLULtu[]LUlr LULrdLUllg bnLlu.rnurdLutlLtbLl bhLrLUlruLu Llnn n r d0 h qunLtLUqnnnrLlI hfrLfi.]urLILULnrd uulLuhn{LlurabL $n qr q uuLUL Lulrdurlrg qanq qbn u qurrrqlr qn I qunl]Lujnu qabn n, n n q Eu Lrlur.r nL, LUurLU h n qqua 2bu n pnLLtu
(uJnllLullrlr LlnnnLUL.! !UL!qu.rgnLlLh h uug.,bLn r 'ULtlLir 

Ln ruqnU lunLLtpp rlLup!LrnnLfg 1pugn,gp2 r,-,,q r,., h n,1n ipln Lf, ft!L!hulrgnrLI unLUlrdhL qLunttbnfr U gnfuunnrplnLLubnh qanU LUpdEqplLILuL hulr,ruU52f[f 1r nulLr qLulnL'
qE []pn rLJ:

qunqbnn Lr rhnfuurnnLplnLUlrbnhg purgfr LUlt gntrLULruLUt-tuL LU!Lnh{Lbnh qanq L!uluhnLlnLlalnrL hLlL4hurugnrl
qnuLlh ubuLULln nnn2{ntLI t btLbtn{qnnanph tntotntuns ahLtlrru[]LUlrnLLl purrt.tLnnll {ulqEf u LlinpuLlnnL[;nirruup
LrnuLJu4nbLnL huLlrun qnuLlurrn lbLr LrrLUhu.rLrgqnLu c.,gu.]nnl,uinlL blr r.ruqLrnrd LulLr qpru4rtpp, npnrrp dbrip urrpbn{Et hUrnqLdLUL ulL!JdurirLuqnEnfr Ll ru|dt Bllpbfh grrllrurnnrp]LULr qnJlaunpLbnlrg: .rtunlnLuLnnLtubpp 

Lr uuj1
ulur n mpulhtr u ndl, pnpbn! h lrL\r LU L-truLrn rLI ut qLUh n (Lilr-ra 2blt:

51

181,513 414



"rrnLqEnu Furlllt" OCC 2017B hurrlrulx ri F rlur a gnLuLuLu ttLUIr h u2qb Lr Lln rEJn tut_rb n frlr
LlFg AuL n pulqn n rpJn Llrtrtr n

3 8. nf u!bpf !runu{upnr.d (2upnr_hul4nr.p1nr.1r)

Ohutth uulhrfuutr[ufl'u$bnh rlbpruhuIn4nr,plnrU tr quulnrtult,|rut purluEutqu.lunrrdlnl-lr
(Zuinn rU ult{ n rBjn rlt)

Zurlurlur-unlr {urfrUuJhU u.tnnurgb[r LlbntntanLp]nLlrL !uLn uLqLuhnLlqu.ranrOtLutr

UL2und qnUph qnLU{LUnnLILudF Llunq[rn
rlnLULIuJUrul dF2ngLbnn{ uLrlL!hnLlqLUa qlunl.lbn
n uLl n L qnur LlnLl (u nLlbn
quqUuttEnqnrElnLtrlrbnh EnLu2lunpLbnnU urntLUhn{{LUa LlunUbI
UndEpApbnnLl qnurLlLu4nqLUa qLUnUirrr

ULUnBI.ll{nnnLLtlrEnlr qnu{Lr.l4nLtLUrjp Llu.rntlEn
SnLUl.ruLr-lnnLnu jhlr Un?ngLbntr gn ur L|LU qn U LU Ll p Llurf l.lhn
'Tlu2unlrbnh qnuLlruqndurLtF LlLUnttErr

Utt qnuLlLbn

?LU rqu h n qllurd LlurnltE n

Ct4urribLE rtrunUbn Lr qrnEurnnlratnrLUbn (huUulu(unL)

82,040,110
35,144,213
15,950,465

6,38 3,684
5.541,894
3.300,65 7

2,320,43A
616,134

1,230,345
11,438,319

58,061 771
27 221,411
13,485,219
5,89s,609
1,513,789
1,485,529
1.977,955

896,863
5,',]55,737
7,885,137

123,519 A20

qEn0L2qLUa LurunruLuttnLdLbnUurlurgqu.ra LundEplrEn! qurnLlInli hL!2rlbt]2nLUlnL LUndbpl]bn\r EL, Ll2ELj
lrE n l.lLulL!g1r ntLl qnur {r bnn fin utlurlr Lu ndupI i qn u.]rlrbn fr 2n LtlurluLlulr LU ndbpuEnfr q'unr h [r u'] n rfL b nI h nfrr qLU a bL
qnurLllr qLuhurLnLILU! {nur Llulnllbnh LnnuLlunnlju.rLr urduurp{lr 4nnrp[l]Up lnLJLu.rLluLnLLI qnLULp tbLl
pLundurg{nrLl, LIFlrttr (unltEnn 2qLLUhLUmLlblr nnulbu LuLrhLULrLr.rLr-lbu undtiqnttqua

2017p. 4bllLrrbLinbnh 3'l n nn n LpILU dE Lllrh LU Lnurlq bu LUn dhqn tlqLla {LUn ttbnh qan Lt qn u Lltr bnfr nn ur Lturu LU nctl,ptr
ttuqdnrLl t 8,634.264 huq. l1 4nurLl (201 6p. B, 1 47,725 hurq La nnuLI)i

qu pUbnh hb a UwL44uA qal dLultwUwlt qwnaw tln 0nLppLlt\tj fi

ulu qnnahplrEnh hhLJtrLUquLLtqu.ruurLt0 uJLhnurdb2Lnnrpturlr 4bulpnrLl hru6rufLnf4trEnfrL LllipngLbn Lnn u.r dur 4n Etrl
Lr Un u2lu hpub nn h urllnb qhln hqrlrbnn btr pL! t.tu bL LrnLIr {un Llulfru nh ullntr, nLt LILUn Llbn[ Uu]prulplr]lnu U
qhuuurruBqr"Llrlh! LUtlnb4ntrfrqltLnI iudph qnruqnn huqi!uurnrutubfLr bL hL!6rufunnnLbnn ulrnrLng, nnr]Irp lanLll
EL Lnuiiu 2nf nnnrl uLdLUIrg qnrLlLu lEn ulnLul.]rut lullpng hLULnnlll Ll.lrulLlLUtJIrEnh Llur,nuupLlruL 4bqpnLrI,
turqLUhnLlquJd brr nnLulrg hbur Lru.rr.qLlua uru.lnurLpLEnn unurpLlrurJF Ll, hELnLlurpL!n, qnurrp ruqbth Luu]LUhn{ LL,
pLUL nrqqLultlr LnnL!UurnnLlnq qLunltbn[:

'{.,nLrh LnniuuLur}nLlLUu r!rulLILuLLUuruL LrlLUnLru{nnnLplnr'rrlbnu hnbLghg rrbnt.lLurrugrrnrd bu rlLUntrL!lnrr qabnh
loqourqnnaua du.ruEnn Ulu rlEUpnrLJ, hLLUnLrrqnn Llnnnluur'trEnfr qnLLJUn0, nn tunLLlp! LtLUlnq t LtnEt, hLuLlruuurn t
loquurqnna{ura qurnttLulhL qdbnh qnLdL!nhL

UtutlL!1]r, hLrunuLlnn {rruruh hnuLILUU qnrllurnL urlbth rfnpn t, pLUL 2oqLnLuqnnAqua (LLnUurlhLr qabnh
L.llrr}hurlrnln gnLtJurn[, plrrlf] nn LlLUnLlurjfrlr LLlLUnuu(nnnrpjnrl.rLbn0 urnLULlLrrr]nrlnrLJ blr (unLlurnnrLrEfh ttntLJFg
{urnltbnn LnnLUULu4ndLULr nnn2L!Ltfr uLnuLnlLrnLnLL]nh ulruhquLLIulr qltLrlpnrLJ tunrLIFil hEuUnLLl t
q u.rf Ln LU{nnn rlalnLLrL b n fr UunLJLU! duidLlEurLbnhL, pLULlr nn EnUurnL!durdUbm LUur nur u {nI n rp]nLLU b n I
ut!!nnrLLULlnLU Elr LUqEth pLund.n {unLtLLlnU nhuU, pLulr ltun6u.rduLlLlbLn 11]unLnLULlnnnrptnrlrlrbnI

UndbqntlUru! l-r qurhnluurtu{nnrJLuU Eruqu!uUu.lllntr,rnL!
quntrbnn u'rndbqntrnrL.ln qlruhLuLnbtnL hrrdLurqu.rL qnnanLrrbn! hbu'rllLu rL Err. un4rnp ,.nrrnurJEnh Lr dllln qnrLlLUntr
(6urnnrLrubnLn druLlllblnulrg blr L,LlbLir prurr 90 on, LUnr)rnp hLUrulrh bL qnna[LLrEnl.]Enh nnLrt ]hullrruurLr;rlqdLlurnlrtplnLLlrbnh, LnuLg i.lurnUuJhL tlurnLturlrn2n IrquqLlLuL tlLUd utLulrJLr]Lurqnh utlqFlrLultLUL ulu.rJLl;LLbnlr
[uurlumUuL 4bu]pEpr lunLLIF0 qIrLUhLUrnnLd t Lluntlbnlr LundbqntlnLdn bttJElnLlurndEqnllLlurb LlLup!bpfr LuqLuqLu
4nLUdLLrqLuIr hnupbnh (bntnrantptnrllhg U urndEqnULjuru hL!lLnurlrn2bn 2nLlrbgnrt qunLlhnh qanU UnnnLulrrLbnfiLtulutthl qhnndhg, gnLgLuFbnELnq utuJhqulneuULUL UnubgnrLI JunrllpI n]LUhnruLntrEnh quurhurlnnLfl.l
frnLUltLUlrLUgLnrU t LULhLLruru]qbu glru h uLrLlnn qLUhnruLnLbnn L1 !dputlhL hhUIrltpnLlqLuthurLnUnq
Lquhnruutrbnh qL! uurLlurn gULrr dp:

1 70,030,851
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"qnLLLbnu CLULt.l" OPC 201 7p. hLUUrufuLlpLlLua ShLu]!u!ultLllr hur2qburqnrpJnLLLbnhLr
Ltng au]Ir n pL!qn n rplf rlrlrb n

3 8 . n[ u ! b p [r U ur n u {tu n n rd (2u pn r,Iru ! n r.B1 n r.U )

UndbqnUUulu U uluhnruu|]u{nnUuU purlrlpuLlu!nr|arnLL (2tunnLUuqnrprnrL)

ULt h Lu a w q b u qU w h w a 4n n q u h n LU aU b i

tunluplr utlhLULl'rLlrtubu uurhLJLULrnLU t ln!nLuplr]l-r2lnLn ur]]hurLnLUqEu trullulr {urnllh LrlLuhnruLnfl uLnbqauu]ll
LU'Uhnudb2mnLplnLu0: nuhnLUUrl]Enn 2u.rtlln nnn2LIurL drurlurLruU hru2rlh [L LUnLL[nrLl hbLnUlLUL hrulrqudulrplrEnn.
qnnA rUbnnt qnnaurnun-dnLUgnlr UulnrLnrplnrLn, gfr!uJIruir.rLlu.tl.t FLunrlnrptnrL!bnfr Auqdulr nbqpntULrnLU
nLLurqntpJnLtirbnI punElLurlbtnr qnndnrLEnip]ulr uf qlnLlrpLbn0, u!u.rlrLll-ugdu\r u.lLunu.rqLulnrU LlLuLfuuLnEuqnn
ulrlu]glLb$p qnLdunLrbn0 Ll LuttLLtLUtqnn q6LunLlurL bLpL!LlLu 2ruhLUFurdhtrLbnli qnrllur rbn0, ghtiruLuur!u.rLl
oql.rnrptulr LbnqnuLirJruL hLurnLULlnnnLBlnrLU, LUqLuhndLlLUI] dn?ngh frfurqUuL urndbp! nlrlqEu Lurtr
rlnurdrulturLr Un2ng]lEnh LuqLLtL!tqnn du.rLjttbulrEnn UndEqnLlnldr]g LlruruLbn! qLuhu.rLnUnrU blr ln!nupul2lnin
ht!2(burnt urduuBrln +nntpltudF LIL!LI urqbln hLU6tu[u, [,pb tlrluluu]mbuqua nnLuLtl]6LUtl[ rqLUhul]pnLLj t urLlbtfr dba
n12Lunlr n LBtn LL:

tu LJ p w lhlt h n dnLUp n 4 q1r w h w a 4n q ul w hn Lu aUb p

LllihurLnurulEu lrullrult thLULr4huLugnq qunqEnh [rbnLun]LUL LLurnqurlfr]l pLUnnbn0, hhrhniabpLuln! UurnLlu'n! h
lluqLUhn!.lqura uultunnnL!ltuL !.lurnLlbn0), nl]ztl]Lju ULUU LULrhLULnLuqbu [rul]LuIl, pL!Jg LulrhL!ururqhu rundbqfLlrJrulr
opJLLtLnlrq hull.nulrlr2Ln 2nLLbgnrI {urnLtbnh qanL.L rLlu.rhnruLr.rl.rbn0 qLurhuruLlnrU blr fudpLUlhL hfrdnLlrplrbnnLl:
'lLuhnLULnIrbn0 ql]urhL!Lr-tLlnrLl bL lntnL!pLUI]Unrn hut2LlbLnnL Lurluurpqn qnnLplrudp, ulrl p{ntU lnLnLUpurlr2lnLn
{LUnULUInL LqnnuSElfabuuru{nnLlnLd I Lu n LuLd.hl_]

tudpurlfr]r h fl Lin Llrpn Ll qlrur hulr LlurL 4ELqpnrd nnn2qnrll t utnnLn$Ltn urndbqlLtnLU!, nnn Llunnrt t LrrE r nrLblrlr.rt
LnUIrhuLt LULhLUmuLlulr urndbqlrLtdLUL] optELlLiIL{hur]uurLh2btrh BLLgLuLtL!tnrJaturlr 4ELqpnrd: UndLqfl]lrrdng
LfrtuuLrbnI nnn2qnrU bI] hELnlltrut LnbtbttLUmt.lnL@ILUU hh LILUIT qnu LlnnLnbblh qanqLLUlunnq
dluLlur'UtuL.lLu2n2ulrlrEnn OLUULbn0, !LpurgfrLl lnuuEuruUurl] LLlLulUur'U!bn0, Un1-nL!qnn dulrlruLLULtLUhuLnqurAn
uLtuura hlJurnLU{nn llnnulnh utLUhfrg Unullr LUILr quhn, bnF lthruumurur{fr, nn Lull.r qulhulrgnrll I LULhu]muu-tEu
qlrLUhurm{nq urndbqntlrlLUlr LrlLuhnLULnfr uLnUnanLLI, nLlulbu trLULl uLnrugrJurL bLpurltru LUqUtlrulllnt qntLJurnLbn0 Lr

LUquhLlh undEffrtlnrdng hEun LUndEpfr {bnurltrulrqLrnrLio:

$nLurlruLULlurlr Enu2fuhpLbnh Lr urLtnE4frunqLEnn undbq[l]ULuL qLuhLULnnrdI h u]LuhnruurLULlnnnrL,tl

hnultuJlru gqnrU t lrnUL hhLlnLIrpLbnn{ nU qLUnLtbnnLn :

?wpdbqpqqwA, nt durLlllbaulrq 4wpllbp L1 qhnluunnLp jnLULblt

ULn nn h lrb n qlr]lLlg Liura LurunLULUL]nLLl pu.rnd.n {urnlturLlr2 n EgnI qLunl.][nI hnLUrlrupu]lrL!Llulr L!L^LULg LnnqLud
LILUnttbttr bL, nnnlB nll.tbU lrlLuquqnLlL dL!Llu.rnqu.rlin {LUnULulhtr nlrult, unUnnu.rpurn LUu]u.lhnqllura FLundnuLILUnq
qfurqn{ (nnqbu qnurLl b'U h!u!nhurultnrU nnulJurLlLUU Llngngubn Uurd qburultLUlr bnu2tuhplrbn) LLULI

bnutuLuL!]tlLulr Lin6LUq U u]Lunopbnh uLrturuunLldrLrlr tuLl l1]urLnLlnLplnLL nLlrEgnI u.]lL rlLunl.lLirnnLLbfU UL4qnLtLlnrd
bLr uLnuL4urnLn Llun!uLrh2h Llbpr Uululrqunul {unqLULh2hg gLudn LlurnltbnI L]LUqUntL, [I] LUUhuLnruLqEu

tlundbqnttqua, uLnutLnunLnhg guran qLurhruururqLuL nrLbgn I Llur nL]En[:

ntdutJllbaulrgblurltdtiqnqlrud dwttqbauLg.

FuFan ua@u4unu sudt, *riTl,Lor ubhu.tau)utbu
Lutqun 114t1uitl [tuttlltubhz iutttltutth? 4tuttlttuuhz undEqtQ4uA Lundhqntt4utd Ctt4utttbtt?

207 7p 4nttondpblth
31 b 4nnlprulp
Zu6ufun nrirbnhl mn{LUa

tlLutrLlbn tr $nfuu]nnrptnrlrlrbt 35 '148,213 125 750,079

2416p 4hltabdFEnh
31 -h 4nnlpttu[p
tur 6ufu nl nlrbn hlr mn LLlua

{L'rnLtbt t1 rhnllunnrplnrlrLrbn 21 221 .411 88 178 139

l 145,173 7.987 386 170,030.85',]

4 dultltbaurlrg lt ttuFdbqnq4ud duttqbaut g
Putg n2

PurpAt, Ua|ulr4tufa AwAp uLhuauqbu LlLthwuluuttu
lurqlln ll4ttutl 4tut,Uabh? 4unquLh2 4u?trutthz updbqnU4urA rupdbqnl.44ud ClrqLuttbttp

- 1 446 121 6132143 123 519 A2A
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"lrnlrLLbnu CLULll" OCC 201 7 p. h u tlur fu dprlLUa bhLurLrutU ttLr.rlr h LU2LlbLnilnLptn LLlrb nlrlr
qng au.rlr n pu.rqn n rpln drLrL Ir

38. nf u!bpfr !unu{upnrd (2upnrLu!nrplnrU)

Undbq|1Urru! [r qtxhnLumru{nnUulr purturpurt]l"ullnrprnLL (ZunnrUut{nrfarnrU)

dw tJU b a uug, pw| g nZ u.tlr hua u qb u wpdh qnU lwA tfu nLth n

dtutlLlEuLULq, purlg n2 u.rlrhLUmuJLqbu undtrqntl{Lud {urnUEnn ll $nluunnrplnLUl.tEn[ 
'1.]bnL|nnLLl LL dutdLlEuu.rLg,

Eu.rlg nl u]LhurLnurqbu Lu[dbffL]{LUa qunllbn!: dLurJqbflu.rtrg, prulg n2 uLhutmurqbu undbqntlLlura {unLlbnh
LltrtrtnLdnrBjnLL0'Iuu Ll6Lu0LiLUL nL2L!gLiLUIr dLuLJl.]ELntrbnh hbmUlLr.rtlr E

2017
9A ophg

UhLt2b 3A ofl 31 6Aop 61 goon wnlu[ti| CL4tudhlr0

',ui
no:

SnLU\ruqnnur h LtLUul

Uutunnnuqur! {lrlnLlbrr $hql'!rutturlr
19',],801

28.088

zu.'6rulunn4Ubnhl, uln{u} rl(unqbn h
+ntuurnnLpJnLLLbn

Unl}JfirLuFbflnLpJntu
qlnrnLrLILub!nrptnfu
Ch!ununnrplnr'u
UnULrlnrn

LuIdLu!g
ahrhnpbputhl' LlLunlt b n

ult

C!rlu UbtE

10.016
2 638

131 696
66,224

5.29 6

4,18A_

14 196

12 812
11,632

14,612
26,842

14,923
12 414

31 I 736
214,449

4 195

29,944
34.45 4

909
29 119
12.O14

708 105
326 393

4 195

220.944 21A,5t 4 114 144 598 831 1 145.',] 73

2016
90 oths

Uhvtb 30 on 31 60 otl 61'9oot unu4bt CL4wttbUp

lu6lulunn4UbnhL uln{rua {l'unqbn U

hntuurnnrrdrnLu'Lbn
t.in4tn LU!bfnLpln
qlnrrlLuLr!ub ! n rBtnrI
UnU(nnrn
U u.t ur n n rll"U tt urL Llttlnttbn $hqlrttLuttLul]

llrl]Aur!g
rhrhnpbpLllh1r (untiEn
utt

CL4urdbLI

CnLUulurl.lruu nhutl

198 763 121 225 130 415 996,318 1 446 121

nno
21 424

107.802
64 917

3,622

103,187
18.0 38

21 98fi
I 281

5 357

58,902
42.889

I1,343
21,290
73.51 8

589,54 6

260 418
40.203

33.329
23.565

100 303

859.437
386 262

43,825

CnrLtLutL!Url]lr nnuLl[ tudpfr $hlrLUtruLUt]uir qnnahplrEnF u.rqu.tqu nnLUdLU!Lr]tr hnupEnn ULUd qnLuLg htrLr-r!LUII
undEph LhnlhnfunrplLULr DfruLllr t 2nruLulLUqu-rL rULUlLlrulrubnh Lbnunllut LUnLnulndnrlBfi gnfuundbph Ll

urnLlnuLu4nnUplrbnlr Lf nLIrnlunLlaluL urn4lnLlrpnLLl: tunLUFn uTurnLuLgLuurnf.J t 2nILILUILUtlu-tL nhullbnn LUDLronu.rlnL U

nl LUnhlnnulirLr qnnur$Eirbnhi UnhlnnLUlnU ulnnugbtfr 2nr!LulurqLutl nfrultn LlunLU{Lun{nLLI Lr LlhnLUhuLl{nrU I qun
dEpn4n(, n00 urnmurgnlnLLl I nhuqh nqrnh.rLUttrulrlrbnn dn2U Ltu.r lu (uran rptn LL!: nt urntrLnlLutftr qnnLngbt0
ltunLUqLUnqnrll L1rlbnurhultqnLU E qqujnrLnLIatLUL Llbntnranrplurlr Uh?ngnq:

Sn q nu LU 4n nLlp h Lll n \h n lu LJUIU nnu Il

Snqnuuqnnrjpfr nhultI turlpn bn]rurLruruuur'lr gnnahpLbnlT LULrlurqlu qnuUut.lLuL hnupbnh LILUd r]nu_rLrg frnultruLl
LUndbpn hLrunurqnn Lfrolfnfunrptlr.llr nnuq! t Lnnl.lnuurffrnrlplrbnli rhnrh.luLlrulr Lun4tndrpnrU Crutrun iunnhntnrln
unrhLlruLbt t nnn2qLLra duLlLlbLnlbnn hLUUun unUnuu4nnrlplrbnF 6E[B{LUapLrbnh lu]Lh nhfpEfU LlbnurhuLtLlnrd hL
onurLlu.rL LlLf n{LLrapnLli

abt rtrtLuL LUTnLU!ull0 gnUg t LnurLhu tuLjpfl $htruLutuLlrul LUnrynlLrplEnfi LJruuhlr hu2rlblnLlnrBjrul] qqulnLLorOlnLLr0
LnnqnuL!4fnLlp!hnfr hlrLUnLULlnn LhnthnfunLplnrlrlibnn LrLILUurLJurlp urlt LInLhnfuLULluLl]bnI hu]uurLULnnr1r Ltuurlnr
qulULULnLt:
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"qnLLlbnu FLUlrtt, OCC 20'l 7 B. h LU LIu.rru dn (Lua ghLLr-rlrul-uULUir h u2rlLt Ln Lln L ptn rtru b n hll
l.lng dLr]L npuqnn rptn LLlr En

38. nhuUbnh qunu{urnnrd (2upnr"Lru!nrp1nr.L)

CnrLlultl.UUuU nhuU (ZLun n LUuIqn rBt n rt,l)

$frLur'uuurltLL]U LUnntnLLpltInh durunL hu2rlELnLtntp]LUtr qqutnrLntOlnLL! unLlnuu.rrtnnrlp!E!nILl bLprur]nrlnq
$n$nfunLplnLLlrLnh Lr.rqrybgntr.)lnLllL t durUuLrul-lru2ngurlrF qnLLn unLtnululfiLt bLlruLlLnlr Lif LU rl[tlur'bLlpbnfr
31 "lr qnnrplLUrJp h ur2LILlt2anLd hLU2rl[]nqnrl LntLUgne LnnLlnuurqnnrtpn{ S frL urlr r-] uu ! ruh tu U r,r r] L!,Lr bp n U
ulunLnLULlnnnrplnLLLbnh hhLlLlL rlnl!, U qnLLn ur)LlurnLUlfrIr ELtrullun (nur, rI[!LnbLIFEnh
31'n qnnrplurlp hu2illiLt2nntd hru2qun{nI LUahlnfur]lrL qnnanpLEnh hndLr]Ir LhLU q;ulnLnLUtfr qqLUlrrUnLplnitu
ribttubriEbnfr 31-n l}nnrBtLULIp uJnLlu LnnL]nuurnnnrlplrEnh ranqtuunbm rhnLhnlunrplnLLLbnh h;LrlE;l
hLu2LtulnllLlnLLI t LlbnurqlrLUhurnEtnLl h!uuutLuL|nLL LnnllnuLur|0ntlpnU qLU6LUnph hurLJun dL!Ln2bn $fltLUuuurLlLUIIuil-luhrlLbn0'hhLIIrLlbtnq LUII] E!|aurrlnnrplurll LlnL!, nn Lun!u trl.t E!LUUuLlptpnLBlruL qnpp qnLqruntn
Lnb[ur2LundEn:

hLuqwl ZL 4pwLI

C.uqhuuthU
UbaEnh

tuUbltugnLd
201 7

C.uhnllph lr
4utuuh

qquln LunLpt nll)
201 7

taLuuf hauLh
qquln tl!nLpl nLlr

201 7

Undnqp
aurlLtruLlrLrL 4nud
LlLtu r'Inlrup

16%
1 .3%

CtuqhuuJhU
UbaEnh Lt4urqnLI

2017

(48,646)

CLuhnqph l-t

4U.uuh
qqw! n LlrnLfal nLLt

247 7

(101,121)
(230,585)

tltuqhauLh
qqulntUnLp!nLU

201 7

lurlLlLULlLUI] n0LULJ

UUL nntun

hwqun 11

hwqLun Ll ttnuLl

3 5"1,

o5%

E u qll u.uJ hlr
Ubnbnh

tuUbL.ugnLI
207 6

1 06.41 4

C.uhnLlph l)
t& uull

qqul n LUnLfa! nLlt
2416

1,535,014
BB,6B6

tauqh@LuLh
qqul n LlrnLpl n.l)

2016

Updnqp

UndnUp
Zurlt.lLULtLU! nnud
ULnr'lnLL!n 1%

PuqhuuthL,
UbaEFh u*uqnuI

2016

(18,448)

Cuhnqph lt
41 uuh

qqul n Lb nLplnLlJ
2016

(1,174.090)
(142,859)

tauqha.uA
qqul n LLnLIdJ nLlt

247 6
UndnLlp

hwqaD Zl

aurtltruqult 4nrud
IJLrU r)n1up

(3.ty")
(1%)

18.448 1 , 174 090
142 859

Unmurndnrt;.ah nhut{

UnLnLundnrlpn ahuLt0 L!nLnL!ndnrJlan qhnfuufdEBh qrnLrhnlunrplnLlrLbfrn hburILUI]pn( glrtrLulruLULlruL gnndhpLbnn
undijpfr u'rrumLUIrLlLulr nnuL.lL t Fulrltn tunnhnrn4[ uurhULdrbl I uLuhULUtrLu2ruhun urnLr)undnrpu]hLr 4hnpbnl.l
h ur rlL!n:

55



"qnLUEnu CLUIIlt, OCC 2017p. huJLiurfuUp(ua ShIr urLr u ru LlLuLr hL!2rtbui{nrptnLLlrEnhLl

!ng aurunpurgnn I ptn Llrlr En

38 nhuUbnh Iunu{tupnrrl (2upnrLulnrplnr-I)

Unuundnrlfoh nIuli (2upnrturllnrBlnr.!)

ULnnnU EbnLlLud LurunLuut.[rbnnLU L]E[!L!]Lr.rgrlrud bLr ullr undnrlplrbn[, ntrnl]gnq 4bqubL]pbnn 31 _l.r 4nniBlurUplunLUpL nrtrh tm[]Lllr u.rndnLpLUlhtr 4hnpbn n2 LuntlnnLUlfrlr rynurju.rL.lL!t-r url.lurnqtubnh U u.lLUnLnLU(nnnL[jnrf,iltnn,
nL2LLrbu rrlr.ru uL!ruuLlnI qnLudL!L]LUrr hnupbnir qanqr qu.rLnLUnqu.ra {bnrnranrprnLL0 urnr.nLUhurtunniLi L zz l|L!dnLltr-ur1'rLlruLlp urnmundnLlph gnfuLundbBh hLunLu{nn LnLuLnr-uLnLLitrtpp ruqqbgnrfdtnLLn hurUufuLlpqurA
$lrlrurLruLUqLU'lr urnnJnLlpUbnn UuuFL hLu2LlEuLlnrB[uL dnur (L]L!fuLLLuA LUnnundnrllah qhn[uu]ndEplr
Lhnlnnrunrprur'rrLLrLuLnLrLuLIF n2 unLLLr.rnurlrtr 4nu.ruLuLrurlr LUrrLrhqlrbnh Lr ulunLnuJ{npnLplnLLr!bp[ frpLu!LUL uJndbpnqqurlnLLn rprn Llrng): cu-rg'.ruLULrLUrr qnrdLU|LEn! urn.nugnrnLLJ brr h!urJLuudprlua s[LruLruu!u\r Lup4lnLLpLEnfr
LILUUTTL hu.r2LlblnqnrrdlnLl,niLI L]ruLr Lrururhrnl!tnrLJ qn.nEUghrur qnLm u.]urqnrLJ0, rlnLur.rLurr qnruurnLbnn' ,q;,ul.,gr.,.,t
qnrm LU 6U:

UndnUp
U LfL nn LU.r n
ULfU rlnlrup
UL|pn

u qnn

hnurg{Uthnrfajuru nhutl

thnlu.ultdbph
q1n h nlu nqolnLL

3.54/a

(3 5%)
13.1./a
(6.370 )

[hl]2U
hunltnLID

hnluu.tltdEph
41nth nlu nLpl nLU

6%
(6%)
11%

(11%)

dhllll!
htupllntiD

Q3,21A)
23,210

T,535
(706)

(3 4,8 5 8)
34,858

3ll
l31t )

hnLugLlbhntBJLulr nhulllr ulr nnutlL t, nn lunldp0 unllnnurllLuLr t.tLUd lllrurrfuLuubu rlLua hnLULlh6LULtnLd 2h Llurnn[u.rI]L!
!Lurnurnbtnnt'11LunLnurqnnnrplnrLlrEn0qbnpfrLLEnhudLUndu.rLdLULlLutrull:U14n[u!fquqjrulrUqururLuinLl'
eELlLUrlunnlplnLUL LuqurhnqEl t ghl]ruLuruLlnnLJurL rrunFbn u.rnFtnLnlrb0 n nnrftr Lun4bL fruq qnlnLplnrL niLLgrrrl
purrLrLurlrrr L!LlLurrr'trEnn hhLtuu]i.rlutr puqlurn lL,rrurlunnrplnrLrr hnuqLuLrugrrnru t LLuLr utlLrrpLlrEpfi
qurnLULturnnLd'hru2L|rr LUnr-rbtnLl hnrug(bLhnLp]nrrr!, Ll LUL!LUqu.r 4pr,uttLrqruL nnupEph tr nnugLlbLr'rnLpruL onutrLurr
{bnLUhullnnntpintLr: Ulr} qnna[Lpu.rg[ I]bnL!nnLLl t rulL!Lutqnn r LuLlruLtLUIr LIh2ngLt 0h qlrurhruLnnrLt Lr
unur?rrLuLrung uLrrruhnLIJrurr LIh2ngh LUntrLulnrplnrrr, nnlr u-rrrhnLUdh2lnnrprLUlr rlburpnL!r l.rLUnnrr I oquu]qnf dLltit
l]!u.]gnrgfr2 $ hlt rul] u LU Ltn n d u.t Ll uururgUuL hruLJr!lti

tunLdp0 LrtuhnLLJ t pLunh nnugLlbtn Lr u,rulurt]bumnnLLug(ura luLlLnnWEnn ulnnmsbl, nnn LlLUnnrl L hE2Ln ntpllr-rdF
!LUIrfuhUrugrlhL 4nurULULlLUlr hnupbnh 2Llruirl!!uLnbu(LUa nLqhLUmdurll ribLrtpnLLIi puugfr u]ry tunLLlpp ZZ
UEIrlrlnnLu.rlturlr Fu.rLlllntd ulurhnLLI t hn nnurdnq ulunLnurLlnnnLplnrlrlrbnfr 2%_[ tr LlpLnupdnqBnrl
LUurnLnL!(nnnLplnL.L]IrEnh 1 B%-h 2ruLhnrlulu.thnruLnLULlnnduL qnLULUn: hnu.tgLtbLhnLplulr 4hnpn qLLUhurLnLlnLd tr
LrL!DLULlLUnqnrd t LnunpEn ugbLurnlrb[lr r]bulpnrLJ hr!2qn urnlbrnLl2n rlrruln hELn ll,qnLuLpLrLqLu rr currtrl.r htiur
tlLUUlru.t(nnuqbu ! Lu U-lLlu.r a ulanbu qnndnt.rLtEnn:

DdFfi nnurqLlbtnnrplLUL LlrunLULlrunnrd[ rltr]hurL]9nrd t hLU2Lln L!nLbt hnLUgr.lLth LuUurlrl[]Enh LUIIr duUunnLULtrr, nnll
Lul'rhfLUdE2o I Lr; u0LnLu{nnn rprnrL]rrE nI LlLUnEtrrr hurJu]n qbngfrLUEnrru dLunLrurlr dLULiurrr.u[], urur,,hnqht
$hlrur'UuLuLlnndulr LnunFbn urmlnrnlrEnn hLrupLuLlnpnLplnlLp, glrLr_uluuLlnprlLuL LrnLrr uqunq L_qturLn' 

'
un-llt!lnrplnruo Ll rlbnLUhultbt hur2llEtl2aulhL frnurgLlE rnrBlLuL UnldLumfrWbn0 11r-uLnLuqupqLul;r.tr
u'rL!huLrgLbnhlr hLuLJLULrrLuurLuufulurr: tunLLrp0hru2rlunlrnLLJ E rrnurgLlE rnLpJLuLr gnLgLuLrr2rrtpp 4-'trbLUlnnlrLULrurr
pLulrLrn qLUhLulrgrr'nrrrr hrudLuuruLnLuuruu.ru: ')blrLnbdFhnir 31 p 4pnL[lLurtp ulri nLupLlptpLuqgnLp]nLrrp !LUqutl t'

Utuht tuLtu.tthlr
undbp 241 7, % 2416. %

L21 - CLqhu!nrn hnug{hLhnrptnLL (pundn
nnLUgLlEm LuLlurhrlLEn/CU4hLuLnrn ultLnnWbn)

L22 - CIrBughLt hnurgqbLhnrBtnLL (pundn
nnLugLlbh L! Llur h {ir b n/g LrtLU h ruL ?
ulurnmur(nnnLptnrllLbn)

LLl. 1 5% 35.2 6 3 9.01

1r{ 60% '102.49 116 23
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3B. Ofu!Epfr llunuqtunnr (2upnr_Iu!nr-p1nr-Ir)

hntug{bthnr1arrut nhutt (2tunnr.lrulqnrplnr-u)

bnuaUuwLlutlt utLupaa4npnLpnL\JUbnh qbnfiLAnLfdlnLItD' DuLn dhltlLt t)wnnLdp L,tuwgwA dw tbalrhph

UlnnnU LEnL]ulLUgtlrrLLI t 2017p. nbtlLrrIdpbnfr 31 n qnnrpjLUrlp ludpn SnLuLuLut]url ulLUnuruqnnnrBlnLLLEnn
Fu.r2NnrLJ0'nuu dhLllr uurTrnLJO LfurugLua durLjLrEurLbnh qLuljLrLr-uqpLul[L 2qbrrrLLuJa u]Lr.rn Ln urllnnnrrarn rLruEnfr
hnLJLuL Lhnri l-rru L!LUn.nuLlnnnr,ulnLlrl.rbnn LJunLIuL uLrluruLlbfrp oLuuqtulupS nuurup trb,u oruLnBuuqpnLplnLu :z

'rlLUnmurLlnnnLplnrrrrrhn0 nnnlrp bLpruqLu EIr gqu.rhuLg r.JLUndlr.rlr, 4LUULULTL!nqLrnrd blr uJrrLlEu, hrr2qrru tjJa[
L1unuLlL u-ltuhLulr2o LbnLlultugtllua Lrhrrtrn urdtrrrruque hLrunuLLnn ruLluurta(nLli Uru!u]L tunLrtpp qLnlrn!d t nTl
2tu,. hLLr6ufunnr}l.rEn 2El.l ultuhurrrgn U6unnluI L!]lr LUdbLrLurlr!rI huLUTrL!Llnn urduurBLh r+nnLotuJp, nnnq tunrLIpn
iqurn,urLlnnLlluaqrhLrhtrLUmurnErq6LunnLd!,LrurrunruLuu.rrrurnLnugntnLLJu[rrrr]rurqnaqnLUrrrutlLuLhnupEpp-
hLU2Llurnlltltud l!LJplr qnQLihg tuLrgl LUL dLLrd Lllr LUlt u2ntLuLrrrE n h tr b nqnn rLtub nh Lr.tL! h rurr2lrb nh ur E llL U uu LlnLla]ulr
hhLlLUlr Lhu

2017

lltud dhtt2tl

urunmurLlnnn!pjn(!lltn
rlurrnurLLrrrnLpJnrLLijrr Ftlltrtinlr

Uau!9nut q0trLnuilnnnLplnrL!bn
4l u nur !u{n I n tptn rlL ti n

hu6ufu nf 4Lbrrh Lqu6UurUp
ulL 0rhrunnL UhpnsLhn
lanaunqqua ulurl]mpu]thtr

Uufnurilu! h n I ur D. rpln LI]I]tr n
C!4urrblr! lqbn2{ua

'4uIuurqnnn!pln!U! bn

ur urt r, ur!urqn uij hrl
u{u n ul ur (nn n rr,Jn rlL h n

87 016 841 11 a27 9A2 69.607 966 44 451.941 ,t2 52r 890

5ri4 589 r79 197 409
3 980 126 16.212 52A

- 6 503.09,1
7 904 560 7.90.1 5liQ

221 126 62i)

'r3 403 293
68 857

73 352 I38
132 553

11 24a 141
221.335

52 500

1 .6t 4 ?12

65.922 616
r 689 991

321.481

28 r09.91I
I0,212 5t 5

6 r 29.507

1? 615 l5 2rc r80
68 85r

13 53_a 60!

2A 16

qud dhtt2L

ut ur n uru, {nn n !rdln drtr h n
'rlotmuqnt,rr@JnLLLbJr purLqbrrh

Uaurlgl!t ururrulruqnnf LptnrlLLrl
'r)L!f mu{nf nrrdlnLlrlrbn

hru6uhrnf drLnh L,qunJur!!
Utr Ltrf fuurnnL tjhenstrbrr

tuurnuru(nrfLpln.LLbf
UurnFurqur! hf hrunnqalnrtrtrLn
C!4r!rIh!E tqbrULlura

$hrrur!uuql,lr
utunLiL!{nnn!ptn!L! bn

'rt 
Lut Uu! !uqn ut h!

ut u n Ln trl {nn n !p,n L!! bI

205 413
31 591

54 262.156
1 421 262

402,055
1.14?.195

55 391 082
703 130

? 14 C64
3r 591

26.995 958
070 893

6 6A1 1A2
7.r37 0r 8

l6t 89t t43 nt8 799
r.302 071 I I 24C :' {

,102 0!5
I 316 020 r0 058 81 5

58 071.332 27 666.861 56 094 212 9 452 573 t65 429 698

- tl 355 325

dmLILtEmulLrnrplLUIr LlbnlnranrBlnrLo g unuLugnlnrLj 0IrB[rghLl hLu2nLtrbf F qurLndul]urLr UurtnrLntpJnLLLl
'rlu'rLnLIir'rtrLulrnntrl rlnurLg LrL!nnlu0 LnErlh t nLLbgbt LUrlbtF upqurp d-ruLrLulLrquhu.n qLuanrLI, puru gnilg t.,pLlnLut
u'rLltLLt LUrUnLuLul.tnLd: .lnLu'trg Lnrrugnn4Ubn0 urrUnruLULtLrbnnrd 0LqqfrLlLlntd blr LlflLlh LlIU lrlunh
dru rJ rul LU Llur h LU ln rlu an qnLLJurnLEnnrLI

Itu6L!runrrilr[nhg lrEnqnLuq{L!a dhpngLbnn ubg r]bnunLlura bL bFqhLlruqLUL rulrdLUtrg !nldhg LrEnr}trLlrua
durLJL]blrrulh! LUqurL4lEn0: 1.. onELru4nnLpJL!U hLULjlulrlj]] gtrqhUutlurL Luldhp UrupnI tlr-gur-lqugLu j qLuhf bmqLUhurLpbL nnbLg dLUdLlbmLulhL ulqLULr[]bnI

r r 355 3?5

13144,12A
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!ng auL npLUqn n tptn rLL trtr

3 8. nhuUhnh !unr-urlupnr_rl (2upnttuQnrp1nr-Ir)

qnnAl.unUl'ul.luU nhutl

qnnduaLu.rltrulr nfrultbnn LtLuoLur.lurnULuL prulAnruqnLllr dLunufrL0 ludph q[in2nlp]nrLL t. nn[ ujrurnuuluLULLr]urnr Iqnnau.rn!LUl.rrur.r nhutlbnh {bnuhutrrJLuL rrqLUUrLu!n( Ljbruu.rlrfrqLttrEpp uub4adLuu Ll qunqugLluJrr hLuLILUn:qnnalunLLU!LuL nhuL.tl hrLrdurUunqlr fururhLULLluru, u2tuuuurLr[LuqLIl-r !rrrtLIFg On,JL utirr]ruA iuurLLtnh,
fuu..tn4LUIr.lnLplnrLrubnh Llurd LUnLnuptrL qnnanL.trEnh hbLnhuLBnLl tirunLuqnp qnpnLuLnlr npuqL E: Unp trbnplrlrLlbnuhuLrnrrnrprurL hLurJruLrrurrq! 4ur4LUnnLd r qnnaEt, qnnaL'nLLutru.rrr DhuLrhrr0 qur0nI Er] quLuu nLuugLul
hLULlpurLlfrLr' nLLELult hnruquJl,u'lr hEmtrLuirprrbn l.luru FbnEt ghLurLuLr-rLlruL WLUULTEnT hrnrLiF0 th ELpLU4nnlll, nnpntnn gnnaLunLLui.luir Dhuttbn[ qbnr.Uglied b1r, uulln]fu UEnphL Ll[trurhul.]ntnrplLUlr hLuLIuuUlirqh oqlniptLuLtp LrhLLunLuqnn nhuLtbnh nnn2dLuIr h huLtLuLLturLnLUufuuru nbLULtghiuh'rthpngnLl tuniLtpp ULupnrl f ftirnrlupg11,1*1
ahuUbnD: LEnpnlr qbnuhullnrlnLplLUL hruLlLuLlupqp LLufuruurbunLLl t uqrunLnuLlnnnLplnLtrUtpp Lup4lnLtrLuLlr-ur
FtudtuLdLUrr' LlnLmpfl pntltu-ruLlntBlluL, hLudLUqnLlLUrr Ll hu.ruLr'rLLurlLlL NrpLugLuqLupqup, ruzluLuLnLutrLuqrllr
nrunLgnrLl h qllu.lhL!mnrll 'urJq prlnrd ItEnphL unlqnur0

qnnAunLu!LUlr nhuLlEnn !urnL!qunnrLlr frnut.tluLurgLlnrLt t huurLULl h fruruLnurprl"uL.lnn{ua LtbnLqnLl
lr l-t LUn LUqn {ura pn tn n fr hq'UEu qn Jra[Lprugfrb nh, qEnghLI]bn 

h u qnnan rlltin LBln rLD l]LuLnLu'ULu nqnrL ! tnp nU

uLUhduJlrLuluLf bnli, tudph UnrlLthg hnuUur.lrurgLlnI guLL]urgLrra qnnaurnph 0LpLUgpnr,l LlntflLrltf f, ul,,l;LqtJull,
uLrqFnLuph drrpngn{: qnnaLun'uutrr,,rr nhutrn runu{bL urn4nuqurrr rrbuLULlr,upp q,,nLrLlrL,pn,uo uLunLrqnqLua ruut nnLi:

hnLrrllurLlrulJ nhuLl. ludpfr pntnn ulnLUl.rnurnLn utuldlrlLrurqnbnn onhLrul.lt th dULn[ U2url]{nlll blr hrllplr
h n L!qu p uLrLu tlu]rr (urnln LBltul llnrldhg h Lu dLuLrlLULnu.r ufu LUL u Lnn pr-up udrul rJru! h b ul h ur LILUgnnaLU Llgn rBjurLltJhpng|Llh hLlruuumLlnrd bL tuLlph qLr]nlnrpluru Llnallhg: ludpn LUnonjur qnnanrLbnLfaluLr ltlpLugpn,,t"t ,.tp;-, L
lnnnfn4 LUI]du.rl]g hbur {rnfuhrunLUFbfnLptnLLUbnI LlLutrqu{nnnq n2 uL,rLUL4LUnLrl qurlLtu]t,uqninh L]hnunnrdn
BntltLuun{nLU t Llhrullr urt4 utLUJUurLLUqnbnl.r r.ltinLLpbflu.rt tudpn hnLUqLuFurlrurULuL LlLup2nLpluuL qnnjpq
b qn utltLug n r plurll urnLlutnrplruL ributpn!d

SbqEUurLnLluLtLr.rL LnblulrntnqfrLUUbnh (SS) hhrn unulqnrl nhuLlbn! LlLUnuLlufrqnrd bL lurJtrnrLJ gnnanrL.UbnpfrL
nnLu(rut[uu urt.]LnEnh L!ruhui.rlubnhu h u Ll Lu ulLU mru uru U.rIl

qnnaLrLprugh nhuqn quLqduL LlbluLULfrqliuEn bll

> Fnlnn FhqtlEu gnna[LBrugLEnfr Llu]LnLTLULILlJrqnLlh LEnphL nnLU(LutlLt]lr uL.tmbnh dn?ngnLt,
> tuLJFn urLr.nnobnn u urnurLlbL LrurnLrnn LihruuLnurpnobrn (LUlq plrnld' L|LU n! LurrrL qLuldurrruqhrr) bhqrhtrrutrurrulLU2Ln[]uLLluranrpln n,

> uLuhLILULLu2u.rLhbnh uLLhLrrulnrLJn U ulL!hlrlLULnrLI[,

> qnrjpn U gnurnnrLllrEnh hLUdLULnbn LquhqurLnLd[,

> lrlULull.rEnh qnurtrgrurlLuull!lrlEnh tllrnLunnLd! Ll r].rntuhrlrugnld0,

> qnnaoLprlgl]bnh dlurJruLrurtl btrLtnr utpn uqqpnllrplr LlfinLUnntdll:

LEnplrLr LUntqnuI LL]u.rnFEnupLun u'rtulhu L tutjph Lrbnphli huUnqnLptrul.r hLULjLuL.lu]nqh LUn0lnrtrur!.lbLrnrplurlr Ll tudpfrnhuLtbnfrLr hurLILUndbp frLrEtnr qLLUhumu.rLtu.r'l.r L1 hutlnnnrpjnrL a frn ur LtruLurg.trn rLI t"iiph qnnanLUin ipt*j-1lqnnAunlrLULluL nfluL_lbnlr LLI LU m Ll Lu rlp:

lvt,pn uLnu.rLrlLUnL,'rrrbnnL hrudruLquururu[uruLnr,]ntun nrlElrgLlnrd tLEnphIr urnrr]n,'.h Lrnldhq hrrurqurrrLr.rgqnQLUL!nFtinultLUL qhuLUnqnrnrbnnLl: lJbnphL unrnhuh 4nLfunqnLrfLrph Lr.lpqlnrLpfrhnn pfrlLun"ULLnLU ifr t Upnl]EL]Lr'r{u'rnntBltlrrr rujrr ubnuL!Jurgntgth hbi'll, nnlrL Bnurlrp LLbpuuFbnnrLi blr: .lh ulurpq n Liriup p uiLinL,lLufpupp
I]bnLlulLUg(nLd bL tunnhnnhL

5B



"qnLLlbnu CLULL], OCC 20T 7B hurUu[uLIErlua gnLuLuLUt]ruL hru2rlbulLlnrptnrLLbnhlr
qFg Auir npurqn n rB jn rlrlrEn

39 $flrluLur,u{nprIuL gnnanrLbnrpluL up41nr,!pnrU unuptugnr1 qu]ntnu{nnnr.B;nr,lrUbpI
tnhntunrratnrlt

bhltutru Lulnn d ult
tomlutptl4ud qnFanlLinlplnllthg

Dlr4ultbuO.qunhpu4htt t4L lJanpu4.uu t4auFauln\nlpDutlt tulrdbpnBbl, 4lnlulunntB]nllLbn 4lnluuDnl<qnltlt bp fiLlrubn

21 22 24

Zur2rlbq2nurrhL urndbp
2015 p. 4bqlnbUFbnh
31 h 4nnrHurrlF

lannLuf ttnrLJh g Lt n ru p b I
Uur nnrdLbn
Unuurndnrputhlr

thn fu unLt n rL,tubn

t!r
aru2rlbqZnu4 htr urndbe

2016 p. rlEqmbuFbnh
31 h rlnnlfqur p

lanqutltnLdhg dnrmpbn
UunnLUtubn
UntJlLUndnrpulnlr
!hnluunttnrftbn

uI
aru2 rlb qZ n utj hl, tllndbp

2017 p 4Euub'Jpbnh
3l h 4nnrprurdF

- I 895 217
2 1 54 ,195

(1 410.854)

{1 482 138)

160 212)

1l 325 9?6
2 4.Jt 62A

(1,410.854)

(1 48,1.079)
1233.541)

7 430.709
343 425

(1 941)
.173.315)

21,22 24 - I 096,208

5.848,86l

1 176
15,932

6.24A.921
(2,703 308)

(12 008)
31 531

7.598.8r I

('t 453 07 7)

4 013
(295 358)

r 6,695.026

12.AA9 7A2
(4.156.38s)

(sr 9)
(181 889)

21 22 24 5.931 969 12.659,350 5.854 396 24,445 715

"UlL' urnenLd llbnu.rnqr.Ua bL pnnLUnLlLlura uturnLnpulhtr utndbBnfdbnfr U LUIL Ll.rnluunnLplnrL.Ubnn qanq
hur2LlEqnLtura, pLurg rlbntru 2Li6urnqura LrntrnurrEnni runLupp quuLuQr-ulrqnLLI [ (6LupLlLui Lnntl,rut tpp npqu,
4nLUULuUuLr LJfr2ngLhnh hnupEn uulugLILUd qnnALUnULUl.]LUL gnnAnLIrbnrBlnLLfrg

40. quu{hmufi hurdupdbpnr.plnr.Lr

tuntdFlr LULllnh(nnbL llLUnu(unnLd t ll[rLL]nLnLUur fln qnnanrLtrnrptur'l.rn FtJnnn2 nnuLtbnLr aL!allLLnrLLrlLULnuLtnLf
ludph tluru.lnLnulh hurLlundEpntpJntl.rn {EnLUhuLtUnLLI I L.lhnu nbtnr.l purqb I LuL nLuuLuaLiluuqpnLlurt,'l'trLqra
IILULlhLnuln qAnLl utlqFnLtrpLbnl] nr gnrgLUlrh2Lbnn h tuLlpfr Llbpr,uhullrtuul lrLquLn,uUn,l qe-n itn,lihg ,rnUrU,1*a! n n LiLU mn Lltrbn n l

tudEF UL!uthuLULn LtLUnuqunLJul.r ur n uguLulhu 
.ULtl 

m ur u.r qubnlr EU hutdnq(EL, nn Cl-uLtth LlLuulhuLULtr
hLUdLULULULnLUUlutullnLd t {bnLUhutlnlh ltnrluhg uurhLlLUIrud LqLUhLUtr2LhnrrLr, I np tunLjpL LuqLuhnqnLLI q LlLtnLp
LlunLluJnlr qLunLlu.r'uhz Ll nLdEq Uurulnmutfr gnLgurirhzlrbtr'hn qntranrl.rbll Lplr'rrrrL Ludpuqu4ulnL rr pLu<lutLnupupp
2urhnrtpI unLU{EtruqnLllrh huugLblnr L[]t.r]LnLULtnLl:

lunLLJFI t]tunur{ulnnLLJ t hn Llurulhultutlr tlurontgULUapI Ll frnLut]LullLUgLlnLu hLUrlrLLtluruuufuLr.iL 62qnLnnrdrrIn!
urlrLlEuLULILLll-l ulLultlurlllrEnh h nn qnnanLUbnrBlLUIr nfruqEnF Lrhf Lhnrunlplurirn h urLJ[ru]uurruufuuru qurulnurru ltlunnrgLluapn ulruhLqLUllbtnL Llrud {nLhnlubLnr huLlr.Un tunrdFn tlLunnn t Lrhnrhnfubt purdrrbnbnlinnu q6LUnLtnrl
2LUhurpurdflrrLbnn qnlLlun[, l]urLqnurLULu tltrnLUqunalbt Flrrdlr[Lribnbnhl] LtL!LJ pruJrrEr,rnLJuEp pnr1u,1,q14 u|U1rnp4LnLUnnrrbnrr hudEdu0 uu-rLULnLUtrlrbnnrLI prlnLupL!trLlLnLprn nrd Ll qnnanrrpLugL[nnLd Llrnlrhnpnipln,rrrrup 2tr,bIbt]

iunldF! nnLqbu L.lLULtll.rLnrut 6LULLulnLLl I zz onbLu4nnLlatrudp pLULLtbnf UurqhLnLutn hLuurun uurhLjLUIrqLUa
hnrlLlLUaLbnI zz qc-h L]nnJhg utuhdLUrr(LUa LturLrlhmLU6 rrtplullru LLlurhuJlrgrrbnh huruua,Lull, nnnlp nhuuLlua uLrcLUqbllu.rLr hudtudLulLurqnrr uqqpnLLpllbnF Llnu, ptuuLtbtro u.lEin; t LLrqruhnLtbL, ntrutEuqh llruqrruLuLh u nfruLlnLl
Ll2n{LUA uLtLnh(LEnh hL!nupEnLULlgnrplu.rlr gnLgLuLh2[ (,,l1uqILnufi hLurJLupcftpn,plLuf,'gnLg!r,i.,p2,,;'prpap pr,p
uLuhdLULr{ua,LluquqnLlLr LtLuqunqLultnq 2017p. U20.16p. nbLlubdFEpfr 31 | 4pnLpluLI"p uL..,f,,r,,1ura
l.rLlLUqLUqnurrLIuJLrLun4LULrnL-rruqlJnrutlzyozol.rd.Lrzotop.auqourrptp53r;r[pnipluipruL.rnhqLuurrrmLuLh
hurdLundbpnrBlur'lr gnLguLfi2! hLuLJLuulruL|Luuluu.rlrnLU t uL!hdrl-rLqua LjLUUT! n 4Lul_thL:

59



"qnUqbnu CLul.rLt" OtrC 201 7p. hLULiruluLIprlL!a gnLuLuLutlulr hr.U2rlbLnLlnLBjnrLUbnfrL
Llhg aLu!n BLugn n rBJrrrLL bn

40. I uulf rnuLh hutf tupdbpnr.BlnrL (2upnr.lrl.UUnrrdtnrU)

Uunnh pEnqnI LuTnLUUL]nLd LbnltLulLug(u.ra t 1g88la FurqbLLUir hutLIuaLulLurqnn tl]urh!!l.rgLrbnn hL!LIud[rjLr
huz{Lr.rnLl{ura quruthmurLfr LturnnrgqurABh (bntnranrlajnrtrn 201 7p. tr 2016la. qbLlmUjphnp 3-t -lr 4nnLpJurLtp

12 nnud
'1 

nU nLUUh LILLLlhuruL

2 n4lu.ruh ltruqhlnLUl

C!nhuUnrn lluuthuurt
nhu qn{ q2n{(ua ur qmh{u bn
qurLr.lhul.u|,h hl.uUurndbpnrrdrurtr InnUutnhrl

29,6 70,4'1 8
'11,210,469

24,319,928
10,925,187

35.305 T15

223,220,231 147,033,555

1B 31a/" 24 01y"

nnulln( q2nLlLUa urLlLnhLI.rEn0 2urLli{ntd bL 0uLn nlrutlbnfr Ll2nnLbnh ryuuL!tll!nqql!a hudLudrulL LLu.rlL.tLr]tntr,
2nrllLUluLlrxir Lr gnnaurnLLUqulL nnuqUnfr qlrLuhruUlLlLlrlr:
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