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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
Կոտայք
Լոռի
Սյունիք
Շիրակ
Տավուշ
Արմավիր
Արարատ
Արագածոտն
Գեղարքունիք
Երևան
Ստեփանակերտ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Մասնաճյուղերի
քանակը
6
2
1
3
2
3
1
1
1
15
1
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

Ն 2 1*
Ն2

2**

ՀՀ ԿԲ
սահմանած
մեծություններ

15%
60%

Փաստացի
մեծություն
2017

35.26%
102.49%

Փաստացի
մեծություն
2016

39.01%
116.23%

Փաստացի
մեծություն
2015

31.06%
91.02%

Փաստացի
մեծություն
2014

25.21%
89.96%

* Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների նվազագույն
հարաբերակցություն
** Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ցպահանջ պարտավորությունների
նվազագույն հարաբերակցություն
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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

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

31/12/17
31/12/16
(Աուդիտ
(Աուդիտ անցած)
անցած)
252,735,853
190,993,270

31/12/15
(Աուդիտ
անցած)
158,903,165

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

216,759,687

158,815,267

138,201,740

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)
Շահույթ/(վնաս) հարկումից
առաջ
Շահույթ (վնաս) հարկումից
հետո
Ակտիվների
շահութաբերության
գործակիցը (ROA, %)
Սեփական կապիտալի
շահութաբերության
գործակիցը (ROE, %)

13,513,882

9,971,725

9,209,400

4,355,884

1,508,590

-616,073

3,556,046

1,565,032

-663,583

1.62%

0.94%

-0.44%

10.46%

5.84%

-2.97%

ԿԱՊԻՏԱԼ
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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
Հ/հ
1
2
3
4
5
6
7

խորհուրդը բաղկացած է յոթ անդամից.
Անուն Ազգանուն
Արմեն Տեր-Տաճատյան
Ջուան-Պաբլո Գեչիդջյան
Արսեն Գամաղելյան (Տեր Հովել քահանա)
Խոսե Լուիս Պերսիկո
Դանիել Գիլերմո Սիմոնուտի
Խորխե Ալբերտո Դել Ագիլա
Խուան Կարլոս Օսկոիդի

Պաշտոն
Խորհրդի
Խորհրդի
Խորհրդի
Խորհրդի
Խորհրդի
Խորհրդի
Խորհրդի

նախագահ
անդամ
անդամ
անդամ
անդամ
անդամ
անդամ

Բանկի գործադիր մարմինը: Բանկի գործադիր մարմինը բաղկացած է ութ
անդամից.
Հ/հ
1

Անուն Ազգանուն
Արթուր Հակոբյան

2

Դավիթ Ազատյան

3

Գոհար Հարությունյան

4

Հրանտ Հակոբյան

5

Վահե Դալյան

6

Արթուր Նահապետյան

7

Գրիգորի
Բաղդասարյան
Ռոստոմ Բադալյան

8

Պաշտոն
Գլխավոր գործադիր տնօրեն,
Տնօրինության նախագահ
Հաշվապահական հաշվառման վարչության
պետ, Գլխավոր հաշվապահ, Տնօրինության
անդամ
Գործառնությունների, ծառայությունների
և ՏՏ գծով տնօրեն
Տնօրինության անդամ
Ֆինանսական տնօրեն, Տնօրինության
անդամ
Ռիսկերի կառավարման գծով տնօրեն,
Տնօրինության անդամ
Բիզնեսի զարգացման գծով տնօրեն
Տնօրինության անդամ
Մանրածախ բիզնեսի գծով տնօրեն
Տնօրինության անդամ
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`
Պարտատոմսերի թողարկման
ընդհանուր քանակը`

100 (Մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար, 100 (Մեկ հարյուր)
Եվրո, 100 000 (Մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ
250 000 (Երկու հարյուր հիսուն հազար) հատ ԱՄՆ
դոլարով, 50 000 (Հիսուն հազար) հատ եվրոյով,
30 000 (Երեսուն հազար) հատ ՀՀ դրամով
Պարտատոմսերի թողարկման 25 000 000 (Քսանհինգ միլիոն) ԱՄՆ դոլար, 5 000
ընդհանուր ծավալը՝
000 (Հինգ միլիոն) Եվրո, 3 000 000 000 (Երեք
միլիարդ) ՀՀ դրամ
Պարտատոմսերի
Ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից՝
յուրաքանչյուր տրանշի
յուրաքանչյուր տրանշի համար
տեղաբաշխման ծավալը՝
Պարտատոմսերի
Համապատասխան յուրաքանչյուր տրանշի
յուրաքանչյուր տրանշի
տեղաբաշխման ծավալի և անվանական արժեքի
տեղաբաշխման քանակը՝
Պարտատոմսերի
Ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից՝
արժեկտրոնի տարեկան
յուրաքանչյուր տրանշի համար
եկամտաբերությունը՝
Պարտատոմսերի
Ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից՝
տեղաբաշխումը սկսելու և
պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի համար:
ավարտելու օրը
Պարտատոմսերի
Ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից՝
յուրաքանչյուր տրանշի
յուրաքանչյուր տրանշի համար
շրջանառության ժամկետը՝
Արժեկտրոնների վճարման
Ենթակա է որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից՝
պարբերականությունը՝
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 հայտհանձնարարականի 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
Զուտ շահույթ շահութահարկի
գծով ծախսի նվազեցումից հետո

31/12/2017
31/12/16
31/12/15
(Աուդիտ
անցած)
(Աուդիտ
անցած)
(աուդիտ անցած)
3,556,046
1,565,032
-663,583

Սեփական կապիտալի միջին
մեծություն
Սեփական կապիտալի
շահութաբերություն (ROE), %
Զուտ շահույթ շահութահարկի
գծով ծախսի նվազեցումից հետո

34,009,567

26,807,180

22,376,240

10.46%

5.84%

-2.97%

3,556,046

1,565,032

-663,583

Ընհանուր ակտիվների միջին
մեծություն
Ակտիվների շահութաբերություն
(ROA), %
Զուտ շահույթ շահութահարկի
գծով ծախսի նվազեցումից հետո

219,555,541

167,144,815

152,182,843

1.62%

0.94%

-0.44%

3,556,046

1,565,032

-663,583

Գործառնական եկամուտ

13,513,882

9,971,725

9,209,400

Զուտ շահույթի մարժա (NPM), %
Գործառնական եկամուտ

26.31%
13,513,882

15.69%
9,971,725

-7.21%
9,209,400

219,555,541

167,144,815

152,182,843

6.16%

5.97%

6.05%

219,555,541

167,144,815

152,182,843

34,009,567

26,807,180

22,376,240

Ընհանուր ակտիվների միջին
մեծություն
Ակտիվների օգտագործման
գործակից (AU), %
Ընհանուր ակտիվների միջին
մեծություն
Սեփական կապիտալի միջին
մեծություն
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Սեփական կապիտալի
մուլտիպլիկատոր (EM)
Զուտ տոկոսային եկամուտ

6.46

6.24

6.80

9,340,184

7,071,898

6,496,275

Եկամտաբեր ակտիվների միջին
մեծություն
Զուտ տոկոսային մարժա (NIM)
Տոկոսային եկամուտ

164,028,097

115,653,469

104,378,946

0.06
17,624,253

0.06
13,859,656

0.06
13,458,001

Եկամտաբեր ակտիվների միջին
մեծություն
Եկամտաբեր ակտիվների
եկամտաբերություն
Տոկոսային ծախսեր

164,028,097

115,653,469

104,378,946

0.11

0.12

0.13

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

0.04

0.04

0.05

3,556,046

1,565,032

-663,583

31074.00

31,074

23,340

114.44
0.07

50.36
0.08

-28.43
0.08

Ծախսատարություն այն
պարտավորությունների, որոնց
գծով կատարվում են տոկոսային
ծախսեր
Զուտ շահույթ շահութահարկի
գծով ծախսի նվազեցումից հետո
Բաժնետոմսերի միջին կշռված
թիվը
Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի
հաշվով (EPS)
Սպրեդ

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:
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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)
Անշարժ գույքի գրավադրմամբ
վարկեր
Ոսկու գրավով վարկեր
Կազմակերպությունների
երաշխիքներով ապահովված վարկեր
Տրանսպորտային միջոցների
գրավադրմամբ վարկեր
Դրամական միջոցներով
ապահովված վարկեր
Պաշարների գրավադրմամբ վարկեր
Սարքավորումների գրավադրմամբ
վարկեր
Այլ արժեթղթեր
Այլ գրավներ
Չապահովված վարկեր
(Ընդամենը վարկեր և
փոխառություններ համախառն)

31/12/2016թ.
Դրությամբ
հազար ՀՀ դրամ
(աուդիտ անցած)

82,040,110
15,950,465

58,061,771
13,485,219

6,383,684

5,895,609

2,320,430

1,977,955

35,148,213
676,734

27,221,417
896,863

3,300,657
5,541,894
7,230,345
11,438,319

1,485,529
4,513,789
5,155,737
7,885,131

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.
Ոչ ժամկետանց և չարժեզրկված
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Բարձր
ՍտանՑածր
(աուդիտ անցած) վարկանիշ
դարտ
վարկ
Հազար ՀՀ դրամ
վարկանիշ
ա-նիշ
Հաճախորդներին տրված

35,148,213

Ժամկետանց
բայց ոչ
անհատապես
արժեզրկված
1,145,173

125,750,079
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Ընդամեն
ը

Անհատապես
արժեզրկված
7,987,386

30

վարկեր և
փոխառություններ

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
Հաճախորդներին
տրված վարկեր և
փոխառություններ
Արդյունաբերություն
Գյուղատնտեսությու
ն
Շինարարություն
Առևտուր
Տրանսպորտ և կապ
Սպառողական
վարկեր
ֆիզիկական
անձանց
Հիփոթեքային
վարկեր
Ծառայությունների
ոլորտ
Այլ
Ընդամենը

61-90 օր

90 օրից
առավել

Ընդամենը

0

10,016

5,296

14,672

29,984

186

2,638

4,788

26,842

34,454

909
0
0

0
0
0

0
14,196
0

0
14,923
12,014

909
29,119
12,014

191,801

131,696

72,872

311,736

708,105

28,088

66,224

17,632

214,449

326,393

0

0

0

0

0

0
220,984

0
210,574

0
114,784

4,195
598,831

4,195
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՝
Ն21 − Ընդհանուր իրացվելիություն (բարձր իրացվելի
ակտիվներ/Ընդհանուր ակտիվներ)
Ն22 − Ընթացիկ իրացվելիություն (բարձր իրացվելի
ակտիվներ/ցպահանջ պարտավորություններ)
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31/12/2017թ., %

2016թ., %

35.26

39.01

102.49

116.23

3.2 Բիզնեսի նկարագիրը
Վերջին տարիների ընթացքում Բանկի
հիմնական բնութագրիչները հետևյալն են`
Տեղաբաշխման
ուղղությունները

Վարկեր` այդ
թվում323232
-բիզնեսի
վարկավորում
-սպառողական
վարկեր
- հիփոթեքային
վարկեր
- ավտովարկ.
- այլ
Բանկերում և այլ
ֆինանսական
հաստատություն
ներում
ՀՀ պետական
արժեթղթերում

31/12/17
(Աուդիտ անցած)
Ծավալը
միջին %(հազ.
ը
դրամ)

170,030,851
97,844,810

10.86%
9.13%

42,839,101

15.15%

28,612,812

10.36%

298,382

կողմից

տեղաբաշխված

31/12/16
(Աուդիտ անցած)
Ծավալը
միջին %(հազ.
ը
դրամ)

միջոցների

31/12/15
(Աուդիտ անցած)
Ծավալը
միջին %-ը
(հազ.
դրամ)

123,579,020

11.74%

86,970,958

13.6%

71,198,846

9.45%

36,629,585

11.62%

31,088,469

17.59%

27,517,505

18.27%

20,706,198

11.15%

20,492,115

12.09%

11.82%

339,898

15.25%

542,277

15.09%

435,747

11.29%

245,609

14.22%

1,789,476

18.7%

10,546,355

4.6%

2,320,882

0%

9,148,697

7.74%

13,273,481

9.24%

3,722,238

8.06%

22,707,948

8.96%

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

Ավանդներ` այդ
թվում
- ժամկետային
ավանդներ
- ցպահանջ
ավանդներ
Բանկերից և այլ
ֆինանսական
հաստատություն
ներից

31/12/17
(Աուդիտ անցած)
Ծավալը
միջին %-ը
(հազ.
դրամ)
173,914,157
4.21%

31/12/16
(Աուդիտ անցած)
Ծավալը
միջին %-ը
(հազ.
դրամ)
4.96%
139,680,217

31/12/15
(Աուդիտ անցած)
Ծավալը
միջին %-ը
(հազ.
դրամ)
111,430,135
4.25%

106,572,818

6.30%

90,840,564

7.20%

60,299,954

7.10%

67,341,339

0.91%

48,839,653

0.78%

51,130,181

0.88%

27,832,817

5.50%

9,374,272

17,326,492

8.94%
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8.46%

Բանկը կատարում է հաճախորդների վճարահաշվարկային սպասարկում և
մատուցում է բանկային ցանկացած ծառայություն, որոնց մասին ցուցանիշները,
դրանց շարժը ներկայացված է ստորև:

31/12/17
դրությամբ
Իրավաբանական անձ հաշվետերերի
թիվ, անձ
Ֆիզիկական անձ հաշվետերերի թիվ,
անձ
Ընթացիկ հաշիվների քանակը, հատ
Ժամկետային հաշիվների քանակը, հատ
Իրավաբանական անձանց կողմից
արտերկիր ուղարկված գումարներ (մլն.
ՀՀ դրամ)
Իրավաբանական անձանց անունով
արտերկրից ստացված գումարներ (մլն.
ՀՀ դրամ)
Ֆիզիկական անձանց կողմից
արտերկիր ուղարկված գումարներ
(SWIFT, Western Union, Migom և այլ)
(մլն. ՀՀ դրամ)
Ֆիզիկական անձանց անունով
արտերկրից ստացված գումարներ
արտասահմանից (SWIFT, Western
Union, Migom և այլ) (մլն. ՀՀ դրամ)

31/12/16
դրությամբ

31/12/15
դրությամբ

7,672

6,556

5,290

117,701
305,976
11,320

108,096
257,772
10,349

90,215
225,445
7,438

176,565

133,785

154,742

151,579

108, 020

167,240

39,823

22,774

19,886

76,618

59,119

63,537

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
Կապիտալ
Վարկեր
Պարտավորություններ

6-րդ
10-րդ
6-րդ
6-րդ

9-րդ
12-րդ
9-րդ
9-րդ

8-րդ
12-րդ
9-րդ
8-րդ

Շահութաբերության գործակիցներ

2017թ.

Սեփական Կապիտալի Շահութաբերության
գործակից (ROE)
Ակտիվների շահութաբերության գործակից (ROA)

2016թ.

2015թ..

10.46%

5.84%

-2.97%

1.62%

0.94%

-0.44%

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի մասնաբաժինը ՀՀ բանկային համակարգում
ներկայացված է ստորև:
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հազար ՀՀ դրամ
Ակտիվներ
31/12/2017
դրությամբ
/աուդիտ
չանցած/
31/12/2016
դրությամբ
(աուդիտ
անցած)
31/12/2015
դրությամբ
(աուդիտ
անցած)

Համակարգ
ԲԱՆԿ
%
Համակարգ
ԲԱՆԿ
%
Համակարգ
ԲԱՆԿ
%

Վարկային
ներդրումներ

Պարտավորությու
ններ

Ընդհանուր
կապիտալ

4,362,083,404
252,735,853

2,638,603,699
165,167,500

3,661,060,561
216,736,232

701,022,842
35,999,621

5.79%
4,019,621,599
190,993,270

6.26%
2,528,952,222
119,024,824

5.92%
3,359,196,520
158,815,267

5.14%
660,425,139
32,178,003

4.75%
3,456,694,821
158,903,165

4.71%
2,139,296,981
82,945,627

4.73%
2,917,677,034
138,201,740

4.87%
539,017,788
20,701,425

4.85%

3.88%

4.74%

3.84%

3.8.2 Տեղեկություններ թողարկողի կառավարմանը մասնակցող յուրաքանչյուր
անձի վերաբերյալ
Անուն
ազգանուն

Պաշտոնը

Արմեն
ՏերՏաճատյան

Խորհրդի
նախագահ

Ջուան Պաբլո
Գեչիդջյան

Խորհրդի
անդամ

Արսեն
Գամաղելյան
(Տեր Հովել
քահանա)

Խորհրդի
անդամ

Խոսե Լուիս
Պերսիկո

Խորհրդի
անդամ

վերջին 3 տարիներում
զբաղեցրած պաշտոնները
այդ թվում համատեղությամբ
«Տեր-Տաճատյան
իրավաբանական և
ք.Երևան,
բիզնեսՉեխովի փ, շենք Իրավաբան
խորհրդատվական» ՓԲԸ.
10, բն.120
Հիմնադիր տնօրեն,
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Խորհրդի նախագահ
«Հայփոստ» ՓԲԸ դիտորդ
խորհրդի նախագահ,
«ԸդվանսդԳլոբալ
Ինվեսթմենթս» ԷլԷլՍի-ի
Վահագնի թաղ.
տնօրեն,
Մենեջեր
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Արաքս 23
խորհրդի անդամ,
Արմենիա միջազգային
օդանավակայանների
տնօրեն
Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի ֆինանսական
Զվարթնոց շ.
բաժնի հաշվապահ,
Հոգևորական
Քահանա,
15, բն. 18
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
խորհրդի անդամ
Բուենոս Այրես,
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Տնտեսագետ
Ռույ Դիաս դե
խորհրդի անդամ
Բնակության
վայրը
(հասցեն)
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Մասնագիտությունը

Գուզման 257փ.,
4/բ շ./

Դանիել Գիլերմո
Սիմոնուտտի

Խորխե
Ալբերտո Դել
Ագիլա

Խուան Կարլոս
Օսկոիդի

Արթուր
Հակոբյան

Խորհրդի
անդամ

Բուենոս Այրես,
Հոնդուրասի փ.,
5663-GA1

Հաշվապահ

Խորհրդի
անդամ

Արգենտինա,
Բուենոս Այրես,
Լաս
Կամպանիլաս
602

Տնտեսագետքաղաքագետ

Խորհրդի
անդամ

ք. Բուենոս Այրես, ՄենեջերԱլբարինո 1064 Տնտեսագետ

Գլխավոր
Ք. Երևան
գործադիր Նոր–Նորքի 2-րդ Տնտեսագետմաթեմատիկո
Տնօրեն,
զանգված
ս
Տնօրինության Թոթովենցի շ. 2,
նախագահ
բն 10
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«Կորպորասիոն Ամերիկա»
ՍԱ-ում որպես «Բոդեգաս
դել Ֆին դել Մունդո» ՍԱ-ի
գլխավոր ֆինանսական
տնօրեն
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
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
խորհրդի անդամ
«Afluenta» S.A.-ի տնօրեն,
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Կոմերցիոն և Այլ
Քաղաքականությունների
Զարգացման և
Վերահսկողության
հանձնաժողովի
նախագահ,
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
խորհրդի անդամ
«Դիլիջան Ինտերնեշնլ
Սքուլ Պրոփերթիզ» և
«Դիլիջան Դեվելոփմենթ»
հիմնադրամների
գործադիր տնօրեն,
«Հայաստանի
զարգացման
նախաձեռնություններ»
հիմնադրամի Դիլիջանի

զարգացման ծրագրի
ղեկավար

Դավիթ
Ազատյան

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

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հաշվապահական
հաշվառման վարչության
պետ-գլխավոր
Ք. Աշտարակ,
Ճարտարագե
հաշվապահ,
Ուջան 3 փ, տուն
տ
«Հայէկոնոմբանկ»
ԲԲԸ
11
ֆինանսական

տնօրեն-

գլխավոր հաշվապահ:

Գործառնությո
ւնների,
ծառայությունն
Ք. Երևան.
Գոհար
երի և ՏՏ
Հանրապետությա
Հարությունյան դեպարտամեն ն փ. 46շ.բն.16
տի տնօրեն Պուշկինի 1, բն.7
Տնօրինության
անդամ
Ֆինանսական
Ք. Երևան
Հրանտ
տնօրեն,
Այգեստան 9փ.,
Հակոբյան
Տնօրինության
տուն 45
անդամ
Ռիսկերի
կառավարման գծով
Ք. Երևան. Սոսե
Վահե Դալյան
տնօրեն,
2 նրբ, 8/16
Վարչության
անդամ

Բիզնեսի
զարգացման
Ք. Երևան.
Արթուր
գծով տնօրեն,
Նոր Նորքի 9զ.,
Նահապետյան Տնօրինության
81 շ, 31 բն
անդամ

Տնտեսագետ

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Հաշվապահական
հաշվառման վարչության
պետ-Գլխավոր
հաշվապահ

Տնտեսագետ

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Գործադիր տնօրենի
խորհրդական

Ռադիոինժենե
ր,
ֆինանսիստ

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Գործադիր տնօրենի
տեղակալ-Առևտրային
ֆինանսավորման
վարչության պետ

Տնտեսագետ

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Մեթոդոլոգիայի բաժնի
պետ, «Կոնվերս Բանկ»
ՓԲԸ բիզնեսի
զարգացման գծով
տնօրենի տեղակալ –
Ռազմավարության,
պլանավորման և
վերլուծությունների
վարչության պետ

Մանրածախ
բիզնեսի գծով Գեղարքունիքի
Գրիգորի
տնօրեն
Ինժեներմարզ, ք. Սևան,
Բաղդասարյան
Տնօրինության 5-րդ միկրոշրջան, տնտեսագետ
7շ., բն7
անդամ
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«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Տարածաշրջանային
ղեկավար

Ռոստոմ
Բադալյան

Լիլիթ
Յորդանյան

Կորպորատիվ
բիզնեսի գծով
Ք. Երևան.
տնօրեն
Նուբարաշեն 11,
Տնօրինության
10շ., բն.28
անդամ
Ներքին
աուդիտի
ղեկավար

Ք. Երևան.
Ամիրյան 4/6,
բն.107

Տնտեսագետ

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸում՝ որպես վարկային
դեպարտամենտի
սեփական ռեսուրսներով
վարկավորման
վարչության պետ,
«Իզի Փեյ» ՍՊԸ տնօրեն

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
ԱԿՏԻՎՆԵՐ

31/12/17
(Աուդիտ անցած)

31/12/16
(Աուդիտ անցած)

31/12/15
(Աուդիտ անցած)

Զուտ տոկոսային եկամուտ

252,735,853
216,759,687
35,976,166
9,340,184

190,993,270
158,815,267
32,178,003
7,071,898

158,903,165
138,201,740
20,701,425
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

1.62%

0.94%

-0.44%

10.46%

5.84%

-2.97%

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՊԻՏԱԼ

Ակտիվների
շահութաբերության
գործակիցը (ROA, %)
Սեփական կապիտալի
շահութաբերության
գործակիցը (ROE, %)

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)
Ռեսուրսներ,
ընդամենը, այդ
թվում`
Սեփական
կապիտալ
Պարտավորությու
ններ, որից`
հաճախորդներից
ներգրավված
միջոցներ
Պարտավորությու
ններ բանկերի և
այլ ֆին. կազմ.
նկատմամբ
այլ
պարտավորությու
ններ

Տես.
կշիռ %

31/12/16
(Աուդիտ
անցած)

Տես. կշիռ
%

31/12/15
(Աուդիտ
անցած)

Տես.
կշիռ %

252,735,853

100

190,993,270

100

158,903,165

100

35,976,166

14.23

32,178,003

16.85

20,701,425

13.03

216,759,687

85.77

158,815,267

83.15

138,201,740

86.97

173,914,157

68.81

139,680,217

73.13

111,430,135

70.12

27,832,817

11.01

9,374,272

4.91

17,326,492

10.90

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

Ն1 Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով
կշռված ակտիվների գումարների միջև
նվազագույն հարաբերակցությունը
Ն21 Բանկի բոլոր արժույթներով
արտահայտված բարձր իրացվելի
ակտիվների և բոլոր արժույթներով
արտահայտված ընդհանուր ակտիվների
գումարների միջև նվազագույն
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Նորմատիվի
փաստացի
մեծությունը՝
հաշվարկված
բանկի համար
31/12/16

16.96%

21.56%

ՀՀ
կենտրոնական
բանկի
սահմանած
նորմատիվի
թույլատրելի
մեծությունը
12.00%

35.26%

39.01%

15.00%

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

16,416,633

31/12/16
(Աուդիտ
անցած)
16,416,633

31/12/15
(Աուդիտ
անցած)
7,002,033

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

Կանոնադրական կապիտալ

31/12/17
(Աուդիտ անցած)

Էմիսիոն եկամուտ

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 ------------------------------Լրացվում է Բանկի կողմից
Հայտի ընդունման ամսաթիվը և ժամը
(օր, ամիս, տարի, ժամ)
Հայտ ընդունող աշխատակցի
ստորագրությունը և շտամպը

Կ.Տ

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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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7 Ֆինանսական հաշվետվություններ
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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

nnnlrp uLflbeaqntd bL turlFlr LtnAUfrg nrtrLu.rttlrnnbtr
ulunlnp[ qlu6LUnELnr LllnLuql]nrplrutl

Ll6LUnn

luui

n n Ll

}hLLuL uL! UurLr LUtlLnh(Lrbntr trL,

qulLnuquLfllr rlnurd LnnuLJLunnbLnr dhgngnLl,unuLg
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2017fd

h LU LILUI! rl F

rlua

ghlrLULr uL! ULUI] h ru2rlbur Llnr pln

itLL nfrL
l.thg dLLrIrnpuqnll LplnrLLt tl

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 ubrlLLrp Lu2[rn rd
[r
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

qu6unph

hLUdurn

Ln

gnUuLluwLtwU qnndhpLlb n

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

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
dbnB FbnnrU uuu-tLrLulnr LUlr) 2LUhLUFurdfrLtLrEn[]
LlnlLnLULltlud

!

I

qLUnqur(nn(na

$nLuLuL!LrLUlr 2fLt.rrurrbnnLd uLlL,rhLlnnElr {LU6.,nqne }hrruLurul]urtr L!LrLnnqn hnLUtrrulr urndbpLr
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

nnn2{nrll t hLu2rlburnL ruuuLupllh! pnnuLutlt

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

qw

Lf

an

LtA

b

I

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 !ruJrbLfr

$rruu.rlrul!lruu rutrurhlm

I

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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hu2r[uqtuhruQruu hru2rlurnduL puntupuUulrnrp;ut urftf
(2upntuu14nrplnr.lr)

nrfr

n

plu qlr

n LBln

rLL

L,

Lr!unuChn

$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 nn ul]hLuLnir.rL!lru glru.rhL!LnUura girlrLltruurLtLuL LULlU,.lhrlJr huULUlr lttur
undbqnttlllulr 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]
u

I

4|LuLg

fuLjpnLrr

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
ql]ur h LuLnLlbL fudprulfiU hhLlnLLpnq:

t

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

uqrlbgn Lpln rlr!, nnnllp uLUu] | dLU LlurL Luqur2n rutl]n LU qnlnrlalnit lnrLbll, Ll Lr.lnLnu_tgntbLnr ul ru Ln rJ u
Lln6urLluqnruLtLU! 2runpbnn hhLlAnLLl 2[I]r]qntl(Lud 2nL!r!JLt]tlLUlr lrnn ulrulrlL!]rtrEfn

U

n

r,

Lr]lr

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

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
dLUUhtr)r ULTILUqL! nnurLJuqurL hnupEnn qLrL!hurLnULUtr hLUrJLun oqLn urqn

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
upjr,qpqLrurr

i

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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hLu

b11

qLU6unph hurdu.rn LIuLn2bth ruLlLnhqtubf qand
rundEqf !nLdfrg Ltnnrl ruurLrEnD 6[rl]u2LtrrrLI El] ull hLUrJu.tqLUngLULl
fr
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
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

L

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
Lf

tlutl (L!) $nfuuugbt t

nluuugbt

L1

n2

tuUurlrLll qan{ rnlnn nnultbnli u oqnrurrrbnfr qqlr]llr LlLUU0, ttuuLl (p) nl
LlLnfrLh qanLl pnlnn nhultEnh tr ognrur'ubnh qqurm uLUU!, uL!LlrujLr

tt ulurhutLulrnlU t t!

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 n2rhnfuuLrgbt 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 u.l
n

hLuUunqnLd

t

qrrnafrpLb n, bI p 2Lu Ir n rt]ru UUn n Uu ul.tuLtg n rplLUL
lruLI0hbmLrlLUt 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

qnnanI qunurLu{nnnLp]LUlr

turquLnnblr

utLUnpEnLlnrLI bLr IrLUlx nn

Lalu.rltlu.lLr'UEnfl LLULlu.rlr qrnL[rnf.]nrfdlnLlr)

4lrg, Llurd hnp !uLnLUnLtfLLll

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
hrulqbgLnru
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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
[]urhurlr2lrbnn LlLud hLU6tufnn4LhtlrrLr un(ura qunutrtrlr tlurqllnrLl' LlufL{Lra
frpLuf6Lu'!hg qu6LUDprr

IrLlutrLlLUUF

qhh Lr Abnp pEnLILuLr g'Uh Llfrtu LriLunpEnnL@lnLLI r]liuuf qqnrd t nnLqbu LrnUnuurlpfr
tf uLInLLn
nbuln LqurtLlrulrLugnfr duLlLlEuln !Lpugpnrd urnrllnrlrL!rlEu bLtLLrdLnupbnnLptLUL rJEpnrlnLl:

l_r

nLu2L.iUipLlnLU

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

rlurpAtuIu1ntp1nr-!
bhLwUuuUwlJ iuipdwLtuLnLplnLl)
lunrUFn 6LU1.rul2nrd

E

tunL dp0,

n

Dqhu LlandaULuI

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
LUnLnLUgnt(nLd EL LlundurLtLULL{urd I.UltLnhktrbnh LlruqljnLd

r

{EnurqtbLh aufuun!dLrL,trL

$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

utL!npt

llLUlr 4nnrlp
ULlqFLrLuLltul.r nLlnLuLln

En!

n LU

LLur n

d.u

LILU

aurIubnI

tn

L

r

LlLLrrrdluLrrutnrpru.rL 0rrpLUgpnrLi

plrul 2f!mULUltlrbnnrLl

2LJLUn(LUa

ujLurbu, nn uL!u.rhfLllr ur!LfnLhnru
qnrul LEnnnn rLILbpI LLluuLnLIurUp:

UbnLUnLlntLl bL uLnLugqbtfrp gnLLlurnrbnF uL]qpLrruLlLUL 6LUlrr.utlJLuL dLUrlutrurLl

utu uJlr utLIJIJLULLuqnbnn nu4unbgdurl.r U0qlndrpnrd turjph LnFnuL_rtbmnrpllrrlr U'lLUt] urllgLnLd
t
urnunltLuL, ulrl LUt_tlnhLr'Ubn[ 2urln{nru bL] hnurgdLUlr qnrln undbpfr L1 u.lLumrLLuquLr uLtnpLnpqLulqiua
LUndbpLrbnh Lr {u] qu q n rjlr n {
LlLundLU q

qnLUUh

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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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
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 :

{ulnllr.lqLulotPJLUlr

dudllLuh llrtdL!gpnrLl: gnlraunlruLlLUlr

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
hbLnttLuFurn,2fr utLlnn Ln n qLUg (nLU:

uur2quantPlnLlrn hur2lLrunLlLlnLu
Llnnunbtn

{

h

uf dtipnLl

h nLlrfr u.rL!urhdL!LLU!]l rutl oglrr urLlL!n aunLUlnrralLlL dlurlllEUl
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qaLUllrlt LlbpnqnU ur!Lnn(h ogLnruttlun aLUnurlnLplLUL durllEurh
nLpurgpnrL)

hbuLltLUt urLunbULuU qnnrlpLU2urLhbnn

OCaLUUUn

awnulnlplnLv
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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

nfELg Lfuu.rgnnrlL!lnlr undbpnq: ULruLILUnu 2hLLUnunnrptLuL0 rilLrmltrulrnq uLtmn{Lbnn lbL
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LjnpngllbnF nlr4hurtrnLn qnrllurpfr

"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

990,049
(86,187)
(104,024)

409,468
(35,072)
(4 30,838)

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

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

uu,r nn 11.

Cl'Uh

ntlra

OnEUpnq

IlUluprul,
u uJ h

hurnUn rU0

4,35s,884

rJrulrLluJa hLunLlfr 4nnLlpLL1LUqh

204/"

Curhnrrarllhl'unqn qanq tnburuql'uu Aurruu' onbUpn{ uurhrJu.rlrrlu.ra

4nnrlpru2rutn{

Bt1,17t

?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)

2016p nLU.nErlpbnh 31

14 B4B
(86,187)

L

1,508,590
2A%

301 718
149,362
(35 072)

\412,4sA)

799.838

t56,442)

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

20

201

7p.

hLr-rdurfudpLlu.ra bhLLU1]uuULUlr hur2LlEmUnrlalnrtrtrhnhlr
!ng aurL npLUqnn r Otn rLL bn

2.rup14ntd (2upnr.Lru[1nr.p1nr-tr)
zbLnlu&q(uahurnLrLUrfrLu.rtrLnhwbn0hLrrurn.nuLlnnnrprnrLr'rrbn020r7B 1120168
ryblrLnEUFbnrr 31 n nnnlprLULrp
rynulrg zu)ndlt hurdurrqu.ruLirul!LuU mLunnilEntr hurdun Lbnl]utlrugLlLUd t uLnnnU

A!iel,ullu 4nn
a w ppbn n ttuh tttlt h0h u ou pu g, Lt

duttuLulluqnt1
a u npt; tt o LpJn

11h@l!u4untnd

LnuS"t,4o

uo4lnlLpbblth

u Du pw gn uJ

U'ltwgno4! u\rynllpltbtth
luuhl,
Uthuduqun

ltuqLtntd

Ftltnln

35,556
t9 096

hL

41,163
JrJ,2o9

5 607

20113

C!4ur,b![ hbhuAqttua
hunquJh! @qDh{!brr

LtuL btt h

-6frur1uiia--

nuuhl, UlLhuttuutun 2016t
hnt\qutlh hur24t@lnlp kullbqunah 4bqatutpbtth
'hL

ult Lr+!nuu(rrnrBlntu!ijF
cnr uqorrdqua ur q6f qrrLrl

Ll

54 652

2

a.12a

huz4b@dolp- irutt
ntL

i

bttudan

lluoitnut

a2 2ea

t626 21A)

22.151

..h11

-

1A 672

tt 6t6

a0 3 t'2

ZO17p

4nlnblpLt,h

l|

8:15

162 6AC

lu6urfu .n4lrErrhLr Lnrr{ua

qun!l,n u hnlLUnnrEr.L!!br
.ludunpir huLJurr Llu0tLLfi

1504 8.161

{80 4B2)
(7 t9 730)
a 254

/lrLllrulrulr rlhpig!1,!

lunnuLlnrr \rar.[!r,o
hur6uI nrrrrl]bFirl|LruurLlu
C!4uUEl,E hbnulq{ua

(791

!

hunqulhr, ulunuu{nnn!

(r

hunqulh! Lqun!huqnnn!

21

GlnntunU{ula

2

98. B8 3)

(1.244 ?31)

(r2r

110)

(337

6)
l2 55, r 44)

50/ 340

2/

20 ! 3rj

t:

r2B

405 I
43O

83a

190

3l

lt0'1

l

tll

(20r

646)
-

20r

646t r l /: i?ll

841

13r 2731

(53!r r 22l
(12J.J03)
t4 083)

tr,aLr/l

)

18

17

l2t9 t1ts) (l r93 513r
(299 71a)

1l

l1314tl

2-\ t36
1l)4O2A

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

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 pLlur!
9
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
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22.

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

Ul1gnfuunnrd]rgngLbp
haqw\l"l

nnwa

2oj

lrEnqnurqUura {LUntthn

Zl qP

hg UEnqnuqLlLUa

5,117,959

LlurnurLlunnrplnLLhg Ub0qnu.rqquA qLUnttbn

CUnuidEUn

ujt

2a76

6,21 6, 391

(unqbn

UhpLuqqulhl.r bfrLuLuruLlLUL ltuqllutlbnLrlnrBlnrLLbnlrg IrEnqnLULtrlura
Llruf tlbn

lZ

/

1

.211,923
5

1

3,0 77

12.659 350

qhnfu(unnr Uhgnglrbn

3,162,151
3,97 7,980
,331,442
2

9,

3,9 89

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
9urnqLUgLlruL ULlnnLriuLtLlrtr CutLrLthg uLnr!grlLUA Llutnl.tbn0.

Ll

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

uUn

L

dU b n

201 7P. qbtlLr] ELlrrbnn

31 h 4nnLBlurdF tunLUp!

3l-h

FL!LlLuf

unnrll t

LqLUnLnpulfrlr nntnn uLUhrjrlLrurLrhL!t-lnrLtubntrtl

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

2016p. 4bllLnEUpEnh

2

3.

U11

'rl

Lt]

uqrupur.u{nnnr1alnrulrbn

n Ln LU Lln n n LBln LL

L!UdLruUuqLjh LLiruurdLUdp

qnbrlnmnnuUurL rqunmpbn
C]l4urrrbLE ru,t $h!(uIu[uq(ulj
'luJnLf LuqnnnLplnLL]LEn hun!bnn

600,445
343,221

ulunu(u{nnnrpjnrurbn
qan{ pruqLuanLBturdp

2lr.r hn LBLUh LUnLln

ULlLnn{rrbnliu LlbnuFbnnn 2LnnhLbn

uI

943,666
360,502
26,008
6,69

CU4l'urIbtE lul t nl ghIl'ulrulul.IuU ql.u nulu.rtlnn nLrdJnLl.irbn
CUnu.rrJEIr0 urjL Ll.ltun u urqnnntlaln LIlrb n

7

393.207

193,719
20s.996

399.715
404,649
28,432
8,68 8

441 169

1.336,873

841 484

24,4 32

30.856

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

lnrlqurnh

t

h rlnnrrdjrudF

ULlurdurtr 6L!LrurtnLd (UU.rL. 30)

.}bqmEdFbntr 31
h 4nnrpluup

12,424)
26. OO8

12,424)

2A 432
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24.

Umnpu4tuu

qt

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

nF tunnr;al nLIUb n

lL

hLuqup

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,
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
7'l2To unlhrr urnrlrnLLLuLlEu LnnunuurrlrnuBnq(2016p. 6.Bjo/o) za23p. hnLI,Lluup[rL
dLUUl]bLnn{ pr]tnn qulULr]trLUqnbnfr hLUTJLUn (Oulr 37):

nnI

uLfu qnlutrnLl, LnurnbLtLuLr
uundr-u!4ud Ltr-unjLuLr

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
hwqwn

Ll4nwLl

Utubnltlu\nu 46tuFrttud lltultnbu4nu

ttuLr

"CqllruLruq qlnpLUL nLUbuLndEIrLn, U/rtC

[Eg

q6uJn*uA
llult4hauL Uur.llhaupld lttuv qutulhaut QLuttlfiurulnu!

80.94

13,287,900

"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

2016

06
5.00
100

33

2,307,900

1

6, 41

6,633

80 94

33

14

820,800

fr

13,287,900

T

2 307 S00

14.06

820,800

500

6,416,63

100

3

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

LIbLt FLr-rdLEUlIr

dufr

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:

2017|a hnrlrnull 19 nL nLrtlr nrLEgua CLUd\rELI]bnbtrn dnrLnqfr nnn2LlLUU[ Burlrqh
I Ll6Lunqura 2urhupLudhLlrbnI t]urqLibr brr 564,460 hLUq. z/ qpuru unllnpulruLUnqUhq
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

ZurULudurtlr

hu'rrLnurnu.rnqua
rtn

LU

U):

CLUhurpudhLLbnh hurlLnu.rTrurnElnt qTrnLBlLUrlp dELl unLlnnuLtruL puJdltbLlnduh qanLi
2ruhLUprudhLLrEnn LtLUqdEt L,rr
10315rlnud(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
rlnLUdn{ urtrnLupru2lrblnL frpLuqnrLp

prudLt mbnbnL nLlrbLr 2urhLUnLudrrrrLbrr u,urrrurrnr rr L.iruurnuurm

n

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

2

6.'fuu; rI tut ruqutu

20

Lr u.l rll rI rulr

uqn

ru;

1

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

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
hur6uruuun tll nqhnlunLplnLLLbnnLl, nTrnLB hur6ufu huLnLu[ 2bL,
htuL]LUUtullLuL bu tr bLrfdurnUqntLib! munpbn dhLlLurFLuIinLBlnLIrIru'nF hurnLtrullrL
LILupLlFLLhpfr UnlL]hg: lurnqbnI
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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
LUquhLlh undEffrtlnrdng hEun LUndEpfr {bnurltrulrqLrnrLio:
$nLurlruLULlurlr Enu2fuhpLbnh

Lr

Lr

urLtnE4frunqLEnn undbq[l]ULuL qLuhLULnnrdI h u]LuhnruurLULlnnnrL,tl

hnultuJlru gqnrU t lrnUL hhLlnLIrpLbnn{ nU
?wpdbqpqqwA, nt durLlllbaulrq 4wpllbp

L1

qLUnLtbnnLn

:

qhnluunnLp jnLULblt

n

lrb n qlr]lLlg Liura LurunLULUL]nLLl pu.rnd.n {urnlturLlr2
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
ULn nn h

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.
Lutqun
207

114t1uitl

FuFan ua@u4unu sudt, *riTl,Lor

[tuttlltubhz iutttltutth? 4tuttlttuuhz

ubhu.tau)utbu

undEqtQ4uA Lundhqntt4utd Ctt4utttbtt?

7p 4nttondpblth

31 b 4nnlprulp
Zu6ufun nrirbnhl mn{LUa
tlLutrLlbn tr

lurqlln

$nfuu]nnrptnrlrlrbt

ll4ttutl

35

'148,213

l 145,173

125 750,079

4 dultltbaurlrg lt ttuFdbqnq4ud duttqbaut g
Putg n2
PurpAt, Ua|ulr4tufa AwAp uLhuauqbu
4tut,Uabh? 4unquLh2 4u?trutthz updbqnU4urA

7.987

386

170,030.85',]

LlLthwuluuttu

rupdbqnl.44ud ClrqLuttbttp

2416p 4hltabdFEnh
31 -h 4nnlpttu[p

tur 6ufu nl nlrbn hlr mn LLlua

{L'rnLtbt

t1

rhnllunnrplnrlrLrbn 21 221 .411

88 178 139

-

1 446

121

6132143 123 519 A2A
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7

p. h u

tlur

fu

dprlLUa bhLurLrutU

ttLr.rlr h LU2LlbLnilnLptn LLlrb

qng

nlrlr

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
UhLt2b 3A

ofl

31

6Aop

61

goon

9A ophg

wnlu[ti|

CL4tudhlr0

zu.'6rulunn4Ubnhl, uln{u} rl(unqbn h
+ntuurnnLpJnLLLbn
Unl}JfirLuFbflnLpJntu

qlnrnLrLILub!nrptnfu

',ui

Ch!ununnrplnr'u

no:

10.016
2 638

14,612

29,944

4,18A_

26,842

34.45 4

14 196

14,923
12 414

29 119

909

UnULrlnrn

SnLU\ruqnnur h

5.29 6

LtLUul

12.O14

Uutunnnuqur! {lrlnLlbrr $hql'!rutturlr
LuIdLu!g

19',],801

ahrhnpbputhl'

LlLunlt

b

28.088

n

131 696
66,224

12 812
11,632

ult
220.944

C!rlu UbtE

21A,5t

4

114 144

31

I

736

214,449
4 195

598 831

708 105
326 393

4 195
1 145.',] 73

2016
Uhvtb 30

lu6lulunn4UbnhL uln{rua {l'unqbn

otl

I

21 424

ur n n rll"U tt

61'9oot
21 98fi

nno

UnU(nnrn
u.t

31 60

90 oths
unu4bt

CL4wttbUp

U

hntuurnnrrdrnLu'Lbn
t.in4tn LU!bfnLpln
qlnrrlLuLr!ub ! n rBtnrI
U

on

I1,343

281

21,290

5 357

73.51 8

58,902
42.889

589,54 6
260 418

33.329
23.565
100 303

urL Llttlnttbn $hqlrttLuttLul]

llrl]Aur!g

107.802
64 917

rhrhnpbpLllh1r (untiEn

103,187
18.0 38

3,622

utt

198 763

CL4urdbLI

40.203

121 225

130 415

996,318

859.437
386 262
43,825

1 446 121

CnLUulurl.lruu nhutl
CnrLtLutL!Url]lr nnuLl[ tudpfr $hlrLUtruLUt]uir qnnahplrEnF u.rqu.tqu nnLUdLU!Lr]tr hnupEnn ULUd qnLuLg htrLr-r!LUII
undEph LhnlhnfunrplLULr DfruLllr
2nruLulLUqu-rL rULUlLlrulrubnh Lbnunllut LUnLnulndnrlBfi gnfuundbph Ll
urnLlnuLu4nnUplrbnlr Lf nLIrnlunLlaluL urn4lnLlrpnLLl: tunLUFn uTurnLuLgLuurnf.J t 2nILILUILUtlu-tL nhullbnn LUDLronu.rlnL U
nl LUnhlnnulirLr qnnur$Eirbnhi UnhlnnLUlnU ulnnugbtfr 2nr!LulurqLutl nfrultn LlunLU{Lun{nLLI Lr LlhnLUhuLl{nrU I qun
dEpn4n(, n00 urnmurgnlnLLl nhuqh nqrnh.rLUttrulrlrbnn dn2U Ltu.r lu (uran rptn LL!: nt urntrLnlLutftr qnnLngbt0
ltunLUqLUnqnrll L1rlbnurhultqnLU E qqujnrLnLIatLUL Llbntnranrplurlr Uh?ngnq:

t

I

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

t LnurLhu tuLjpfl $htruLutuLlrul LUnrynlLrplEnfi LJruuhlr hu2rlblnLlnrBjrul] qqulnLLorOlnLLr0
LnnqnuL!4fnLlp!hnfr hlrLUnLULlnn LhnthnfunLplnrlrlibnn LrLILUurLJurlp urlt LInLhnfuLULluLl]bnI hu]uurLULnnr1r Ltuurlnr
abt rtrtLuL LUTnLU!ull0 gnUg
qulULULnLt:
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38.

20'l

7

B.

h LU LIu.rru dn

(Lua ghLLr-rlrul-uULUir

h u2rlLt Ln Lln ptn rtru b n hll
l.lng dLr]L npuqnn rptn LLlr En
L

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 r,r L!,Lr bp U

ulunLnLULlnnnrplnLLLbnh hhLlLlL

rlnl!,

!

U

31'n qnnrplurlp hu2illiLt2nntd hru2qun{nI

ur)LlurnLUlfrIr ELtrullun (nur, rI[!LnbLIFEnh
LUahlnfur]lrL qnnanpLEnh hndLr]Ir LhLU q;ulnLnLUtfr qqLUlrrUnLplnitu

ribttubriEbnfr 31-n l}nnrBtLULIp uJnLlu LnnL]nuurnnnrlplrEnh ranqtuunbm rhnLhnlunrplnLLLbnh

hLu2LtulnllLlnLLI

n

r]

U qnLLn

t

h;LrlE;l

LlbnurqlrLUhurnEtnLl h!uuutLuL|nLL LnnllnuLur|0ntlpnU qLU6LUnph hurLJun dL!Ln2bn
$fltLUuuurLlLUII
uil-luhrlLbn0'hhLIIrLlbtnq LUII] E!|aurrlnnrplurll LlnL!, nn Lun!u trl.t E!LUUuLlptpnLBlruL qnpp qnLqruntn
Lnb[ur2LundEn:

C.uqhuuthU
UbaEnh
tuUbltugnLd
201 7

hLuqwl ZL 4pwLI

C.uhnllph lr
4utuuh
qquln LunLpt nll)

qquln tl!nLpl nLlr

201 7

201 7

taLuuf hauLh

Undnqp
aurlLtruLlrLrL

LlLtu r'Inlrup

4nud

16%
1

CtuqhuuJhU
UbaEnh Lt4urqnLI

hwqun 11

(48,646)

(101,121)
(230,585)

.3%

2017

CLuhnqph
4U.uuh
qqw! n LlrnLfal
247 7

l-t

tltuqhauLh
nLLt

qqulntUnLp!nLU
201 7

Updnqp
lurlLlLULlLUI] n0LULJ

3

UUL nntun

5"1,

E

u qll

u.uJ hlr

06.41 4

1,535,014

tuUbL.ugnLI
207 6

Ll ttnuLl

BB,6B6

C.uhnLlph l)

t& uull

Ubnbnh
hwqLun

1

o5%

qqul

n LUnLfa!

tauqh@LuLh
nLlt

2416

qqul n LlrnLpl n.l)
2016

UndnUp
Zurlt.lLULtLU!

nnud

(18,448)

ULnr'lnLL!n

1%

PuqhuuthL,
hwqaD

UbaEFh

Zl

Cuhnqph lt
41 uuh

u*uqnuI qqul n Lb nLplnLlJ

2016

2016

(1,174.090)
(142,859)

tauqha.uA
qqul

n LLnLIdJ

nLlt

247 6

UndnLlp
aurtltruqult 4nrud

(3.ty")

IJLrU r)n1up

(1%)

18.448

1,

174 090

142 859

Unmurndnrt;.ah nhut{
UnLnLundnrlpn ahuLt0 L!nLnL!ndnrJlan qhnfuufdEBh qrnLrhnlunrplnLlrLbfrn hburILUI]pn( glrtrLulruLULlruL gnndhpLbnn
u'rrumLUIrLlLulr nnuL.lL
Fulrltn tunnhnrn4[ uurhULdrbl I uLuhULUtrLu2ruhun urnLr)undnrpu]hLr 4hnpbnl.l
h ur rlL!n:

undijpfr

t
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2017p. huJLiurfuUp(ua ShIr

urLr u ru LlLuLr

hL!2rtbui{nrptnLLlrEnhLl

!ng aurunpurgnn

38

nhuUbnh

I

ptn

Llrlr En

Iunu{tupnrrl (2upnrLulnrplnr-I)

Unuundnrlfoh nIuli (2upnrturllnrBlnr.!)
ULnnnU EbnLlLud LurunLuut.[rbnnLU L]E[!L!]Lr.rgrlrud bLr ullr undnrlplrbn[, ntrnl]gnq
4bqubL]pbnn 31
lunLUpL nrtrh tm[]Lllr u.rndnLpLUlhtr 4hnpbn n2 LuntlnnLUlfrlr

_l.r

4nniBlurUp

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!dn
Lltr-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 uJndbpn
qqurlnLLn 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'

qnrm

LU

,q;,ul.,gr.,.,t

6U:

thnlu.ultdbph
q1n

[hl]2U

h nlu nqolnLL

hunltnLID

hnluu.tltdEph

dhllll!

41nth nlu nLpl nLU

htupllntiD

UndnUp
U

LfL

nn

LU.r

n

3.54/a

ULfU rlnlrup

(3 5%)

UL|pn

13.1./a

u qnn

(6.370 )

Q3,21A)
23,210

6%
(6%)

T,535
(706)

11%
(11%)

(3 4,8 5

8)

34,858

3ll

l31t

)

hnurg{Uthnrfajuru nhutl
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
purrLrLurlrrr L!LlLurrr'trEnn hhLtuu]i.rlutr
qurnLULturnnLd'hru2L|rr LUnr-rbtnLl

nnrftr Lun4bL fruq qnlnLplnrL niLLgrrrl
puqlurn lL,rrurlunnrplnrLrr hnuqLuLrugrrnru t LLuLr utlLrrpLlrEpfi

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
LrL!DLULlLUnqnrd

t LnunpEn ugbLurnlrb[lr r]bulpnrLJ hr!2qn urnlbrnLl2n

tlLUUlru.t(nnuqbu !

Lu U-lLlu.r

a ulanbu qnndnt.rLtEnn:

4hnpn qLLUhurLnLlnLd tr

rlrruln hELn ll,qnLuLpLrLqLu rr currtrl.r htiur

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
L21

- CLqhu!nrn

ultLnnWbn)
L22 - CIrBughLt hnurgqbLhnrBtnLL (pundn
L! Llur h

241 7, %

LLl. 1 5%

35.2 6

2416.

%

hnug{hLhnrptnLL (pundn

nnLUgLlEm LuLlurhrlLEn/CU4hLuLnrn

nnLugLlbh

undbp

{ir b n/g

ulurnmur(nnnLptnrllLbn)

LrtLU h

ruL ?

1r{

60%

'102.49

3

9.01

116 23
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201

7

p.

h LU

Uu.rfudpL1LUa ghLLuLru ru LtLutr

h

ur2LLb Ln

Ltfrg aurL

3B. Ofu!Epfr llunuqtunnr

qnr|aln LLLE nlrL

npuqn

n

r|atn rILr

El

(2upnr_Iu!nr-p1nr-Ir)

hntug{bthnr1arrut nhutt (2tunnr.lrulqnrplnr-u)
bnuaUuwLlutlt utLupaa4npnLpnL\JUbnh qbnfiLAnLfdlnLItD'

DuLn dhltlLt t)wnnLdp L,tuwgwA

dw

tbalrhph

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
UlnnnU LEnL]ulLUgtlrrLLI

: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 nTl
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