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GODISNJI IZVESTAJ

JAVNOG DRUSTVA LUKA SENTA AD SENTA
zA2019.GODtNU

SADRZAJ

1. Finansijski izveStaji za 20Lg.godinu, i to:
. Bilans stanja

. Bilans uspeha

. lzveStaj o ostalom rezultatu

. lzveitaj o tokovima gotovine

. lzveitaj o promenama na kapitalu

. Napomene uz finansijske izveitaje;

2. lzveitaj o reviziji, u celini;

3. GodiSnji izve5taj o poslovanju druitva za zorg.godinu;

4.lzjava lica odgovornih za sastavljanje Godiinjeg izve5taja;

5. Napomena da GodiSnji izve5taj i Odluka o raspodeli dobiti jo5 nisu
usvojeni od strane nadleznog organa druitva - skupitine.

Senta, 30.04.2020.
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[lonyruaaa npaBHo nhqe - npeAFerHilK
14arxqHx 6poj 08052590 ulilOpa AenarHofltr 5224 '1146 101099580
Ha3hB LUKA SENTA AD SENTA

CeAfure CeHTa . nptfiaHxuHa 1

SIANAHC CTAFbA
Ha AaH 31,12,2019, roAilHe

- y xl/JbaAaMa AilHapa -

CTAITHA nMOBITHA (0003 + 0010 +
+ 0024 + 0034)

I. HEMATEPI4JA'IHA h|vlOBlIHA (OOO4 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

010 il Aeo 019

011, 012 h Aeo 019
2. KoHqecqje, nareHril, nffqeHqe, po6He k
y0yxHe MapKe, coOTBep u ooana npaBa

013 x Aeo 019

015 y Aeo 019 5. HeMarepiljanHa rMoB[Ha y npilflpeMil

II, HEKPETHhHE, NOCTPOJEI.bA 14

(0011+0012+0013+0014
L5+0016+0017+0018)

020, 021 v Aeo 029

5, Ofrane HeKperH[He, nofipojeba h

7. Ynaraba Ha rybuM HeKperHxHaMa,
nofrpojebtrMa tr onpeMu

8, Aaancr :a HeKperHhHe, nofrpojeba ,
onpeMy

IIL BilOnOUKA CPEACTBA (0020 + 0021
+ 0022 + 0023)

030, 031 n Aeo 039

032 il Aeo 039 2. OcHoBHo saAo



3. EronouKa cpeafrBa y npxnpeMr

4. ABaHch 3a 6ilonouKa cpeAfrBa

rv. AyToPoqHi4 ol4HAHchJcKt4
nIACNIAHI4 (002s + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 r 0030 - 003L 0032 F 0033)

1. yqeuha y Kantrrany 3aBucHhx npaBHhx

2, Yqeuha y Kanhrany npilApyxeHd
npaBHhx nilila [ 3ajeAHuqK[M noA]ryBarrMa

3. ygeuha y Kanhrafry oqanhx npaBHhl
rtrqa x Apyre xaprrje orq Bpe4Hocrh
pacnonoxilBe 3a npoAajy

5. AyropoeHX nnacMaH{ oranhM
noBe3aHtrM npaBhxM nxL{trMa

6. AyropoqHil nnacMaHI y 3eMAt

7. AyropoeHtr nnacilaHtr y ilHofrpaHfrBy

v. Ayropo!HA noTpAxtlBAtbA (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

1. norpaxffBasa oA MarhcHor il 3aBilcHilx
flpaBH[x nrqa

4. norpaxxBabe 3a fipoAajy no yroBopftMa

5, norpaxxBaba no ocHoBy jeMCrBa

, oSPTHA l4MOBl.rHA (0044 + 0051 +

I. 3ML4XE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +

1. Marepnjan, pe3epBHr AenoBr, anar I
cfTaH ilHBeHTap



fpyna pacyHa, paqyH n03uql4JA AOn HanoileHa 6poj

l'l3Hoc

Tekyha roAHHa

npsxoAHa roAhHa

Kpajbe 6abe _
20_.

lloqerHo frabe
01,01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

13 1. Po6a 0048 26803 19283

14 i. CTanHa cpeAfrBa HaMebeHa npoAaju 0049

15 i. nnaheHh aBaHctr 3a 3annxe tr ytryrc 0050 161 1305

20

II. nOTPAXI4BAFbA nO OCHOBy nPOAAJE

(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 7 25671 24512 0

200 x aeo 209
1. Kynqq y 3eMftil - MarhgHa x 3aBhcHa

npaBHa nhua
0052

201 u Aeo 209
2. Kynqr y rrocpanoEy - Mar[qHa I
3aBilCHa npaBHa nklla

)0s3

242 v aea 209 3. Kynuil y seMftil - ooana noasaHa
flpaBHa nrqa

)054 252 685

203 v aeo 209
4. Kynqu y hHoffpaHfrBy - ofrana
noBe3aHa npaBHa nilua

)055

204 v Aeo 209 5. Kvnux v 3eMftu 1056 )5419 23827

205 H Aeo

209

6. Kynqu y hHoopaHfrBy r057

206 il Aeo 209
7. Ofrana norpaxrBaba no ocHoBy

npoAaje
105€

2l III. nOTPAXI.1BAt-bA h3 CnEqilOLlr.lHl4X

NOCIIOBA
005s

22 IV. APYTA NOTPAX'IBAI-bA 0060
21,4 37

236
v. or,lHAHCI4JCKA CPEACTBA KOIA CE

BPEAHyTy nO OEP BPEAHOCTT4 KPO3

6'1|AHC vcnEXA
0061

23 ocvq236 h237
VI, KPATKOPOI]H14 OhHAHCI,IICKI4

nnAclv]AHr.,r (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062
0 0 0

230 u Aea 239
1, KparKopocHil RpeAAfv v flnacMaH/ -

MaTfrqHa x 3a8ilcHa npaBHa nIqa
0063

231 u Aea 239
2. Kpar(opocHu KpeA[Tr x nnacMad/ -
oflana noBe3aHa npaBHa flxqa

0064

232 v rca 239
3. KparKopoqHx KpeAtrrr x 3ajMo8u y

3EMBil
0065

233 v 
^eo 

239
4. KparKopoqHx KpeAffril x 3ajMoBu y

xHofrpaHfrBy
0066

234, 235, 238 v aea
239

5. Ocarr xparropoqHr dffHaHcujcKil
nnacMaHh

0067

24
VII. |OTOBI4HCK'1 EKEI4BMEHII4 h
TOTOBI]HA

0068
1833 685

27 VIII. NOPE3 HA AOAATY BPEAHOCT 1069
9 429

28 ocnM 288 IX, AKT'1BHA BPEN4EHCKA P€TPAH14tlEI-bA 0070 711 550

A. YKYnHA AKT]4BA = nOC'IOBHA
l4MOBtlHA (0OO1 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 )5)761 2s0020 0

BB B. BAH 6I4'IAHCHA AKT]4 BA oo72



fpyna pacyha, paqyH n0314ur4JA AOn HanoMeHa 6poj

143Hoc

TeKyha roAilHa

npeuoaHa roAqHa

Qajse ffabe _ 20_. 'loqerHo frase 01.01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

NAC}IBA

A. KAnhTM (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + O4L7 +
O42O - O42L) > a = (0071 - 0424 -
o44L - 0442)

0401
208209 214906

30

I. OCHOBH14 KAnnTA,l (0403 + 0404
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409
0410)

0402
B 199262 199262 0

300 1, AKqhjcKx Kanrran 0403 r96087 195087

301
2. YAenv ApyuraBa c orpaHhqeHoM

oaroBopHouhy
0404

302 ]. Yno3x

303 4. ApxaBHh Kanrran

304 5. ApyurBeHx Kanhran )407

305 3aApyxHh yAentr

306 7. EMtrctroHa npeMHja )409

309 l. Ofranu ocHoBHu Kanuran )410 3175 3!75 0

31 II. YNt1CAHI4 A hEYNNATEHI4 KANfiTM )411

047 v 237 nt. oTKynrbEHE concTBEHE AKUT4JE )412

32 IV. PE3EPBE )413

330

v. PEBMOPtI3AUI/OHE PE3EPBE nO
ocHoBy PEBMOPrl3Aur.4t E

HEMATEPhJAJlHE hI\,'IOBhHE,

HEKPETHl/iHA, NOfi POjEI.bA 14 ONPEME

0414

33 octrM 330

vr. HEPEMI43OBAHT4 AO6r4Uil nO
ocHoBy MPTr,ilA OA BPEAHOSn4 t1

APyrilx KoMnoHEHTtl OCTMOT
CBEOEyXBATHOT PByITATA (norpaxHa

canAa paqyHa fpyne 33 ocxM 330)

)415

33 ochM 330

/ll. HEPEMh3OBAHt4 fy6t4u)A nO
)cHoBv XAPTI4JA OA BPEAHOCI4 11

lPyrtlx Kot4noHEHTh ocTMol-
:BEO6)1(BATHO| PE3yITATA (AyroBHa

rarAa pacyHa rpytre 33 ocrM 330)

0416 236 225

vlrr. HEPAcnoPFBEHh AO6I,4TAK (0418
0419)

0417
9183 15869 0

340 L HepacnopetjeHr Ao6uraK paHuj{x roAfHa 0418 177\ 402

341 2. HepacnopebeHU Ao6trTaK TeKyhe roAtrH-- 0419 14AB 15461

IX. YL.]EI]ITE 6E3 NPABA KOHTPOIIE 0424

35 x. rvELlTAK (0422 + 0423) )42I
0 0 0

350 t. Ty6ilraK paHxjrx roAilBa )422

351 2. Ty6firaK reKyhe roAhHe )423

6. AyIOPOqHA PE3EPBHCATbA 14

o6ABE3E (0425 + 0432)
)424 5686 7637 0



I. AyroPoqHA PE3EpBr,lCArbA (0426 +
4427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

P$epBrcasa 3a HaKHaAe tr ApyTe

402 v 409 16. Oaara 4yropovna pBepBilcaba

II. AYTOPOqHE OEABE3E (0433 + 0434
+ 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +

1. O6aB$e Koje ce Mory KoHBeproBarfi y

2. O6aB$e npeMa MarlqHilM r 3aB[cHtrM

3. O6aBe3e npeMa o-anilM noBe3aHrM

. O6as$e no euyroeaHtrM xaprkjaMa oA
y nep4oay a)4{eM oa foafHy

AyropocHil KpeAfiTh h 3ajMoBu y 3eMBil

7. O6aB$e no ocHoBy 0ilHaHchjcKor

42 Ao 49 (ocrM 498)
r, KPATKOPOqHE OEABE3E (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461
o462)

I, KPATKOPOTIHE OI,4HAHCI,IJCKE O6ABF3E
(0444 + 4445 + 0446 + 0447 + A44B +
0449)

1. KparKopocHil KpeAffTil oA MarucHilx il
3atsilcHxx npaBHxx nilL{a

2, KparKopoqHt KpeAilTff oA oflatilx
noBsaHilx npaBHhx nfrua



rHo frase 01.01.20_.

OOaBe3e no ocHoay cranHrx cpeAfraBa tr

424,425,426 v 429 II2T1

ril. o6ABE3E il3 nOCIOBA|-bA (0452 +

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
04sB)

1, Ao6aBDaqx - Mar[qHa il 3aBrcHa npaBHa

nffqa y 3eMfttr

2. Ao6aBDaq! - MarrqHa x 3aBrcHa npaBHa

n{qa y frHofrpaHfrBy

3, Ao6aBDacu - o-ana noBe3aHa npaBHa

rfrLla y 3eMDff

4, Ao6aBDaqn - ooana noBe3aHa npaBHa

nxqa y utsoflpaHffBy

/. Ofrane o6aBee x3 noooBaba

IV. OCTME KPATKOPOqHE OSABE3E

OEABBE NO OCHOBY NOPE3A HA

, O6ABE3E 3A OCTME NOPE3E,

I, NAChBHA BPEMEHCKA

TYEHTAK X3HAA BUCl.IHE
KAnUTAnA (0412 + 0416 + 0421

- 0417 - 0415 - O4t 4 - 0413 -
11 - 0402) > 0 = (02141 + 0424 +

- o07r.) > 0

6, yKynHA nACUBA(0424 + 0442 +
1+0401-0463)20
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llonyruaBa npaBHo nilue - npeAy3erHilK
lulafteHil 6poj 08052590 i llJtrOpa AenarHonh 5224 I nils roroggoso

Ha3ilB LUKA SENTA AD SENTA

CeArure CeHTa , nphfraH{uHa 1

SI4JIAHC YCNEXA
3a nepiloA oa 01,01,2019. ao 3t.I2.20I9. roAilHe

- y xr4jbaAaMa AilHapa -

fpyna pacyHa/ pacyH n03hq14JA {on HanoMeHa 6poi
l.l3Hoc

Texyha roarxa npeiloAHa roAHHa

1 2 3 4 5 6

nP[xoAu 143 PEAOBHOT nOCIOBAIbA

60 Ao 65, ocilM 62 H 63
A. nocIoBHr,r nPhxoAh

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001

295943 344732

60
r. nPhxoAI4 oA nPoAArE PO6E

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1002 1) 235980 284453

600
1. npuxoAil oA npoAaje po6e MarilqHilM h 3aBlcHilM

npaBHrM n/qnMa na Aouaheu rpxuury
1003

601
2. npffxoAx oA npoAaje po6e MaT[qHilM x 3aBucHuM

npaBHilM nxqilMa Ha hHofrpaHoM Tpxkury
1004

602
3. npilxoAil oA npoAaje po6e otranilM noBe3aH[M

npaBHhM nyurMa Ha AoMaheM Tpxhury
1005

z3n 1132

603
4, npvxoAn oA npoAaje po6e ocranuM noBsaHxM
npaBHxM tuqqMa Ha rHoffpaHoM Tpxhury

1006

604 5. npilxoail oA npoaaje po6e ra aovaheu rpxrury 1007
236746 283331

50s 6, nplxoAx o4 npo4aje po6e Ha xHoflpaHoM
IPXhUT

1008

51
rr. nPfixoAl.,l oA npoAAJE nporl38oAA t4 yclyrA
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009
13 57538 54973

o1u

1. npuxo,qr oA npoAaje npox3BoAa tr yuyra
MarxrHEM il 3aBycHilM npaBHhM tiltlrMa Ha AoMaheM
rpxilury

1010

611

2. npuxol.4 oA npo,qaje npoh3BoAa h ysyra
MaTilCHilM il 3aByCHilM npaBHtrM ntLlrMa Ha

ilHOfrpaHOM TpXflUTy
101 1

612
3. npilxoAr oA npoAaje npoil38oAa tr ycJlyfa ocranilM
noBe3aHIM npaBHIM nhLlffMa Ha AoMaheM Tpxxury

1012
1418 I4l6

613

4. npilxoAr oA npoAaje flpoil3BoAa tr yoyra ofranilM
noBe3aHilM npaBHhM nkuilMa Ha {HofrpaHoM
TPXilUry

1013

614
5. npxxoAx oA npo,qaje npoil3BoAa tr ycryra Ha

gouaheu rpxrury 1014
56120 57497

615
6. npxxoAx oA npoAaje roroBlx flpotr3BoAa il ycnyra
Ha rHocrpaHoil Tpxlury

1015

64
rrr. nPrlxoAt4 oA npEMr4JA, cyEBEHUh.tA,

AOTAUI4JA, AOHAU'IJA il CN.
1016

400 250

65 IV. APyfl4 nOCnOBHh nPhXOAt4 1017 1025 1046



fpYna n03'fl.l1,rJA AOn HanoMeHa 6poj

H3Hoc

TeKyha roAxHa npeiloAHa roAtrHa

I 2 3 4 5 6

PACXOAT4 
'13 

PEAOBHOT nOCIOBAIbA

50 ao 55, 62 H 63

E, nocnoBHh PAcxoA14

(1019 - 1020 - LO2L + LO22 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + LO27 + 1028 + 1029) > 0

1018

286518 328751

50 ]. HAEABHA BPUIHOCT NPOAATE PO6E 1019 !79435 223454

62 II. nPtlXOAt4 OA AKT|4Bl4PAtbA v']nHAKA t4 PO6E 1020 241 155

630

III. nOBEhAt-bE BPEAHOCTfi 3Mt4XA
HEAOBPUTEHI4X 14 TOTOBT4X nPOTI3BOAA t4

HEAOBPUIEHt4X vcflvTA
1021

631

iV. CMAIbEIbE BPEAHOCTI 3Anl/lXA
HEAOBPIIJEHI4X 14 tOTOBl,lX nPOLI3BOAA 1,1

HEAOBPU.IEHhX vCr'tvTA

1022

51 ocilM 513 V. TPOII]KOBh MATEPhJMA 1023 r4 6161 6979

513 VI. TPOtllKOBl,l fOPhBA li1 EHEPTI4JE 1024 18362 18910

52
VII. TPOIIKOBh 3APMA, HAKHMA 3APAAA I,4

ocrMh nhqHh PAcxoArl
r025

t5 45809 44200

53 vilt. TPo!lKoBl4 nPoh3BoAHhx vcrvrA 1026
L6 r7983 20742

540 ix. TPoutKoBl4 A[4oPTLl3Aqr4J E ro27 7390 7462

541 ao 549 x. TPOU.IKOBI4 AyrOPOr]Ht4X PE3EPBhCAt-bA 1028 2t5

55 XI. HEI4ATEPI,,]JMH14 TPOIjIKOBh t029
17 r 1579 11344

B. nocIoBHH AOEnTAK (1001 - 1018) > 0 1030 9425 15981

r, nocnoBHr4 rvExTAK (1018 - 1001) > 0 1031

66 A, OI,IHAHCIflCKX nphxoAl,r (1033 + 1038 +
1039)

1032
40 58

66, ocvq 662, 663 v 664
I. Ol,lHAHChJCKI4 nPhXOAr,l OA nOBE3AHl,lx nhUA
n OCf A.l'l4 Ol,lHAHCl4lCKl4 nPrlXOAli4 (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 0 0

660
1. OilNaHcffjcKil nptrxoAx oA MarhqHhx h 3aBrcHhx

npaBHfrx nkqa
1034

661
2. OuHaHcffjcKh npffxoAh oA ofranqx noBe3aHhx

npaBHilx nilqa
1035

665
3. npxxoAx oA yqeuha y Ao6trrKy nptrApweHilx
npaBHtrx ruqa u 3ajeAHxqKnx noAyxBara

1036

669 4. Ocranx OhHaHctrjcKu npilxoAu 7037

662 n. nPfixoAl4 oA M|4ATA (OA TpEhhX nhUA) 1038 40 57

663 n 664
tII, NO3I4TI4BHE KYPCHE PA3flhKE 14 NO3ATIABHI4

EOEKTh BMYTHE K/|AY3YIE (NPEMA TPEh',1M

n11L1l4[1A)

1039

56
B. Ol4HAHClrJCKr4 PACXOAT,T (1041 + 1046 +
to47) t040

154 75

56, oc/M 562, 563 u 564

r. ohHAHcr4JCKl.4 PACXOIT4 143 OAHOCA CA

noBE3AHl,ltvl nPABHtlN4 Il4Uht4A V OCf pJ]|t4

orlHAHChlCK'4 PACXOAh (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 0 0

560
1. OhHaHchjcKil pacxoAtr il3 oAHoca ca Mar/cHrM r
3aBilCHhM npaBHilM tilqfr Ma

1042



fpyna paqyaa, paqyB n03hqhJA HanoMeHa 6poj
h3Hoc

TeKyha roAxHa npeuoAHa roA{Ha

I 2 3 4 5 6

561
2, OilHaHctrjcKil pasoAtr tr3 oAHoca ca ocrantrM

noBe3aHtM npaBH/M nrq[Ma
1043

565
3, Pacxoar oa yceuha y ry6[rKy nptrAp]ry{eHrx

npaBHilx nuqa il 3ajeaHilqKxx noalD(BaTa
1044

566 r 569 4. Offanh 0rHaHcffjcKil pacxoAtr t045

562 U. PACXOAI,I KAMATA (IPEMA TPFhhM Ill,1L{r1MA) 1046 140 6B

563 H 564

III, HETAT'1BHE KYPCHE PA3III4KE 14 HETAThBHI4

EOEKTI4 BMYTHE K-[IAY3Y'IE (NPEMA TPEFI,1M

nrlLl1414A)

1047 74 7

E. AO6l,tTAK lt3 Ot4HAHCt4PAtbA (1O32 -
1040)

1048

)l(. ryEUTAK tt3 Ot4HAHCltPAtbA (1040 -
1032)

1049 t14 t7

683 n 685

3. nPnxoAl4 OA yCKnAEltBAlbA BPEAHOCTT4

OCTAJIE !iMOB]4HE KOJA CE HCKAilylE nO
oEP BPEAHOCTI4 KPO3 EI4IAHC ycnEXA

1050

583 u 585

1,r. PACXOAIi OA yCKnAE]4BAtbA BPEAHOCTh
OCTANE [MOB]4HE KOJA CE 

'ICKA:IYJE 
NO

oEP BPEAHOCTU KPO3 6l,tJlAHC vCnEXA
r051 448

67 h 68, ochM 683 h 685 L OCTAII| nP]4XOAU 1052 1577 2479

57 tr 58, ochM 583 il 585 K. OCTAnh PACXOAh 1053 2410 1549

n. AoEhTAK 143 PEAOBHOT nOCnOBAbA npE
onoPE3ltBAlbA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1O5O- 1Os1 + 1Os2- 10s3)

1054
BD24 16894

,b. ryEnTAK 
't3 

PEAOBHOT nOCIOB lbA nPE
onoPE3l,lBAtbA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051-1O5O+1053-1052)

1055

69-59

M. HETO AOEIITAK nOCJtOBAtbA KOJE CE

OEYCTAB'bA, EOEKTU NPOMEHE
PAqvHOBOACTBEHE nO.nhTUKE H hCnpABKA
rPEIIAKA t43 PAHT4JXX nEPItOAA

t0s6
B1

s9-59

H. HETO ryENTAK NOCNOBAIbA KOJE CE

O6YCTAB'bA, PACXOA'I NPOMEHE
PAqyHOBOACTBEHE nO'lHTI4KE t4 hCnPABKA
tPElllAKA h3 PAHHJhX nEPItOAA

t057

lb. AoEI4TAK npE OnOpE314BAtbA (1054 -
1055+1056-10s7) 1058

8105 16894

o, TEhTAK nPE OnOPE3HBAIbA (1055 - 1054
+ 1057 - 1056)

t0s9

n. noPE3 HAAOEI,TTAK

721 r. noPEcKr4 PACXoA nEPnOAA 1060
18

Aea 722 iI. oAnoxEH14 noPEcKl4 PACXOAI4 nEPilOAA 1061 697 !427

aea 722 III. OAIOXEHT4 nOPECKn nPhXOAl4 nEPhOAA 1062

P. MCNTAAEHA NUqHA NPTMATbA
nocnoAABuA

1063
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flonyruaBa npaBHo nt4qe - npe4y3erHilK
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N4arileHx 6poj 08052590
I UJrSpa 4enarroan 5224 nLlE 101099580

Ha3ilB LUKA SENTA AD SENTA

CeAilure CeHTa , nptrcraHHuHa 1

IA3BETIITAJ O OCTAI-IOM PE3YflTAry
3a nepiloA oa 01.01.2019. ao 37.L2.20I9. roAilHe

- y xHJbaAaMa AhHapa -

fpyna paqyHa, pacyH n03,lq14JA aon Hanouena broj
l43Hoc

TeKyha roArHa npexoAHa roAhHa

1 2 3 4 5 6

\. HETO PE3YNTAT 143 NOC'IOBAIbA

r. HETO AO6|,1TAK (AOn 1064) 2001
74AB 15467

ir. HEro fy6l4TAK (AOn 1065) 2002

t. ocTAnu cBEosyxBATHr4 AOEHTAK HI14
-YE]4TAK

a) CraBKe Koje Hehe 6hr11 peMacr$rKoBaHe y
EtrraHcy ycnexa y 6yAyhxM nephoA],lMa

330

1. npoMeHe peBanoprcaqilje HeMarephjanHe
ilMoBilHe, HeKperHxHa, noopojeroa n onpeue

r) noBehabe peBanopr3aquoHilx pe3epBil 2003

) cMabebe peBanopx3aqff oHhx pe3epBil 2004

)J1

l. AKryapcKtr Ao6ilqu vth ry6\w no ocHoBy nnaHoBa

leoilHilcaHrx npilMaba

:) 4o6nqr 2005 208

i) ry6rur 2006
11 0

332

3. Ao6xLlr.i hnh ry6vM no ocHoBy ynaraFba y

BnacHfr qKe fr Hfrpyf4eHTe KanilTana

a) 4o6rrtr 2007

5) ry6nqr 2008

333

4. Ao6hlu nnu ry6nty no ocHoBy yAena y ocranoM
cBeo6)4(BarHoM Ao6rrxy uru ry6ffrKy nptraplr{eHrx
APYUTABA

a) A06rqil 2009

6) ry6^1u 1010

6) CraBke Koje HaKHaAHo Hory 6rrh
peuactrQxKoBaHe y Ef,raHcy ycnexa y
6yayhnu nephoaf,Ma

334

1. AooilLlx unu ry1uqu no ocHoBy npepaqyHa

$uHaHcrjcxux r:seuTaja trHocpaHo. notroBasa

a) ao6uqr 2011

6) ry6uqu 2012



2. [o6^Ju ntu ry6nv oA trHfrpyMeHara 3aurilre
HeTO ynafaba y yHocrpaHo nocnoBabe

Ao1nlv nnu ry6hLltr no ocHoBy xHfrpyMeHara
3aurfrTe pfl3ffKa (xeuilHra) HoBqaHoT ToKa

4. Ao1vuv nnu ry1wJ4 no ocHoBy xaprilja oA
BpeAHofrH pacnonoxffBrx 3a npoAajy

r. ocTMr4 6pylo cBEoEyxBATHh AOEhTAK (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2070 + 2012 +
2014+2016+2018)>0

II. OCTMI4 SpyTO CBEOEyXBATHI4 rySilTAK (2004
+ 2006 + 2008 + 20t0 + 2072 + 20!4 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

lll. nopE3 HA OCTMl,l CBEOEyXBATHh A06|1TAK
nn4 fy6t4rAK nEPilOAA

rv. HEro ocrMt4 CBEo6)XBATHT1 AO6!4TAK (2019
- 2020 - 202r) > o

v. HETO OCTMh CBEOE)aXBATHI4 t-y6hTAK (2020 -

2019+2021)>0

L yKynAH HETO CBEOE)XBATH14 AOET1TAK (2001
2002+2022-2023)>0

II. yKynAH HETO CBEOFyXBATHh fy6t4TAK (2002 -
2001+2023-2022)>0

. yKynAH HETO CBEOSyXBATH14 AOE]4TAK
rYE|''TAK(?O27 + 2028) = AOfl 2024 > 0

1. flpxn/caH BehfiHcKffM BnacHhuffMa (anilTana

2. npfinilcaH BnacHiluilMa KojH HeMajy KoHTpony

ounu 2\- gli, ,o'2-a rounae

L 7-. .].;" " 
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CeAffure CeHTa , npnfiaHtruHa 1

,+":, *i

IA3BEI.UTAJ O TOKOBUMA TOTOBIAHE
3a nepiloA oA 01'01'2019' ao 37'72'2079' ro,hHe 

- y xr4rbaAaMa AhHapa -

n03xqxja AOn
143Hoc

Tekyha roAtrHa npeiloAHa roAhHa

x 2 3 4

A. TOKOB14 TOTOBI4HE h3 NOC'IOBHT4X AKT]4BHOCTH

3001
356102 351428L npvnvBL roroBilHe t3 nouoBHux anyaHoar (1 ao 3)

1. npoAaja ff npilMAeHil aBaHc, 3002
354667 355819

2. npilMAeHe KaMare u3 notroBHhx affihBHocril 3003
40 5B

3. Ofranil npqnvBh v3 peAoBHor nocnoBasa 3004 t3g5 1551

IL OAnilBy ToToBilHe rc nocnoBHfix aKThBHofrfi (1 ao 5) 3005
354633 342950

1. ly'cr na-e Ao6aBDaqrva r Aarn aBahch 3006
296087 285088

2,3apaAe, HaKHaAe 3apa,qa il ofranff nhqHh pacxoax 3007
45443 39703

3, fhahere ramare 3008
141 6B

4. nope3 Ha Ao6uraK 3009

5, OAlrBil no ocHoBy ocran/x jaBHqx nptrxoAa 3010 t2962 r8091

IL Hero FpilnhB roroBflHe il3 nocnoBHHX atry8Hocril (l-II) 3011
1469 14478

IV, Hero oAltrB roroBxBe h3 nocroBHxx atr[BHoqril (II-I) 3012
0

6. TOKOBH TOTOB14HE I43 AKT]4BHOCT}I HHBECT]4PAIsA

3013
31I. llpnnner roroBilHe x3 aflilBHofrh xHBefrxpaba (1 Ao 5)

1. npoAaja arqrja r yAera (rero npmueu) 3014

2. 11po4a.1a HeMareptrjanHe flMoBilHe, HeKperHlHa/ nofrpojeba, onpeMe h
6norouxtx cpeacrasa 3015

1307 t2

3. Ofranil 0ilHaHciljcKil nnacMaH[ (rero lpmter) 3016
20 1g

4. llp[MbeHe KaMare x3 affihBHotrr ilHBefrffpaba 3017

5. nptrMAeHe AuBilAeHne 3018

II. oAnffBtr Toro8ffHe il3 aKTilBHotril lraeanparoa (1 go 3) 3019
2473 1 OB4B

1. KynoBilHa aKuxja ff yAena (uero o4lrer) 3020

2, KynoBilHa HeMarepiljanHe uMoBuHe, HeKperHilHa, nofrpojeba, onpeMe y
6rolouxux cpe4caaa 3021

lOB4B

3- Ofranu Quuarcrjcxr nracualu (Hero o4nuar) 3022

IiI. Hero npilntrB roroBhHe tr3 atrxBHoqril xHBegrilpaffi (I-II) 3023

IV. Hero oAnuB ToroBilHe 13 anilaHocril ilHBestrpalba (II-I) 3024
1545 10817



n03xqllja AOn

,l3Hoc

TeKyha roAxHa nperxoAHa roAhHa

1 2 3 4

3. TOKOB}T TOTOBhHE }I3 AKThBHOCTH OI4HAHCI.IPATbA

3025 15211 0
L npvnhan ToroBxHe 13 astrBHocril onHaHcupaba (1 Ao 5)

1. YBehabe ocHoBHor KanilTana 3026

2. .{yropovnu xpe4rrn (xero nprrrar) 3027 15271

3. KparKopocHh rpe4nrr (nero nprluar) 302B

4. Oflane AyropocHe o6aBe3e 3029

5. Ocrane KparKopoqHe o6aB*e 3030

II. OAnuBil ToroBflHe h3 aKTkBHofrff Suuarcuparoa (1 go 6) 3031 r4452 3668

1. OTKyn confrBeHilx aKuilja il yAena 3032

2. AyropocHh KpeAilrx (oAntrBtr) 3033

3. KparKopocHx xpegmu (o4nrau) 3034

l. Ocrane o6aBee (oAflilBn) 3035

5. OlHaHcffjcKil nv3ilHr 3036

6. ly'cnnaheHe trilBilneHne 3037 AA52 3668

IIL Hero npilntrB roroBHHe H3 anilBHofril otrHaHcxpaba (I-II) 3038 1225

lV. Hero oanrB roroBilHe h3 antrBHofrx 0xHaHcilpaba (II-I) 3039 3668

r. cBErA nPIItl4B TOTOB]4HE (3001 + 3013 + 302s) 3040 17)706 357459

A. CBErA OAnhB TOTOBhHE (3005 r 3019 . 3031) 3041 371558 357466

B, HETO npt4nhB TOTOB]4HE (3040 - 3041) 3042 1148

E, HETO OMI4B TOTOBHHE (3041 - 3040) 3043
7

)K, roToB14HA HA nOqETKy OEpAqyHCKOr nEprOAA 3044 685 692

3. NO3NThBHE KYPCHE PA3'I14KE NO OCHOBY NPEPA'{YHA
TOTOB14HE

3045

h. HETAT}IBHE KYPCHE PA3III.IKE NO OCHOBY NPEPAqYHA
TOTOB14HE

3046

J, roToBl4HA HA KpAJy O6pAqyHCKOr nEpnOAA

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047

LB33

A/ // 
68s

y J€a.A'
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Marqqnu 6poj 08052590 | [!r$pa 4enarxoar 5224 I nilo rorogsseo
HA3ilB LUKA SENTA AD SENTA

:eAilure CeHTa , nptrfiaHhuHa 1

IA3BETIITAJ O NPOMEHAMA HA KANIATPJIY
3a nepiloA oa 01'01'2019' ao 3r'r2'20r9' roAilHe 

- y xr4rbaAaMa AilHapa -

PeAHn

6poj
ont4c

KoMnoHeHTe Kanrrana

AOn

30

AOn

31

AOn

32

OcHoBHh Kanxran YnrcaHn a HeynnaheHn kanrran Pe3epae

1 2 3 4 5

locerHo crabe npeiloAHe roAuHe Ha AaH
)1.O1._

r) AyroBHil canAo paqyHa 4001 4019 4037

i) norpaxHu canAo paqyHa 4002 799262 402C 4038

2

dcnpaBKa MaTep[janHo 3HacajHxx rpeuaxa h
rpoMeHa paqyHoEoAqBeHxx nonltTnka

a) ilctrpaBKe Ha AyroBHoj crpaHh pacyHa 4003 4021 4039

6) l4cnpaBKe Ha norpaxHoj frpaHil paqyHa 4004 4022 {040

3

KopxroBaHo nocerho crabe npeiloAHe roAtrHe
Ha AaH 01.01. _

a) KophroBaHn AyroBHh canAo pacyHa (1a + 2a - 26)
>0 4005 4Q23 +041

6) xopuroaauu norpaxHil canAo paqyHa (16 - 2a +
26)>0 4006

799262
4024 4042

4

npoMeHe y npeuoAHoj _ roAhHx

)) flpoMer Ha AyroBHoj ffpaHil pa,iyHa 4007 4025 +043

) npoMer Ha norpaxHoj frpaHil pacyHa 4008 4026 1044

5

:rabe Ha Kpajy npeuoAHe roAxHe 31.12._

a) 4yroenu canao paqyHa

(3a+4a-46)>0 4009 4027 4045

6) norpaxw canAo paqyHa

(36-4a+46)>0 4010
199262

4028 4046

6

,lcnpaBKa MarepxjanHo 3HacajHxx rpeuaKa h
npoMeHa paqyHoBoAOBeHtrX nonxTtrKa

) rcnpaere Ha Ayro8Hoj frpaHil pacyHa 401 1 4029 4047

6) rcnpaexe Ha norpaxHoj crpaHh paqyHa +012 1030 4048

7

KoprroBaHo nocerxo cra*e rexyhe roAxHa Ha

AaH 01.01. _

a) xopuroaaru 4yroBHfi canAo pavyua (5a + 6a - 66)
>0 1013 4031 4049

6) xoprroaaHr norpaxHil canAo pacyHa (56 - 6a +
66)>0 1014

t99262
4032 4050



PeAHx

6poj
on,tc

KoMnoHeHTe Kanrrana

AOn

30

\on
31

AOn

g2

OcHoBHtr Kanxran YnxcaH{ a HeynraheHr Kanxra, P€epBe

I 2 3 4 5

I

'lpoueHe y reKyhoj _ roAHHtr

r) npoMer Ha AyroBHoj fipaHff pacyHa 4015 4033 4051

i) npouer na norpaxHoj flpaHtr pacyHa 4016 4034 405:

9

:rabe Ha Kpajy reKyhe roAnHe
!1.12, _

r) gyroaxu canAo paqyHa
'7a+8a-86)>0 40t7 4035 4053

i) norpaxHfl GnAo paqyHa

76-8a+86)>0 4018
799262

4035 4054



PeAH h

rpoj
onhc

KoMnoHeHTe Kanrrana

AOn

35

AOn

O47 n237
aon

34

fy6xraK oTKynDeHe concraexe axqrje HepacnopeDeHx Ao6nraK

I 2 6 7 8

nocerHo crabe npenoAHe roAHHe Ha AaH
01,01._

a) 4yroeru canao pacyHa 4055 214A 4073 4091

5) norpaxrn canAo pacyHa 4056 4074 4092 6818

2

/lcnpaBKa MarepxjanHo 3HacajHtrx rpeuaka n
lpoMeHa PaCyHOaOACTAeHXX nOnnTHKa

) ilcnpaBKe Ha AyroBHoj frpaHx pacyHa 4057 4075 4093

6) ucnpaaxe Ha norpaxHoj frpaHx paqyHa 1058 4076 4094

3

KophroBaHo nocerHo crabe npexoAHe roArHe
Ha AaH 01.01. _

a) roprroaaur 4yroBHil canAo paryua (la + 2a - 26)
>0 4059

2748
4077 4095

6) xoprroaauu norpaxHu canAo pacyHa (16 - 2a + 26)
>0 4060 4078 4096

6818

4

fl poMeHe y npenoAHoj _ roAxHtr

a) npoMeT Ha Ayro8Hoj cTpaHh paqyHa 4061 4079 4097 6416

5) npover 63 ngrpaNnoj crpaHil pacyha 4062
2748 4080 4098

15467

lrabe Ha Kpajy npenoAHe roAxHe 31.12,_

r) AyroBHu canao paqyHa
'3a+4a-46)>0 4063 4081 4099

6) norpaNnu canAo paqyHa

(36-4a+a6)>0 4064 4982 4100
15869

6

hcnpaBKa MareprjanHo 3HacajHtrx rpeuaKa x
npoMeRa pacyHoBoAcTBeHrx no,lXTrKa

a) rcnpaaxe Ha AyroBHoj frpaHx pacyHa 4065 4083 4101

6) rcnpaaxe Ha norpaxHoj frpaHil pacyHa 4066 4044 1702

7

Kop[roBaHo nocerHo ffa]be reKyhe roAtrHe Ha

AaH 01.01. _

a) xoprroaarr 4yroBHh canAo paryxa (5a + 6a - 66)
>0 4067 4085 4703

6) xopnroeacu norpaxHil canAo pacyHa (56 - 6a + 66)
>0 1068 4086 4r04

1s869



PeAHra

Epoj
ont4c

KoMnoHeHTe Kanxrana

[on
35

AOn

O47 r237
AOn

34

fy6rraK OTKyubeHe confrBeHe aKqnje HepacnopeDeHx 406rraK

I 2 6 7 8

B

]poMexe y reKyhoj _ roAxHn

r) npoMer Ha AyroBHoj trpaHh paqyHa 4069 4081 4105 14094

i) npover na norpaxHoj frpaHh paeyHa r070 4088 1106 /qu6

9

:rabe Ha Kpajy TeKyhe roAHHe
JL,L2, _

r) AyroBHil canAo pacyHa

7a+8a-86)>0 1071 4089 4ro7

i) norpaxHff carAo pacyHa

76-Ba+86)>0 t072 4090 4108
9183



PeAHx

6poj
onhc

KoMnoHeHTe ocranor pegyrrara

AOn

330

AOn

331

AOn

332

PeBanoptr3aqhoHe pe3epBe AKryapcKr{ Ao6hqn hntr

ry6nqx
Ao6u\n frnn ry6rqn no ocxoay ynaralba y

MacHtrcRe rHcrpyMeHTe KanrTana

1 2 9 10 11

'loqerHo frabe nperxoAHe roAxHe Ha AaH
)1.01._

l) gyroaur canao pacyHa 4109 tr27 41,45

) norpaxHil canAo pacyHa 4110 4128 4t46

HcnpaBKa ilarepnjanHo sHa{ajHtrx
rpeuaKa x npoMeHa pacyHoBoatrBeHtrx
nonrTxKa

a) rcnpaaxe ua 4yroBHoj frpaHh pacyHa 4111, 4129 4747

6) ffcnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHfi paqyHa 4t12 r30 4748

3

KoprroBaHo nocerHo crabe npeiloAHe
roAtrHe Ha AaH 01.01. _

a) ropuroaaHn 4yroBHil canAo pacyHa (1a + 2a -

26)>0
4113 1131

402
4L49

6) KopilroBaHh norpaxHr canAo paqyHa (16 - 2a

+26)>0 L14 L)Z 4150

4

npoMeHe y nperxoAHoj _ roArlHr

a) npoMer Ha AyroBHoj GpaHil paqyHa 115 4133 31
475r

6) npomer na norpaxHoj crpaHil paqyHa 4116 4134 208 4r52

5

Crabe Ha Kpajy npeiloAHe roAtrHe
31.12._

a) AyroBHil canAo paqyHa

(3a+4a-46)>0 r17 4135
225

4153

6) norpaxHil canAo paqyHa

(36-4a+46)>0 118 4136 4154

6

l.lcnpaBka MareptrjanHo 3HacajHxx
rpeuaka u npoMeHa paqyHoBoAfrBeHrx
non{TtrKa

a) ncnpaaxe Ha AyroeHoj crpaHil paeyHa 41 19 4731 4155

6) ncnpaere Ha norpaxHoj crpaHh pacyHa 4120 4138 4156

7

KopxroBaHo nocerno oare rexyhe
roAtrHe Ha AaH 01.01, _

a) KophroBaHh ayroBH[ canAo pacyHa (5a + 6a -

66)>0 412I 4739 4t57

6) xoprroeanu norpaxHM cargo pavyna (56 - 6a
+66)>0 4t22 4t40 4158



PeAHx

6poj
onrc

KoMnoHeHTe ocraror pe3y,rrara

{on

330

[ot]

331

aon

332

PeBaropH3aqHoHe pe3epBe AffiyapcKn Ao61{qx xnu
ry6rUh

Ao6nl.l.}, nnu ry6xqx no ocHoBy ynararba y
ilacHtrcKe nHcTpyHeHTe KantrTatra

1 2 9 10 11

B

npoMeHe y reKyhoj _ roarxx

a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHil pacyHa +t23 474r 13: +159

5) npouer xa norpaxHoj cTpaHr paqyHa 4124 4742
2

4160

9

Crabe Ha Kpajy reKyhe roAtrHe
31,12, _

a) AyroBHil canAo pacyHa

(7a+Ba-86)>0 125 4743 236
4167

6) norpaxnu Gnao pacyHa
(76-8a+86)>0 L26 4r44

0
4762



PeAHH

6poj

KoMnoHeHTe ocraror pe3ynrara

AOn

333

AOn

334 h 335

AOn

336

Ao6rqn nnn ry6rqn no ocxoay
y6era y ocranom Ao6nrxy nnn

ry6nrxy npr4pyxeHtrx apyuraBa

Ao6nqx hnh ry6xqh no ocHoBy
hHocrpaHor nocroBaba x
npeparyxa Qnxaxcrjcrrx

h3Beuraja

Ao6[[]fi nnn ry6nqn no ocxoay
xeutrHra HoBqaHor ToKa

1 2 t2 13 14

nocerHo frabe npelxoAHe roAxHe
Ha AaH 01.01.

a) AyroBHil canao pacyHa 4163 4181 4199

) norpaxHtr canAo pacyHa 4164 4182 +200

2

llcnpaBKa MareptrjanHo 3HacajHxx
rPeEaKa r trpoileHa
pacyHoBoafrBeHxx nontrTxKa

a) ucnpaBKe Ha AyroBhoj frpaHil pacyHa 4165 4183 1201

6) ucnpaBKe Ha norpaxHoj frpaHil
paqyHa

4166 4184 4202

3

KoprroBaHo nocerHo frabe
npexoAHe roAhHe Ha AaH 01.01

a) KopilroBaHtr AyroBHh canAo paqyHa

(1a+2a-26)>0 4167 4185 4203

6) KopilroBaHx noTpaxHrl canAo pacyHa

(16-2a+26)>0 4168 4186 4204

4

npoMeHe y npeiloAHoj _
foAhHn

) npoMer Ha AyroBHoj crpaHH paqyHa 4169 4r87 4205

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHff paqyHa 4170 4188 4206

5

Crase Ha Kpajy npeiloAHe roAxHe
31,12._

a) 4yroanr canAo pagyHa

(3a+4a-46)>0 4r7 1 4189 4207

6) norpaxHff canAo paqyHa

(36-4a+46)>0 4D2 4190 420A

6

14cnpaBKa uarepnjanHo :xavajnnx
rpeuaKa tr npoMeHa
pacyHoBoafrBeHtrx nontrTtrKa

a) rcnpaare Ha AyroBHoj frpaHh paqyHa T]J 419! 4?09

6) rcnpaere Ha norpaxHoj crpaHtr
paqyHa

r74 4192 4270

7

KopxroBaHo nocerHo craEe reKyhe
roAnHe Ha AaH 01,01, _

a) xoprroaaxu gyroBHn canAo paqyHa

(5a+6a-66)>0 t/J 4193 4271

6) xoprroeaeu norpaxHil canAo pacyHa

(s6-6a+66)>0 t76 4194 4212



PeAH,

6poj

KoMnoHeHTe ocraror pegynrara

333

AOn

334 r 335

AOn

336

Ao6n\n u n ry6rq,l no ocHoBy
trHOCTpaHOT nOCnOBaba n
npepacyHa onHaHcxjcKHx

n3Beuraja

yAena y ocrarou Ao6ut*y nnn
ry6nrry npn4pyxeHnx apyuraBa

Ao6nuh nnn ry6nqr no ocxoay
xeu1,lHra HoBcaHor roKa

1 2 t2 13 14

B

l-lpouexe y rexyhoj _ rogrnn

a) npoYeT da Ayr oBHoj qpaHil pacyHa 4177 4195 4273

6) npouer Ha norpaxHoj frpaHff pacyHa 4178 +196 +2r4

9

Crabe Ha Kpajy reKyhe roAxHe
31.12. _

a) AyroBHil can4o paqyHa

(7a+8a-86)>0 4179 4197 4215

6) norpaxHil canAo paqyHa

(76-8a+86)>0 4180 4198 4216



Pe

AHH

6poj
onrc

KoMnoHeHTe ocranor pegyrrara

aon AOn

AOn

337
vKynaH KantrTan L2(pea ro Kon 5

Ao Ko,l 15) - l(peA la Kon 3 Ao Kot
ls)l > 0

yo[TaK h3Haa KanxTana t>(pea
la Kon 3 Ao Kor 15) - >(peA 16

Kon 3 Ao kor 15)l > 0
Ao6nln 

^nn 
ry6hq[ no ocHoBy XOB

pa€nonoxtrBtrx 3a npoaajy

1 2 15 16 t7

I

'locerHo crabe nperxoAHe roAxHe
{a aaH 01.01._

)) AyroBHx canAo pavyHa 42!7

4235 202930 4244

) norpaxhil canAo pacyHa 421

2

,cnpaBKa MareptrjarHo 3HacajHhx
-peuaKa tr nPoMeHa
racyHoBoAfrBeHnx nonxTtrKa

i) HcnpaBKe Ha AyroBHoj frpaHil paqyHa 4219

4236 4245
i) ucnpaaxe xa norpaxHoj crpaHtr
)aqyHa

4220

3

KophroBaHo noqerHo cabe
npeuoAHe roAhHe Ha AaH 01,01.

r) KopuroBaHil AyroBHff canAo pacyHa
'1a+2a-26)>0 4221,

4237 242930 4246

i) kopilroBaHtr norpaxHx carAo pacyHa

16-2a+26)>0 4222

4

npoMeHe y npenoaHoj _
rOAtrHh

a) npoMer Ha ayroBHoj crpaHk paqyHa 223 4238

4247

) npoMer Ha norpaxHoj fipaHfi paqyHa 4224

5

Crare xa Kpajy npeuoAHe roAhHe
31.12._

:) 4yroanu canAo pacyHa
'3a+4a-46)>0 4225

4239 2)"4906 4248

i) norpaxHu canAo pacyHa
'36-4a+46)20 +226

6

l.lcnpaBKa uarepnjanuo sxauajnnx
rpeuaKa n npoMeHa
paqyHoBoacTBeHnx no,lrTl{ka

a) ilcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHil paryHa 4227

+240 4249
6) rcnpanre Ha norpaxHoj crpaHh
pacyHa

4228

7

(ophroBaHo noqerHo crabe reKyhe
-ogrne ra gax 01.01. _

a) KopffroBaHff AyroBHff canAo pacyHa

(5a+6a-66)>0 4229

4241
214906 4250

6) KoplroBaHu norpaxHh canAo paqyHa

(56-6a+66)>0 4230



fyoHrail u3HaA Kan[rana [>(Pea
1a Kon 3 ao Kon 15)' I(Pen 16

Kon 3 Ao Kon 15)l > 0

YxynaH Kan[ran II(PeA 16 Kot 3
ao xor 15) ' I(Peg la Kon 3 Ao Kon

ls)l > 0

Ao6n\a nnn ry6xq11 no ocHoBY xOB
pacnoroxtrEnx 3a nPoaajY

a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHil paqyHa

npoMeT Ha noTpaxHol frpaHh pacyHa

+8a-86)>0

(76-Ba+86)>0

,6ll io 
l*'n,

,6p. 95l2]t4 v 14412014)
06pa3aq nponilcaH npaBunHilKoM o caApxxHil tr OopMil o6pa3aqa QtrHaHcujcKux
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ʻ̨̪̥̖̦̖̌�̱̚�̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌�̛̖̹̯̠̖̏̌̚��
̌̚�̨̨̪̭̣̦̱̏�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̱̐̔



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϭ�

ϭ͘ ʽʿˌ˃ʫ�ʰʻˇʽˀʺʤˉʰʵʫ�

ʸ̡̱̌�ˁ̖̦̯̌�̌̔͘͘�ˁ̖̦̯̌�;̱�̤̖̥̔̌�̡̯̖̭̯̱�ͣʪ̨̬̱̹̯̏͞Ϳ�̠̖�̨̨̨̭̦̦̏̌�Ϯϯ͘�̠̦̱̬̌̌̌�ϭϵϳϰ͘�̨̛̦̖̐̔͘�

ʪ̨̬̱̹̯̏� ̠̖� ̨̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̚� ̡̨̌� ̶̡̨̡̨̛̦̬̭̌̌� ̨̬̱̹̯̔̏� ̛� ̨̛̱̪̭̦̌� ̠̖� ̱� ˀ̛̖̭̯̬̐̌� ̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔�
̬̱̹̯̔̌̏̌�ʤ̶̛̖̦̠̖̐�̌̚�̛̪̬̬̖̦̖̏̔�̛̬̖̭̯̬̖̐͘�ʤ̶̡̛̠̥̌̌�ʪ̬̱̹̯̏̌�̭̖�̨̔�̦̔̌̌�ϭϲ͘�̨̡̨̯̬̍̌�ϮϬϬϲ͘�
̨̛̦̖̐̔��̯̬̱̠̖̐�̦̌�ʥ̨̡̖̬̭̐̌̔Žũ�̛̖̬̍̚͘�

ʽ̨̭̦̦̏̌�̨̖̣̯̦̭̯̔̌�ʪ̬̱̹̯̏̌�̠̖�̶̛̛̥̦̪̱̣̠̌̌̌�̨̯̖̬̖̯̥͘�

ˁ̛̖̹̯̖̔�ʪ̬̱̹̯̏̌�̠̖�̱�ˁ̛̖̦̯͕�̶̛̱̣̌�ʿ̛̛̬̭̯̦̹̦̌̌�ϭ͘�

ʺ̸̛̛̯̦̌�̨̬̠̍�ʪ̬̱̹̯̏̌�̠̖�ϬϴϬϱϮϱϵϬ͕�̌�̨̡̛̪̬̖̭�̴̶̡̨̛̛̛̛̛̖̦̯̦̔̌�̨̬̠̍�ϭϬϭϬϵϵϲϴϬ͘�

˄�̡̭̣̱̌̔�̭̌�̸̨̣̦̥̌�ϲ͘�ʯ̡̨̦̌̌�̨�̸̨̨̬̱̦̭̯̱̌̏̔̏�;ˁ̛̣̱̙̖̦̍�̡̛̣̭̦̐̌�ˀˁ͕�̬̍͘�ϲϮͬϮϬϭϯ�̛�ϯϬͬϮϬϭϴͿ�
ʪ̨̬̱̹̯̏�̠̖�̨̬̬̭̯̦̌̏̌̚�̡̨̌�̨̥̣̌�̨̪̬̦̌̏�̶̛̣̖͘�

ʻ̌�̦̔̌�ϯϭ͘� ̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘� ̨̛̦̖̐̔�ʪ̨̬̱̹̯̏� ̠̖� ̨̛̥̣̌� ϯϬ� ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚� ;ϯϭ͘� ̶̖̖̥̬̔̍̌� ϮϬϭϴ͘�
̨̛̦̖̐̔�ʹ�ϯϬ�̨̛̪̭̣̖̦̌̚ǆͿ�

ˇ̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌� ̛̛̖̹̯̠̏̌̚� ̌̚� ̨̨̪̭̣̦̱̏� ϮϬϭϵ͘� ̨̛̦̱̐̔� ̨̨̛̬̖̦̔̍� ̭̱� ̨̔� ̭̯̬̦̖̌� ̡̨̨̬̱̭̯̏̔̏̌�
ʪ̬̱̹̯̏̌�̦̔̌̌�Ϯϯ͘�̛̪̬̣̌̌�ϮϬϮϬ͘�̨̛̦̖̐̔͘�

Ϯ͘ ʽˁʻʽʦʫ�ʯʤ�ˁʤˁ˃ʤʦʹʤʼʫ�ʰ�ʿˀʫʯʫʻ˃ʤˉʰʵ˄�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʰˈ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʤ�

ʽ̨̭̦̖̏�̌̚�̧̭̭̯̤̖̌̌̏̌�̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̛̖̹̯̠̏̌̌̚�

ˇ̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌� ̛̛̖̹̯̠̏̌̚� ʪ̬̱̹̯̏̌� ̭̱� ̛̭̭̯̤̖̦̌̌̏� ̱� ̡̭̣̱̌̔� ̭̌� ʯ̡̨̨̦̥̌� ̨� ̸̨̨̬̱̦̭̯̱̌̏̔̏�
;ˁ̛̣̱̙̖̦̍�̡̛̣̭̦̐̌�ˀˁ͕�̬̍͘�ϲϮͬϮϬϭϯ�̛�ϯϬͬϮϬϭϴͿ�̛�̛̬̱̥̔̐�̸̨̨̛̬̱̦̭̯̖̦̥̌̏̔̏�̨̛̛̪̬̪̭̥̌�̡̨̛̠�
̭̖�̧̛̪̬̥̖̱̠̱�̱�ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍�ˁ̛̛̬̠̍͘�

ʻ̌�̨̨̭̦̱̏�̵̛̙̖̏̌̓�̸̵̨̨̛̬̱̦̭̯̖̦̌̏̔̏�̨̛̪̬̪̭͕̌�̪̬̦̌̏̌�̶̛̣̌�̛�̶̛̛̪̬̖̱̖̯̦̔̚�̱�ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍�
ˁ̛̛̬̠̍�̭̱�̱�̨̛̖̍̌̏̚�̔̌�̨̧̖̖̏͂�̵̨̨̛̪̭̣̦̏�̡̧̛͕̐̌�̧̛̪̬̦̖̌̏̌̚�̛�̶̨̧̧̛̪̬̖̖̏̌�̨̛̛̥̦̖̏�̛�
̨̖͕̍̌̏̌̚� ̵̨̛̪̬̔̌� ̛� ̵̨̬̭͕̌̔̌� ̧̭̭̯̤̖͕̌̌̏̌� ̡̧̛̛̪̬̖͕̌̏̌̚� ̨̧̭̯̤̖̔̌̏̌� ̛� ̨̨̧̧̛̖̣̖̍̔̌̏̌�
̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̛̖̹̯̠̏̌̌̚�̬̹̖̏�̱�̡̭̣̱̌̔�̭̌�̡̨̡̨̦̭̥̌̚�̛�̴̨̨̨̛̪̬̖̭̦̣̦̥̌�̨̛̬̖̱̣̯̥͕̐̌̏�̡̨̠̌�
̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚� ʽ̡̛̬̏� ̌̚� ̧̛̪̬̪̬̖̥̖̌� ̛� ̡̧̛̛̪̬̖̌̏̌̚� ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌� ̛̖̹̯̠̏̌̌̚� ;ͣʽ̡̛̬̏͞Ϳ͕�
ʺ̨̖̱̦̬̦̖͂̌̔� ̸̨̨̬̱̦̭̯̖̦̖̌̏̔̏� ̭̯̦̬̖̌̔̌̔� ;ͣʺˀˁ͞Ϳ͕� ̨̨̨̦̭̦̔� ʺ̨̖̱̦̬̦̖͂̌̔� ̭̯̦̬̖̌̔̌̔�
̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐�̧̛̖̹̯̏̌̏̌̌̚�;ͣʺˁˇʰ͞Ϳ͕�̡̨̌�̛�̸̧̯̱̥̖̌̌�̡̨̠̌�̭̱�̛̭̭̯̦̌̌̏�̨̖̔�̭̯̦̬̌̔̌̔̌͘��

ʿ̨̬̖̏̔� ʽ̡̛̬͕̏̌� ʺˀˁ͕� ʺˁˇʰ� ̛� ̸̧̯̱̥̖͕̌̌� ̵̛̛̯̔̌̚� ̨̔� ̭̯̬̦̖̌� ʽ̨̬̔̍̌� ̌̚� ̨̥̖̱̦̬̦̖͂̌̔�
̸̨̨̬̱̦̭̯̖̦̖̌̏̔̏� ̭̯̦̬̖̌̔̌̔� ̛� ʶ̨̛̥̯̖̯̌� ̌̚� ̸̧̯̱̥̖̌̌� ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔� ̭̯̦̬̌̔̌̔̌�
̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐� ̧̛̖̹̯͕̏̌̏̌̌̚� ̱̯̬̱̠̖̏͂� ̭̖� ̧̬̖̹̖̖̥� ʺ̛̛̦̭̯̬̌� ̴̛̛̦̦̭̠̌̌� ̛� ̨̠̤̱̠̖̍̌̏� ̱�
ˁ̨̣̱̙̖̦̥̍�̡̛̣̭̦̱̐̌�ˀˁ͘�ʺ̛̖̱̯̥͕͂�̨̔�̯̱̥̔̌̌�̧̭̭̯̤̌̌̏̌̌�̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̛̖̹̯̠̏̌̌̚�̌̚�ϮϬϭϵ͘�
̨̛̦̱̐̔�̛̦̭̱�̪̬̖̖̖̦̖̏̔�̛̛̦̯�̨̠̤̖̦̖̍̌̏�̭̖̏�̙̖̖̏̌̓�̨̪̬̥̖̦̖�̱�̛̭̯̦̬̥̌̔̌̔̌�̛�̸̧̛̯̱̥̖̥̌̌͘�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

Ϯ�

Ϯ͘� ʽˁʻʽʦʫ�ʯʤ�ˁʤˁ˃ʤʦʹʤʼʫ�ʰ�ʿˀʫʯʫʻ˃ʤˉʰʵ˄�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʰˈ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʤ�;ʻʤˁ˃ʤʦʤʶͿ�

ʽ̨̭̦̖̏�̌̚�̧̭̭̯̤̖̌̌̏̌�̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̛̖̹̯̠̏̌̌̚�;̡̦̭̯̌̌̏̌Ϳ�

ˁ̵̨̨̦̔� ̨̯̥̖͕� ̡̨̛̛̪̬̣̥� ̧̭̭̯̤̌̌̏̌̌� ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌� ̛̖̹̯̠̏̌̌̚� ʪ̨̬̱̹̯̏� ̛̦̠̖� ̱� ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯�
̨̛̛̪̬̥̖̦̣� ʺˀˁ͕� ʺˁˇʰ� ̛� ̸̧̯̱̥̖̌̌� ̡̨̠̌� ̭̱� ̦̌� ̛̭̦̌̚� ̌̚� ̨̛̦̱̐̔� ̡̨̠̌� ̭̖� ̬̹̌̏̌̏̌̚� ϯϭ͘�
̶̖̖̥̬̔̍̌� ϮϬϭϵ͘� ̨̛̦̖̐̔͘� ʰ̛̥̠̱̌̓� ̱� ̛̱̏̔� ̨̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌� ̸̦̠̦̖̌̌̚� ̴̡̖̖̯̖� ̡̨̠̖� ̨̧̭̯̱̪̔̌̌�
̸̵̨̨̛̬̱̦̭̯̖̦̌̏̔̏�̨̛̪̬̪̭̌�ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍�ˁ̛̬̠̖̍�̨̔�ʺˁˇʰ�̛�ʺˀˁ�̨̥̱̐�̔̌��̛̥̠̱̌�̦̌�̨̬̖̣̦̭̯̌�̛�
̨̡̨̛̠̖̯̦̭̯̍̏� ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌� ̛̖̹̯̠̏̌̌̚� ʪ̬̱̹̯͕̏̌� ̨̛̛̪̬̣̙̖̦� ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌� ̛̛̖̹̯̠̏̌̚� ̭̖� ̦̖�
̨̥̱̐�̛̭̥̯̬̯̌̌�̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̥̌�̛̛̖̹̯̠̥̏̌̌̚�̛̭̭̯̤̖̦̥̌̌̏�̱�̨̛̭̣̭̦̭̯̌̐̌�̭̌�ʺˁˇʰ�̛�ʺˀˁ͘�

ʿ̶̛̬̖̖̦̯̠̌̌̚�̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̛̖̹̯̠̏̌̌̚�

ˇ̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̛̛̖̹̯̠̏̌̚� ̭̱� ̡̛̛̪̬̦̌̌̚� ̱� ̴̨̬̥̯̱̌� ̨̨̛̪̬̪̭̦̥̌�ʿ̡̨̛̛̬̣̦̥̌̏� ̨� ̛̛̭̬̙̦̌̔�̛�
̴̨̛̬̥� ̶̨̬̍̌̌̌̚� ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌� ̛̖̹̯̠̏̌̌̚� ̌̚� ̛̪̬̬̖̦̏̔̌� ̬̱̹̯͕̔̏̌� ̬̱̖̌̔̐̚� ̛� ̡̛̪̬̖̱̖̯̦̖̔̚�
;ˁ̛̣̱̙̖̦̍�̡̛̣̭̦̐̌�ˀˁ͕�̬̍͘�ϵϱͬϮϬϭϰ�̛�ϭϰϰͬϮϬϭϰͿ͘�

ˇ̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̛̛̖̹̯̠̏̌̚�̭̱�̡̛̛̭̦̌̌̚�̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�̛̦̬̔̌̌�;ˀˁʪͿ͕�̨̛̭̥�̡̨̡̨̛̱̣�̛̦̠̖�̸̛̬̱̠̖̔̐̌�
̨̦̖̖̦̌̏̔͘�ʪ̛̦̬̌�̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌�̸̛̦̦̱̏̌̚�̛̖̹̯̠̦̱̏̌̚�̣̱̯̱̏̌�̱�ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍�ˁ̛̛̬̠̍͘�

ˀ̸̨̨̛̱̦̭̯̖̦̌̏̔̏�̨̥̖̯̔�

ˇ̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌� ̛̛̖̹̯̠̏̌̚� ̭̱� ̛̭̭̯̤̖̦̌̌̏� ̨̪� ̨̥̖̯̱̔� ̨̛̪̬̯̦̖̏̍� ̦̦̖̌̍̌̏� ̨̛̬̖̦̭̯͕̏̔� ̨̛̭̥�
̡̨̡̨̛̱̣� ʺˁˇʰ� ̦̖� ̵̯̖̠̱̌̏̌̚� ̸̛̛̬̱̠̔̐̌� ̨̨̭̦̏� ̨̧̬̖̦̏̔̏̌̌� ̦̌� ̸̛̦̦̌� ̨̛̪̭̦̌� ̱� ̸̛̦̠̦̥̌̌̚�
̸̨̨̛̬̱̦̭̯̖̦̥̌̏̔̏�̨̡̛̛̪̣̯̥̌̌͘�

ʻ̸̨̖̣̌�̨̛̭̯̣̦̭̯̌�̨̨̧̪̭̣̏̌̌�

� ˇ̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̛̛̖̹̯̠̏̌̚�ʪ̬̱̹̯̏̌�̛̭̭̯̤̖̦̌̌̏�̭̱�̦̌�̨̨̭̦̱̏�̸̦̖̣̌̌�̨̛̭̯̣̦̭̯̌�̨̨̧̪̭̣̏̌̌͘�

ϯ͘ ʿˀʫʧʸʫʪ�ʯʻʤˋʤʵʻʰˈ�ˀʤˋ˄ʻʽʦʽʪˁ˃ʦʫʻʰˈ�ʿʽʸʰ˃ʰʶʤ�

ʻ̡̛̖̬̖̯̦̦̖�̛�̨̪̬̖̥̌�

ʻ̡̛̖̬̖̯̦̦̖� ̛� ̨̪̬̖̥̌� ̭̖� ̶̨̛̛̛̦̠̣̦̌� ̛̪̬̦̠̱̌̚� ̨̪� ̨̦̦̠̌̍̌̏� ̨̛̬̖̦̭̯͕̏̔� ̨̨̨̦̭̦̔� ̨̪� ̶̛̖̦�
̡̨̧̹̯̌̌� ̌̚� ̭̬̖̭̯̔̏̌� ̛̬̖̦̌͂̌̚� ̱� ̨̨̭̪̭̯̖̦̠̏� ̛̛̬̖̙̠͘� ʻ̦̱̌̍̌̏� ̨̬̖̦̭̯̏̔� ̸̛̛̦� ̴̡̯̱̬̦̌̌�
̨̬̖̦̭̯̏̔� ̱̖̦̏̓̌̌� ̌̚� ̭̖̏� ̨̡̨̯̬̹̖̏� ̡̨̛̠� ̭̖� ̨̥̱̐� ̡̨̛̬̖̯̦̔� ̛̛̛̪̬̪̭̯̌� ̨̨̧̖̱̔̏͂� ̵̨̛̏�
̭̬̖̭̯̔̌̏̌�̱�̧̭̯̖̌�̴̶̡̨̛̱̦̦̣̦̖̌�̨̛̛̪̬̪̬̦̭̯̌̏͘�

ʻ̡̨̦̌� ̸̨̨̪̖̯̦̐� ̧̛̪̬̦͕̌̏̌̌̚� ̡̛̦̖̬̖̯̦̦̖� ̛� ̨̪̬̖̥̌� ̬̖̦̱̠̱̏̔� ̭̖� ̨̪� ̨̦̦̠̌̍̌̏� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔�
̧̨̱̥̖̦̠̌� ̌̚� ̡̛̱̥̱̣̬̦̱̌� ̡̛̭̪̬̱̌̏� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̨̪� ̨̨̭̦̱̏� ̶̨̛̛̥̬̯̠̖̌̌̚� ̛� ̌̚� ̖̖̦̯̱̣̦̖̏̌�
̡̛̱̥̱̣̬̦̖̌�̡̛̱̯̖̐̍�̨̪�̨̨̭̦̱̏�̧̧̱̥̖̌̌�̨̛̬̖̦̭̯̏̔͘�

ʤ̶̨̛̛̥̬̯̠̌̌̚� ̡̛̦̖̬̖̯̦̦̌� ̛� ̨̪̬̖̥̖� ̭̖� ̸̛̬̱̦̌̌̏̌̚� ̨̛̪̬̥̖̦̥� ̶̨̨̨̛̪̬̪̬̦̣̦̖̌� ̨̥̖̯̖̔� ̱�
̨̡̯̱�̶̨̧̨̪̬̖̖̦̐�̡̨̨̛̬̭̦̐�̡̖̏̌�̨̱̪̯̬̖̖̍�̭̬̖̭̯͕̔̌̏̌�̱̚�̛̪̬̥̖̦̱�̵̛̭̣̖̖̔̓�̨̭̯̪̌͗�

ʧ̡̛̛̬̖̦̭̌͂̏�̨̡̛̠̖̯̍� ϭ͕ϬϬй�
ʿ̨̨̡̛̦̭̐�̛�̨̨̛̪̭̣̦̏�̛̦̖̦̯̬̏̌ ϱ͕ϬϬй
ʻ̥̖̹̯̠̌̌ ϭϬ͕ϬϬй
ʽ̭̯̣̌̌�̨̪̬̖̥̌� ϭϬ͕ϬϬй�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϯ�

ϯ͘� ʿˀʫʧʸʫʪ�ʯʻʤˋʤʵʻʰˈ�ˀʤˋ˄ʻʽʦʽʪˁ˃ʦʫʻʰˈ�ʿʽʸʰ˃ʰʶʤ�;ʻʤˁ˃ʤʦʤʶͿ

ʻ̡̛̖̬̖̯̦̦̖�̛�̨̪̬̖̥̌�;̡̦̭̯̌̌̏̌Ϳ�

ʽ̸̬̱̦̍̌�̶̨̛̛̥̬̯̠̖̌̌̚��̸̨̧̛̪̖�̨̔�̨̦̬̖̦̌̔̐�̶̥̖̭̖̌�̱�̨̨̦̭̱̔�̦̌�̶̥̖̭̖�̱�̡̨̠̖̥�̠̖�̨̭̬̖̭̯̔̏�
̨̭̯̤̖̦̌̏� ̱� ̨̱̪̯̬̖̱̍͘� ʤ̶̨̨̛̛̥̬̯̦̖̌̚� ̨̭̯̪̖� ̭̖� ̛̛̬̖̬̠̱̏̔̌� ̡̭̖̏̌� ̨̛̦̖̐̔� ̛̬̌̔� ̸̨̬̱̦̍̌̌�
̶̨̛̛̥̬̯̠̖̌̌̚�̡̨̠̌�̨̬̙̔̌̌̏̌�̛̭̯̬̦̏̌�̨̡̱̯̬̹̌�̵̨̛̏�̭̬̖̭̯̔̌̏̌�̱�̨̡̯̱�̨̨̧̪̭̣̏̌̌�̛�̨̛̪̬̖̭̯̣̌�
̛̦̥̖̬̦̌̌̏̌�̡̖̏��̵̧̨̨̛̏̐�̡̨̧̛̬̹̖̓̌͘�

ˁ̨̬̖̭̯̔̏�̭̖�̡̧̛̛̭̙̌̏̌�̛̚�̶̛̛̖̖̦̠̖̏̔�̱�̨̥̥̖̦̯̱�̨̧̯̱̖͂̌�̛̛̣�̡̨̡̨̛̱̣�̭̖�̦̖�̸̨̡̖̱̠̱�̱̱̖̍̔̓�
̡̨̨̡̖̦̥̭̖� ̡̨̛̛̬̭̯� ̨̔� ̨̱̪̯̬̖̖̍� ̨̯̐� ̭̬̖̭̯̔̏̌͘� ʪ̶̨̛̛̍� ̛̛̣� ̶̛̛̱̐̍�̨̪� ̨̨̭̦̱̏� ̨̪̬̠̖̔̌� ̛̛̣�
̨̛̯̪̭̌� ̭̬̖̭̯̔̏̌� ;̡̨̌� ̡̛̬̣̌̌̚� ̛̥̖̱͂̚� ̨̦̖̯� ̨̪̬̠̦̖̔̌� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̛� ̡̧̨̨̛̭̯̖̦̖̐̏̔̏�
̨̛̬̖̦̭̯̏̔Ϳ�̛̪̬̦̠̱̌̚�̭̖�̱�̛̣̦̭̱̍̌�̵̱̭̪̖̌�̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓̐�̨̛̪̖̬̔̌͘�

ʰ̶̨̛̛̦̖̭̯̦̖̏�̡̛̦̖̬̖̯̦̦̖�

ʰ̶̨̛̛̦̖̭̯̦̖̏� ̡̛̦̖̬̖̯̦̦̖� ̵̨̱̯̠̱̍̏̌̌� ̡̛̦̖̬̖̯̦̦̖� ̡̨̠̖� ʪ̨̬̱̹̯̏� ̛̠̖̔̌̚� ̱� ̡̱̪̌̚� ̛̛̣� ̛̬̙̔�
̛̬̌̔�̧̱̖̏̓̌̌�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̡̛̪̯̣̌̌̌͘�

ʰ̶̨̛̛̦̠̣̦̌� ̧̛̪̬̦̖̌̏̌̚� ̶̵̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̏� ̡̛̦̖̬̖̯̦̦̌� ̛̬̹̏� ̭̖� ̨̪� ̵̧̨̨̛̠̏� ̨̦̦̠̌̍̌̏�
̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̛̛̣� ̶̛̖̦� ̡̨̧̹̯̌̌͘� ʻ̦̱̌̍̌̏� ̨̬̖̦̭̯̏̔� ̸̛̛̦�̴̡̯̱̬̦̌̌� ̨̬̖̦̭̯̏̔� ̱̖̦̏̓̌̌� ̌̚� ̭̖̏�
̨̡̨̯̬̹̖̏�̡̨̠̖�̭̖�̨̥̱̐�̡̨̛̬̖̯̦̔�̛̛̛̪̬̪̭̯̌�̨̨̧̖̱̔̏͂�̵̨̛̏�̭̬̖̭̯̔̌̏̌�̱�̧̭̯̖̌�̴̶̡̨̛̱̦̦̣̦̖̌�
̨̛̛̪̬̪̬̦̭̯̌̏͘�

ʻ̡̨̦̌� ̸̨̨̪̖̯̦̐� ̧̛̪̬̦̌̏̌̌̚� ̶̨̛̛̛̦̖̭̯̦̖̏� ̡̛̦̖̬̖̯̦̦̖� ̭̖� ̬̖̦̱̠̱̏̔� ̨̪� ̨̪� ̨̦̦̠̌̍̌̏�
̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̧̨̱̥̖̦̠̌� ̌̚� ̡̛̱̥̱̣̬̦̱̌� ̡̛̭̪̬̱̌̏� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̨̪� ̨̨̭̦̱̏� ̶̨̛̛̥̬̯̠̖̌̌̚� ̛� ̌̚�
̖̖̦̯̱̣̦̖̏̌�̡̛̱̥̱̣̬̦̖̌�̡̛̱̯̖̐̍�̨̪�̨̨̭̦̱̏�̧̧̱̥̖̌̌�̨̛̬̖̦̭̯̏̔͘�

ʤ̶̨̛̛̥̬̯̠̌̌̚� ̶̵̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̏� ̡̛̦̖̬̖̯̦̦̌� ̭̖� ̸̛̬̱̦̌̌̏̌̚� ̨̛̪̬̥̖̦̥� ̶̨̨̨̛̪̬̪̬̦̣̦̖̌�
̨̥̖̯̖̔�̱�̨̡̯̱�̶̨̧̨̪̬̖̖̦̐�̡̨̨̛̬̭̦̐�̡̖̏̌�̨̱̪̯̬̖̖̍�̭̬̖̭̯͕̔̌̏̌�̱̚�̛̪̬̥̖̦̱�̨̭̯̪̖�̨̔�ϭ͕ϬϬй͘�

ʽ̸̬̱̦̍̌�̶̨̛̛̥̬̯̠̖̌̌̚��̸̨̧̛̪̖�̨̔�̨̦̬̖̦̌̔̐�̶̥̖̭̖̌�̱�̨̨̦̭̱̔�̦̌�̶̥̖̭̖�̱�̡̨̠̖̥�̠̖�̨̭̬̖̭̯̔̏�
̨̭̯̤̖̦̌̏� ̱� ̨̱̪̯̬̖̱̍͘� ʤ̶̨̨̛̛̥̬̯̦̖̌̚� ̨̭̯̪̖� ̭̖� ̛̛̬̖̬̠̱̏̔̌� ̡̭̖̏̌� ̨̛̦̖̐̔� ̛̬̌̔� ̸̨̬̱̦̍̌̌�
̶̨̛̛̥̬̯̠̖̌̌̚�̡̨̠̌�̨̬̙̔̌̌̏̌�̛̭̯̬̦̏̌�̨̡̱̯̬̹̌�̵̨̛̏�̭̬̖̭̯̔̌̏̌�̱�̨̡̯̱�̨̨̧̪̭̣̏̌̌�̛�̨̛̪̬̖̭̯̣̌�
̛̦̥̖̬̦̌̌̏̌�̡̖̏��̵̧̨̨̛̏̐�̡̨̧̛̬̹̖̓̌͘�

ʯ̵̛̣̖̌�

ʯ̵̛̣̖̌� ̭̖� ̬̖̦̱̠̱̏̔� ̨̪� ̨̦̦̠̌̍̌̏� ̨̛̬̖̦̭̯͕̏̔� ̨̨̨̦̭̦̔� ̶̛̖̦� ̡̨̧̹̯͕̌̌� ̛̛̣� ̨̦̖̯� ̨̨̪̬̠̦̠̔̌�
̨̛̬̖̦̭̯͕̏̔�̱�̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚�̡̨̠̌�̠̖�̛̦̙̌͘��

ʻ̦̌̍̌̏̌�̨̬̖̦̭̯̏̔�̸̡̱̤̱̱̠̖�̨̬̖̦̭̯̏̔�̨̪�̴̡̛̯̱̬̌�̸̨̤͕̔̍̌̏̌̌�̨̱̦̖̏̚�̛̙̦̖͕̔̌̍�̨̯̬̦̭̪̬̯̦̖̌�
̨̡̨̯̬̹̖̏�̛�̬̱̖̔̐�̛̭̦̖̌̏̚�̨̡̨̯̬̹̖̏�̡̦̖̌̍̌̏͘�ˉ̖̦̌�̡̨̧̹̯̌̌�̵̨̱̯̍̏̌̌�̨̡̨̯̬̹̖̏�̡̨̛̬̖̯̦̔̐�
̛̥̯̖̬̠̣͕̌̌̌�̡̨̛̬̖̯̦̔̐�̬̌̔̌�̛�̡̛̛̦̬̖̯̦̖̔�̨̡̨̯̬̹̖̏�̨̨̧̛̪̬̖̏̔̚͘�˃̨̡̨̛̬̹̏�̭̱�̸̡̛̱̤̱̖̦�̱�
̶̖̦̱� ̡̨̧̹̯̌̌� ̦̌� ̛̍̌̚� ̨̨̦̬̥̣̦̌̐� ̭̯̖̪̖̦̌� ̡̨̨̛̛̛̭̬̹̖̦̭̯̓� ̶̡̛̪̯̖̯͕̌̌̌� ̦̖� ̸̡̛̱̤̱̱̠̱̓�
̨̡̨̯̬̹̖̏�̡̥̯̌̌̌͘�

ʻ̨̖̯� ̨̪̬̠̦̔̌̌� ̨̬̖̦̭̯̏̔� ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌� ̨̬̖̦̭̯̏̔� ̨̪� ̡̨̨̠̠� ̵̛̣̖̌̚� ̨̥̱̐� ̛̛̯̍� ̨̪̬̯̖̔̌� ̱�
̨̛̦̬̥̣̦̥̌�̨̛̱̭̣̥̏̌�̨̨̧̪̭̣͕̏̌̌�̡̨̦̦̌�̧̧̱̥̖̌̌�̌̚�̨̡̨̯̬̹̖̏�̨̪̬̠̖̔̌͘��

ʽ̸̬̱̦̍̌�̛̣̌̌̚̚�̵̛̣̌̌̚�̱̯̬̱̠̖̏͂�̭̖�̨̨̥̖̯̥̔�̸̨̪̬̭̖̦̖�̨̛̪̦̖̬̭̦̖̔̌�̶̖̦̖͘�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϰ�

ϯ͘� ʿˀʫʧʸʫʪ�ʯʻʤˋʤʵʻʰˈ�ˀʤˋ˄ʻʽʦʽʪˁ˃ʦʫʻʰˈ�ʿʽʸʰ˃ʰʶʤ�;ʻʤˁ˃ʤʦʤʶͿ

˄̧̧̥̖̖̌�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̨̛̛̥̦̖̏�

ʻ̌� ̦̔̌� ̡̨̭̏̌̐� ̛̣̦̭̍̌̌� ̧̭̯͕̌̌� ʪ̨̬̱̹̯̏� ̛̛̪̬̖̭̪̯̱̠̖� ̡̧̨̨̛̭̯̖̦̱̐̏̔̏� ̨̬̖̦̭̯̏̔� ̨̭̠̖̏�
̛̥̯̖̬̠̣̦̖̌̌� ̛� ̛̦̖̥̯̖̬̠̣̦̖̌̌� ̨̛̛̥̦̖̏� ̔̌� ̛̍� ̨̛̱̯̬̣̏̔� ̔̌� ̛̣� ̨̨̪̭̯̠̖� ̶̡̛̛̛̦̠̖̔̌� ̔̌� ̠̖�
̨̨̹̣̔� ̨̔� ̡̛̱̯̐̍̌� ̨̪� ̨̨̭̦̱̏� ̧̧̱̥̖̌̌� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̨̛̛̥̦̖̏͘� ˄̡̨̡̨̛̣� ̡̯̖̌̏� ̶̡̛̛̛̦̠̖̔̌�
̨̨̪̭̯̠̖͕� ̶̨̧̪̬̖̱̠̖� ̭̖� ̨̡̛̛̦̦̌̔̌̔̏� ̨̛̦̭̚� ̭̬̖̭̯̔̏̌� ̔̌� ̛̍� ̭̖� ̨̨̥̐̌� ̛̛̱̯̬̯̏̔� ̛̖̖̦̯̱̣̦̏̌�
̡̛̱̯̐̍̌͘� ʤ̡̨� ̛̦̠̖� ̨̥̱̖̐̓� ̶̨̛̛̪̬̖̦̯� ̨̡̛̛̦̦̌̔̌̔̏� ̨̛̦̭̚� ̨̨̛̪̠̖̦̔̐� ̭̬̖̭̯͕̔̏̌� ʪ̨̬̱̹̯̏�
̶̨̧̪̬̖̱̠̖�̨̡̛̛̦̦̌̔̌̔̏�̨̛̦̭̚�̶̛̛̠̖̦̖̔�̡̨̠̌�̛̖̦̖̬̹̖̐�̶̨̦͕̏̌�̌�̡̨̨̠̠�̨̯�̨̭̬̖̭̯̔̏�̛̪̬̪̌̔̌͘�

ʻ̨̡̛̦̌̔̌̔̏̌�̨̬̖̦̭̯̏̔�̠̖�̨̦̖̯�̨̪̬̠̦̔̌̌�̶̖̦̌�̛̛̣�̨̬̖̦̭̯̏̔�̱�̨̛̱̪̯̬̖͕̍�̨̛̭̦̌̏̚�̨̔�̨̯̐̌�̡̨̠̌�
̠̖� ̛̹̏̌͘� ʯ̌� ̨̪̯̬̖̖̍� ̶̨̪̬̖̦̖� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̱� ̨̛̱̪̯̬̖͕̍� ̶̨̧̛̪̬̖̖̦� ̛̱̱̍̔̓� ̸̨̛̦̦̏̌� ̨̡̨̛̯̏�
̡̨̛̭̦̯̱̠̱̔� ̭̖� ̨̔� ̧̭̹̖̌̔̌� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̨̛̪̬̥̖̦̥� ̡̨̛̭̦̯̦̖̔� ̨̭̯̪̖� ̪̬̖� ̨̨̧̛̪̬̖̏̌̌̚� ̡̨̠̌�
̨̬̙̔̌̌̏̌�̧̭̹̱̌̔̌�̛̯̬̙̹̦̱�̶̨̪̬̖̦̱�̡̬̖̥̖̦̭̖̏�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̶̨̦̏̌�̌̚�̡̛̛̬̖̚�̶̴̸̛̛̭̪̖̦̖�̌̚�
̨̯�̨̭̬̖̭̯̔̏͘��

ʤ̡̨�̠̖�̶̨̧̪̬̖̖̦�̨̡̛̛̦̦̌̔̌̔̏�̨̛̦̭̚�̭̬̖̭̯̔̏̌�;̛̛̣�̶̛̛̠̖̦̖̔�̡̨̠̌�̛̖̦̖̬̹̖̐�̶̨̦̏̌Ϳ�̧̛̥̌�̨̔�
̡̧̨̨̛̭̯̖̦̖̐̏̔̏� ̨̛̬̖̦̭̯͕̏̔� ̨̦̔̌� ̭̖� ̡̧̨̨̛̭̯̖̦̐̏̔̏̌� ̨̬̖̦̭̯̏̔� ̨̯̐� ̭̬̖̭̯̔̏̌� ̧̱̥̱̠̖̌� ̨̔�
̨̡̨̛̦̦̌̔̌̔̏̐�̨̛̦̭̌̚͘�ʧ̶̛̛̱̍�̨̔�̧̧̱̥̖̌̌�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̛̪̬̦̠̱̌̚�̭̖�̵̨̥̔̌�̡̨̌�̵̨̬̭͕̌̔�̨̛̭̥�
̡̨̌�̨̭̬̖̭̯̔̏�̵̨̨̪̬̖̯̦̔�̛̦̠̖�̨̛̣̍�̪̬̖̥̖̯̔�̶̨̛̛̬̖̣̬̠̖̏̌̌̚͘�˄�̨̯̥�̸̭̣̱̠̱̌�̨̖̔�̡̛̱̯͕̐̍̌�̨̔�
̨̛̦̭̌̚�̶̨̛̛̬̖̣̬̠̖͕̏̌̌̚�̛̪̬̦̠̖̌̚�̭̖�̱�̨̡̛̬̱̏�̨̪̬̥̖̦̌�̦̌�̡̛̪̯̣̱̌̌͘�

ˇ̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̛̦̭̯̬̱̥Ğ̛̦̯�

ʶ̴̶̡̛̛̛̣̭̠̌̌̌�̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̌̌�

ˇ̡̛̛̦̦̭̠̭̌̌� ̭̬̖̭̯̔̏̌� ̸̡̱̤̱̱̠̱� ̸̨̨̱̬̦̖̔̐� ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌� ̪̣̭̥̦̖͕̌̌� ̨̧̛̪̯̬̙͕̌̏̌̌�
̸̡̡̨̨̬̯̬̦̖̌� ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌� ̪̣̭̥̦̖̌̌� ̛� ̨̨̛̯̦̱̐̏� ̛� ̨̨̡̛̯̦̭̖̐̏� ̡̛̖̣̖̦̯̖̏̏̌͘� ʪ̨̬̱̹̯̏�
̴̡̡̛̛̣̭̱̠̖̌� ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̌̌� ̭̬̖̭̯̔̏̌� ̱� ̡̦̖̱� ̨̔� ̵̛̭̣̖̖̔̓� ̡̨̛̯̖̬̠̌̐̌͗� ̭̬̖̭̯̔̏̌� ̨̪� ̴̖̬�
̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̡̨̬̚�̛̣̦̭̍̌�̵̱̭̪̖͕̌�̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏� ̡̨̠̖� ̭̖�̬̙̖̔�̨̔�̨̭̪̖͕̔̓̌�̡̛̛̬̖̯̔� ;̨̛̠̥̌̏̚Ϳ�̛�
̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌�̛�̭̬̖̭̯̔̏̌�̨̨̛̬̭̪̣̙̌̏̌�̌̚�̨̪̬̠̱̔̌͘�ʶ̴̶̡̛̛̛̣̭̠̌̌̌�̛̛̭̌̏̚�̨̔�̵̭̬̖̏�̌̚�̡̨̠̱�̭̱�
̭̬̖̭̯̔̏̌� ̸̭̯̖̖̦̌͘� ˀ̡̨̨̨̱̭̯̏̔̏� ʪ̬̱̹̯̏̌� ̱̯̬̱̠̖̏͂� ̴̶̡̡̛̛̛̣̭̠̱̌̌� ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌� ̭̬̖̭̯̔̌̏̌�
̡̨̛̛̪̬̣̥�̶̨̛̛̛̦̠̣̦̌̐�̧̛̪̬̦̌̏̌̌̚͘�

ˇ̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌� ̨̖̖̍̌̏̚� ̸̡̱̤̱̱̠̱� ̸̨̨̱̬̦̖̔̐� ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌� ̨̖̖͕̍̌̏̚� ̸̡̡̨̨̬̯̬̦̖̌� ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌�
̨̖̖͕̍̌̏̚� ̨̖̖̍̌̏̚� ̛̚� ̨̨̧̪̭̣̏̌̌� ̛� ̨̭̯̣̖̌� ̸̡̡̨̨̬̯̬̦̖̌� ̨̖̖̍̌̏̚͘� ʪ̨̬̱̹̯̏� ̴̡̡̛̛̣̭̱̠̖̌�
̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌� ̨̖̖̍̌̏̚� ̱� ̖̔̏� ̡̨̛̯̖̬̠̖̌̐͗� ̨̖̖̍̌̏̚� ̨̪� ̴̖̬� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̡̨̬̚� ̛̣̦̭̍̌� ̵̱̭̪̖̌� ̛�
̨̭̯̣̖̌�̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌�̨̖̖̍̌̏̚͘�

ʺ̨̖̯̔�̴̡̛̖̖̯̦̖̏�̡̥̯̖̌̌�

ʺ̨̖̯̔� ̴̡̛̖̖̯̦̖̏� ̡̥̯̖̌̌� ̠̖� ̨̥̖̯̔� ̸̧̛̬̱̦̌̌̏̌̌̚� ̨̨̛̥̬̯̦̖̌̏̌̚� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐�
̭̬̖̭̯̔̏̌� ̛̛̣� ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌� ̨̖̖̍̌̏̚� ̛� ̨̬̭̪̖̣̖̌̔� ̵̨̛̪̬̔̌� ̨̔� ̡̥̯̖̌̌� ̛� ̵̨̬̭̌̔̌� ̨̔� ̡̥̯̖̌̌�
̨̡̨̯̥�̨̨̬̖̖̦̔͂̐�̨̛̪̖̬̔̌͘�ʫ̴̡̛̖̯̦̏̌�̡̥̯̦̌̌̌�̨̭̯̪̌�̠̖�̡̥̯̦̌̌̌�̨̭̯̪̌�̡̨̠̌�̸̨̯̦̌�̡̨̛̭̦̯̱̠̖̔�
̱̱̖̍̔̓� ̨̨̡̛̯̦̭̖̐̏� ̛̭̪̣̯̖̌� ̛̛̣� ̧̛̪̬̥̌̌� ̨̡̨̯̥� ̸̨̡̨̛̖̦̏̌̐� ̨̡̬̌� ̧̯̬̠̌̌̌� ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐�
̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̌�̛̛̣�̖̐̔�̠̖�̡̨̛̪̬̣̦͕̌̔�̨̡̨̯̥�̡̬̖̌̓̐�̨̛̪̖̬̔̌�̦̌�̨̦̖̯�̡̧̨̨̛̭̯̖̦̱̐̏̔̏�̨̬̖̦̭̯̏̔�
̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐�̭̬̖̭̯̔̏̌�̛̛̣�̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌�̨̖̖̍̌̏̚͘��

ʿ̵̨̛̛̬̔� ̭̖� ̛̪̬̦̠̱̌̚� ̦̌� ̛̍̌̚� ̴̡̛̖̖̯̦̖̏� ̡̥̯̖̌̌� ̌̚� ̸̡̛̱̙̦̖̔� ̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̖͕� ̛̱̖̏̚̚� ̌̚� ̨̦̖�
̡̨̛̠�̭̱�̡̛̛̭̦̌̌̚�̨̪�̴̖̬�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̡̨̬̚�̛̣̦̭̍̌�̵̱̭̪̖̌͘�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϱ�

ϯ͘� ʿˀʫʧʸʫʪ�ʯʻʤˋʤʵʻʰˈ�ˀʤˋ˄ʻʽʦʽʪˁ˃ʦʫʻʰˈ�ʿʽʸʰ˃ʰʶʤ�;ʻʤˁ˃ʤʦʤʶͿ

ˇ̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̛̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯�;̡̦̭̯̌̌̏̌Ϳ�

ʧ̨̨̛̯̦̏̌�̛�̨̨̡̛̛̯̦̭̐̏�̡̛̛̖̣̖̦̯̏̏̌�

ʿ̨̔�̨̨̨̛̯̦̥̐̏�̛�̨̨̡̛̛̯̦̭̥̐̏�̡̛̛̖̣̖̦̯̥̏̏̌̌�̨̪̬̱̥̖̠̱̔̌̏̌̚�̭̖�̶̨̦̏̌�̱�̛̣̠̦͕̍̌̐̌�̭̬̖̭̯̔̏̌�
̦̌�̡̛̯̖̱̥̓�̛�̛̛̖̦̥̔̏̚�̸̛̬̱̦̥̌̌�̡̨̌�̛�̸̡̡̨̨̛̬̯̬̦̌�̨̛̛̖̪̯̔̚�̨̔�̛̯̬�̶̥̖̭̖̌�̡̨̠̖�̠̖�̨̥̱̖̐̓�
̡̨̣̌�̡̨̨̛̦̖̬̯̯̏̏̌�̱�̨̨̛̯̦̱̐̏�̛�̡̨̛̠�̭̱�̪̬̖̥̖̯̔�̸̨̖̦̠̦̍̌̌̐̚�̡̛̛̬̌̚�̨̔�̨̪̬̥̖̦̖�̨̛̬̖̦̭̯̏̔͘

ʶ̛̛̬̖̯̔�;̨̛̠̥̌̏̚Ϳ�̛�̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌�

ʿ̨̧̛̯̬̙̌̏̌̌� ̨̔� ̶̡̱̪͕̌̌� ̡̛̛̬̖̯̔� ;̨̛̠̥̌̏̚Ϳ� ̛� ̨̭̯̣̌̌� ̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌� ̭̌� ̴̡̛̛̭̦̥� ̛̛̣�
̨̛̛̬̖̥̔̔̏�̧̛̪̣̥̌̓̌̌��̡̨̠̌��̭̖�̦̖��̡̨̛̯̬̠̱̌� �̦̌� �̡̨̛̯̦̥̌̏��̛̯̬̙̹̯̱��̴̡̡̛̛̣̭̱̠̱̌��̭̖��̡̨̌��
̡̛̛̬̖̯̔�;̨̛̠̥̌̏̚Ϳ�̛�̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌͘��

ʶ̛̛̬̖̯̔� ̛� ̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌� ̬̖̦̱̠̱̏̔� ̭̖� ̨̪� ̨̨̨̛̥̬̯̦̠̌̏̌̚� ̨̛̬̖̦̭̯͕̏̔� ̨̛̪̬̥̖̦̥� ̨̥̖̯̖̔�
̴̡̛̖̖̯̦̖̏� ̡̥̯̖͕̌̌� ̧̨̱̥̖̦̠̌� ̌̚� ̧̧̱̥̖̖̌� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̨̪� ̨̨̭̦̱̏� ̨̧̖̬̖̖̍̏͂̌̚͘� ʿ̵̨̛̬̔� ̨̔�
̡̥̯̖̌̌� ̭̖� ̛̪̬̦̠̖̌̚� ̨̛̪̬̥̖̦̥� ̨̥̖̯̔̌� ̴̡̛̖̖̯̦̖̏� ̡̥̯̖͕̌̌� ̨̛̭̥� ̱� ̸̭̣̱̠̱̌� ̸̵̡̡̨̨̛̬̯̬̦̌�
̨̧̛̪̯̬̙͕̌̏̌̌�̖̐̔�̧̛̪̬̦̖̌̏̌̚�̵̨̛̪̬̔̌�̨̔�̡̥̯̖̌̌�̦̖�̛̍�̨̛̣̍�̨̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌�̸̨̦̠̦̌̌̚͘

˄̧̧̥̖̌̌�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̭̬̖̭̯̔̌̏̌�

ʻ̌� ̦̔̌� ̡̨̭̏̌̐� ̛̣̦̭̍̌̌� ̧̭̯͕̌̌� ʪ̨̬̱̹̯̏� ̶̨̧̪̬̖̱̠̖� ̔̌� ̛̣� ̨̨̪̭̯̠̖� ̨̡̛̛̠̖̯̦̍̏� ̨̡̛̔̌̚� ̔̌� ̠̖�
̨̨̹̣̔� ̨̔� ̧̧̱̥̖̌̌� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐� ̭̬̖̭̯̔̏̌� ̛̛̣� ̬̱̪̖̐� ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌� ̭̬̖̭̯̔̌̏̌�
;̨̛̭̥� ̭̬̖̭̯̔̌̏̌� ̵̡̛̛̭̦̌̌̚� ̨̪� ̴̖̬� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̡̨̬̚� ̛̣̦̭̍̌� ̵̱̭̪̖̌Ϳ͘� ʽ̧̖̬̖̖̖̍̏͂̚�
̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̭̬̖̭̯̔̌̏̌�̭̖�̛̬̹̏�̡̌̔̌�̨̨̪̭̯̠̖�̨̡̛̛̠̖̯̦̍̏�̨̡̛̔̌̚�̔̌�̭̱͕�̡̨̌�̬̖̱̣̯̯̌̚�̨̠̖̦̔̐�
̛̛̣� ̛̹̖̏� ̨̠̔̐̌͂̌̌� ̡̨̛̠� ̭̱� ̭̖� ̛̛̖̭̣̔� ̡̨̦̦̌� ̸̨̨̪̖̯̦̐� ̧̛̪̬̦̌̏̌̌̚� ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐� ̭̬̖̭̯͕̔̏̌�
̶̨̧̛̪̬̖̖̦�̛̱̱̍̔̓�̸̨̛̦̦̏̌�̨̡̨̛̯̏�̭̬̖̭̯̔̌̏̌�̧̛̛̥̖̖̦̚͘�

ʽ̧̖̬̖̖̖̍̏͂̚� ;̡̛̭̪̬̌̏̌�̨̛̬̖̦̭̯̏̔Ϳ�̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌� ̛̬̹̏� ̭̖�̡̨̛̛̦̬̖̯̦̔� ̌̚�̨̛̦̭̚�̵̨̛̭̪̖̣̔�
̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌�̡̨̠̌�̛̦̭̱�̦̪̣̖̦̌̌̓̌�̱�̨̨̬̖̖̦̥̔͂�̨̛̪̖̬̱̔�̨̔�̯̱̥̔̌̌�̨̭̪̖̔̓̌�̌̚�̧̪̣̖͕̌̓̌�̌�
̡̨̛̬̖̯̦̔� ̡̨̌� ̠̖� ̨̨̦̖̥̱̦̭̯̐̓� ̦̪̣̯̖̌̌� ̛̖̭̦̏̌̚� ̛� ̨̡̨̱̥̖̦̯̦̔̏̌̌͘� ʿ̨̬̥̖̦̖� ̦̌� ̸̬̱̦̱̌�
̡̛̭̪̬̖̌̏�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌�̛̛̖̖̦̯̬̠̱̏̔̌� ̭̖� ̱� ̡̨̛̬̭̯�̛̛̣�̦̌� ̯̖̬̖̯�̛̣̦̭̍̌̌� ̵̱̭̪̖̌͘�
ʻ̪̣̯̌̌̌�̵̨̛̛̯̪̭̦̌�̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌�̡̧̛̛̙�̭̖�̱�̛̣̦̭̱̍̌�̵̱̭̪̖̌�̡̨̌�̨̛̭̯̣̌�̵̨̛̪̬̔͘�

ʽ̧̖̬̖̖̖̍̏͂̚� ̶̡̛̠͕̌̌� ̴̵̡̡̨̛̛̛̣̭̦̌̏̌� ̡̨̌�̴̡̛̛̦̦̭̠̭̌̌� ̭̬̖̭̯̔̏̌� ̨̨̛̬̭̪̣̙̌̏̌� ̌̚� ̨̪̬̠̱͕̔̌��
̡̨̠̖�̭̖�̦̖�̡̨̛̯̬̠̱̌�̦̌�ʥ̨̡̨̖̬̭̠̐̌̔�̛̖̬̍̚�̛̬̹̏�̭̖�̱�̸̭̣̱̠̱̌�̸̨̦̠̦̌̌̐̚�̛̛̣�̨̨̱̯̬̠̦̔̐̌̐�̪̌̔̌�
̴̖̬� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̨̪̭̥̯̬̦̖̌̌� ̶̡̛̠̖̌� ̨̛̭̪̔� ̧̖̦̖� ̡̧̨̨̛̭̯̖̦̖̐̏̔̏� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔͘� ʿ̵̨̨̬̖̯̦̔�
̛̛̪̬̦̯̌̚� ̵̨̛̬̭̌̔� ̨̧̖̬̖̖̍̏͂̌̚� ̨̪� ̨̨̥̏� ̨̨̭̦̱̏� ̭̖� ̦̖� ̡̛̱̠̱̔̌� ̡̨̬̚� ̛̣̦̭̍̌� ̵̱̭̪̖̌͘� ˁ̡̨̏̌�
̡̨̦̦̦̌̌̔� ̨̧̪̖̖̏̓̌� ̴̖̬� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̭̖� ̛̪̬̦̠̖̌̚� ̡̨̛̬̖̯̦̔� ̱� ̨̡̛̬̱̏� ̡̨̱̱̪̦̐� ̨̨̭̯̣̌̐�
̬̖̱̣̯̯̌̌̚͘�

ʽ̭̯̣̖̌�̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌�̨̖̖̍̌̏̚�

ʽ̭̯̣̖̌�̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌�̨̖̖͕̍̌̏̚�̸̡̛̱̤̱̱̠̱̓�̨̖̖̍̌̏̚�̨̪�̡̛̛̬̖̯̥͕̔̌�̶̨̛̛̛̦̠̣̦̌�̭̖�̛̪̬̦̠̱̌̚��̨̪�
̴̖̬�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̵̛̛̪̬̥̤̖̦��̭̬̖̭̯͕̔̌̏̌�̧̱̥̖̦̖̌�̌̚�̨̡̨̯̬̹̖̏�̶̡̛̯̬̦̭̠̖̌̌͘�

ʻ̡̌Ž̦� ̪Ž̸Ğ̯̦Ž̐� ̧̛̪̬̦͕̌̏̌̌̚� ̨̭̯̣̖̌� ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̌Ğ� Ž̍̌̏Ğ̚Ğ� ̭Ğ� ̬̖̦̱̠̱̏̔� ̨̪� ̨̨̨̛̥̬̯̦̠̌̏̌̚�
̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̡̨̧̛̬̹̖̖̥̓�̨̥̖̯̔̌�̴̡̛̖̖̯̦̖̏�̡̥̯̖̌̌͘�˃̨̡̬̹̌�̨̪�̨̨̭̦̱̏�̡̥̯̌̌̌�̭̖�̛̪̬̦̠̖̌̚�̱�
̛̣̦̭̱̍̌�̵̱̭̪̖̌�̸̨̡̨̬̱̦̭̍̌̐�̨̛̪̖̬̔̌͘�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϲ�

ϯ͘� ʿˀʫʧʸʫʪ�ʯʻʤˋʤʵʻʰˈ�ˀʤˋ˄ʻʽʦʽʪˁ˃ʦʫʻʰˈ�ʿʽʸʰ˃ʰʶʤ�;ʻʤˁ˃ʤʦʤʶͿ

ˀ̧̛̖̖̬̭̏̌̌̚�

ˀ̧̛̖̖̬̭̏̌̌̚� ̭̖� ̛̪̬̦̠̱̌̚� ̛� ̬̹̖̏� ̡̌̔̌� ʪ̨̬̱̹̯̏� ̛̥̌� ̧̭̹̱̌̔̌� ̨̖̱̍̌̏̚� ;̡̨̡̦̭̱̌̚� ̛̛̣�
̨̨̱̬̖̦̱̐̏Ϳ͕�̡̨̠̌�̠̖�̬̖̱̣̯̯̌̚�̵̨̛̪̬̹̣�̨̠͕̔̐̌͂̌̌�̛�̡̌̔̌�̠̖�̨̨̖̬̯̦̏̏̌�̔̌�̖̓�̨̛̣̔̏�̬̖̭̱̬̭̌�̡̨̛̠�
̭̯̬̠̱̏̌̌� ̡̨̨̡̖̦̥̭̖�̨̛̛̯̔̍�̛̛̯̍� ̨̪̯̬̖̦̍̌�̔̌� ̭̖�̛̛̛̥̬̚�̨̖̍̌̏̌̚�̛� ̡̌̔̌� ̭̖�̨̛̦̭̚�̨̖̖̍̌̏̚�
̨̥̙̖�̨̨̪̱̦̔̌̚�̶̨̛̛̪̬̖̦̯͘�ˀ̧̛̖̖̬̭̏̌̌̚�̭̖�̛̪̬̦̠̱̌̚�̌̚�̱̱̖̍̔̓�̨̨̪̭̣̦̖̏�̡̛̱̯̖̐̍͘�

ˀ̧̛̖̖̬̭̏̌̌̚�̭̖�̬̖̦̱̠̱̏̔�̨̪�̧̨̭̹̠̌̔̌�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̸̵̨̡̛̛̖̦̏̌�̸̵̨̛̦̦̏̌�̨̛̣͕̔̏̌�̱̚�̛̪̬̥̖̦̱�
̡̨̛̭̦̯̦̖̔�̨̭̯̪̖�̪̬̖�̨̨̧̛̪̬̖̏̌̌̚�̡̨̠̌�̨̬̙̔̌̌̏̌�̨̨̪̭̯̠̖̖̓�̛̯̬̙̹̦̖�̨̱̭̣̖̏�̛�̖̖̦̯̱̣̦̖̏̌�
̶̴̸̛̛̭̪̖̦̖�̡̛̛̬̖̚�̨̪̖̦̖̏̌̚�̭̌�̶̨̨̛̪̯̖̦̠̣̦̥̌�̨̨̖̥̍̌̏̚�̌̚�̡̨̠̖�̭̖�̛̪̬̦̠̖̌̚�̧̛̬̖̖̬̭̖̏̌̚͘�
ʿ̨̧̖̖̏̓̌�̧̛̬̖̖̬̭̏̌̌̚�̱̭̣̖̔�̨̡̪̬̯̖̌�̬̖̥̖̦̏̌�̭̖�̛̪̬̦̠̖̌̚�̡̨̌�̵̨̬̭̌̔�̨̪�̨̨̭̦̱̏�̡̥̯̌̌̌͘�

ʿ̨̬̖̚�̦̌�̨̡̛̯̔̍̌��

˃̡̛̖̱̓�̨̪̬̖̚�

ʿ̨̬̖̚�̦̌�̨̡̛̯̔̍̌�̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌�̨̛̦̭̚�̡̨̛̠� ̭̖�̸̨̬̱̦̍̌̌̏̌�̛� ̪̣̌̓̌�̱�̡̭̣̱̌̔�̭̌�̨̛̛̪̬̪̭̥̌�̨�
̨̨̧̛̪̬̖̱̏̌̚� ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍� ˁ̛̬̠̖̍͘� ʶ̸̨̛̦̦̌� ̨̛̦̭̚� ̨̖̖̍̌̏̚� ̨̪̬̖̌̚� ̦̌� ̨̡̛̯̔̍̌� ̱̯̬̱̠̖̏͂� ̭̖�
̨̛̪̬̥̖̦̥� ̨̡̪̬̖̭̖� ̨̭̯̪̖� ̨̔� ϭϱй� ̦̌� ̨̡̪̬̖̭̱� ̶̨̨̛̭̦̱̏� ̱̯̬̖̦̱̏͂� ̱� ̨̡̨̪̬̖̭̥� ̛̣̦̭̱̍̌�
ʪ̬̱̹̯̏̌͘� ʿ̨̡̬̖̭̌� ̶̨̨̛̭̦̏̌� ̡̛̪̬̦̌̌̌̚� ̱� ̨̡̨̪̬̖̭̥� ̛̣̦̭̱̍̌� ̸̡̱̤̱̱̠̖� ̨̡̛̯̔̍̌� ̡̛̪̬̦̌̌̚� ̱�
̸̨̛̦̦̥̏̌̚� ̛̣̦̭̱̍̌� ̵̱̭̪̖̌� ̡̨̛̠� ̭̖� ̡̨̛̬̱̠̖̐� ̌̚� ̭̯̣̦̖̌� ̡̛̬̣̖̌̚� ̡̨̠̖� ̭̱� ̴̛̛̖̦̭̦̖̔̌�
̨̛̛̪̬̪̭̥̌�̨�̨̨̧̛̪̬̖̱̏̌̚�ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍�ˁ̛̬̠̖̍͘��

ˀ̸̡̛̛̖̪̱̣̍� ̨̛̛̪̬̪̭� ̦̖� ̛̪̬̖̠̱̔̏͂̌� ̔̌� ̭̖� ̨̡̛̪̬̖̭� ̶̛̛̱̐̍� ̛̚� ̡̯̖̱̖̓̐� ̨̛̪̖̬̔̌� ̨̥̱̐�
̡̨̛̛̛̬̭̯̯� ̡̨̌� ̨̨̭̦̏̌� ̌̚� ̨̪̬̠̏̌̓̌� ̨̪̬̖̌̚� ̨̪̣̖̦̌̓̐� ̱� ̵̨̛̪̬̖̯̦̥̔� ̨̛̛̪̖̬̥̔̌͘� ʺ̛̖̱̯̥͕͂�
̶̛̛̱̐̍� ̛̚� ̡̯̖̱̖̓̐� ̨̛̪̖̬̔̌� ̨̥̱̐� ̭̖� ̡̨̛̛̛̬̭̯̯� ̌̚� ̧̧̱̥̖̖̌� ̨̡̪̬̖̭̖� ̶̨̨̛̭̦̖̏� ̵̛̱̱̍̔̓�
̸̵̨̡̛̬̱̦̭̍̌�̨̛̪̖̬͕̔̌�̛̣̌�̦̖�̱̙̖̔�̨̔�ϱ�̨̛̦̐̔̌͘�

ʽ̨̛̣̙̖̦̔�̨̪̬̖̚�

ʽ̨̛̣̙̖̦̔� ̨̪̬̖̚� ̦̌� ̨̡̛̯̔̍̌� ̭̖� ̸̨̬̱̦̍̌̌̏̌� ̡̨̧̛̬̹̖̖̥̓� ̨̥̖̯̖̔� ̧̛̱̯̬̏͂̏̌̌� ̨̖̍̌̏̌̚�
̪̬̖̥̌� ̛̣̦̭̱̍̌� ̧̭̯͕̌̌� ̌̚� ̛̪̬̬̖̥̖̦̖̏� ̡̛̬̣̖̌̚� ̨̛̪̬̹̣̖̌̚� ̛̥̖̱͂̚� ̡̧̨̨̛̭̯̖̦̖̐̏̔̏�
̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̭̬̖̭̯̔̏̌�̛�̨̖̍̌̏̌̚�̱�̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̥̌�̛̛̖̹̯̠̥̏̌̌̚�̛�̵̧̨̛̖̏�̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓�̨̡̪̬̖̭̖�
̶̨̨̛̭̦̖̏�̡̨̛̬̹̖̦̖̓� ̱� ̸̧̛̬̱̦̱̌̌̏̌̚� ̨̨̨̛̪̬̖̏̐̚�̨̡̛̯̔̍̌͘�ʽ̨̣̙̖̦̖̔�̨̡̪̬̖̭̖� ̨̖̖̍̌̏̚� ̭̖�
̛̪̬̦̠̱̌̚� ̌̚� ̭̖̏� ̨̨̛̪̬̖̖̏̚� ̛̪̬̬̖̥̖̦̖̏� ̡̛̬̣̖͕̌̚� ̨̡̔� ̭̖� ̨̨̣̙̖̦̔̌� ̨̡̪̬̖̭̌� ̭̬̖̭̯̔̏̌�
̛̪̬̦̠̱̌̚� ̱� ̛̥̖̬� ̱� ̡̨̨̠̠� ̠̖� ̨̨̖̬̯̦̏̏̌� ̔̌� ̖̓� ̨̨̛̛̪̬̖̏̚� ̶̨̛̛̔̍� ̛̛̯̍� ̨̨̛̛̬̭̪̣̙̌̏� ̌̚�
̡̨̧̛̬̹̖̖̓�̵̨̛̛̯̦̔̍�̵̛̛̪̬̬̖̥̖̦̏�̡̛̬̣̌̌̚͘�

ʽ̨̛̣̙̖̦̔� ̨̪̬̖̚� ̭̖� ̸̨̬̱̦̍̌̌̏̌� ̨̪� ̨̡̛̪̬̖̭̥� ̨̭̯̪̥̌̌� ̌̚� ̡̨̠̖� ̭̖� ̸̨̡̖̱̠̖� ̔̌� ̖̓� ̭̖�
̧̛̛̛̪̬̥̖̯̏̌�̱�̨̛̪̖̬̱̔�̡̌̔̌�̭̖�̨̭̬̖̭̯̔̏�̛̬̖̣̱̠̖̌̚�̛̛̣�̨̖̍̌̏̌̚�̛̛̥̬̱̠̖̚͘�ʽ̨̛̣̙̖̦̔�̨̪̬̖̚�
̭̖�̡̧̛̛̙�̦̌� ̯̖̬̖̯�̛̛̣�̱�̡̨̛̬̭̯�̛̣̦̭̍̌̌�̵̱̭̪̖͕̌�̨̛̭̥�̡̌̔̌�̭̖�̨̨̛̦̭̔�̦̌�̶̨̛̛̪̠̖̚�̡̨̠̖�̭̖�
̡̧̛̙̖�̡̨̛̬̖̯̦̔�̱�̡̨̛̬̭̯�̛̛̣�̦̌�̯̖̬̖̯�̨̨̭̯̣̌̐�̵̨̨̭̖̱̯̦̏̍̏̌̐�̬̖̱̣̯̯͕̌̌̚�̛�̱�̨̯̥�̸̭̣̱̠̱̌�̭̖�
̨̨̛̣̙̖̦̔�̨̪̬̖̚�̡̨̯̖̌͂�̨̬̭̪̬̖̱̠̖̌͂�̱�̨̡̛̬̱̏�̨̨̭̯̣̌̐�̵̨̨̭̖̱̯̦̏̍̏̌̐�̬̖̱̣̯̯̌̌̚͘�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϳ�

ϯ͘� ʿˀʫʧʸʫʪ�ʯʻʤˋʤʵʻʰˈ�ˀʤˋ˄ʻʽʦʽʪˁ˃ʦʫʻʰˈ�ʿʽʸʰ˃ʰʶʤ�;ʻʤˁ˃ʤʦʤʶͿ

ʿ̧̛̬̥̌̌�̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚�

ʿ̨̛̬̖̚�̛�̨̨̛̛̪̬̦̭̔�̦̌�̬̖̌̌̔̚�̛�̡̦̦̖̌̌̔�̬̌̌̔̌̚�

˄� ̡̭̣̱̌̔� ̭̌� ̪̬Ž̛̛̪̭̥̌� ̡Ž̛̠� ̭Ğ� ̛̪̬̥Ģ̱̠̱̆� ̱� ˀĞ̶̛̛̪̱̣̍� ˁ̛̛̬̠͕̍� ʪ̨̬̱̹̯̏� ̠Ğ� ̱� Ž̍̌̏Ğ̛̚� ̔̌�
̪̣̌̓̌� ̔Ž̛̪̬̦Ž̭Ğ� ̛̬̙̦̥̔̌̏� ̴Ž̦̔Ž̛̥̏̌� ̡Ž̛̠̥̌� ̭Ğ� Ž̍Ğ̍̚Ğ̱̠͂Ğ� ̭Ž̶̛̠̣̦̌̌� ̛̭̱̬̦̐Ž̭̯�
̪̌̚Ž̭̣Ğ̵̛̦͘�K̏Ğ�Ž̍̌̏Ğ̚Ğ�̸̡̱̤̱̱̠̱�̔Ž̛̪̬̦Ž̭Ğ�̌̚�̪̌̚Ž̭̣Ğ̦Ğ�̦̌�̯Ğ̬Ğ̯�̪Ž̭̣Ž̶̔̌̏̌�̱�̛̦̚Ž̛̭̥̌�
Ž̸̛̬̱̦̯̥̍̌̌� ̪Ž� ̭̯Ž̪̥̌̌� ̪̬Ž̛̛̪̭̦̥̌� ̬Ğ̣Ğ̛̦̯̦̥̏̌� ̡̌̚Ž̡̛̦̭̥� ̪̬Ž̛̛̪̭̥̌͘� ʪ̨̬̱̹̯̏� ̠Ğ͕�
̡̯̌Ž͂Ğ͕� Ž̍̌̏Ğ̨̦̚� ̔̌� Ž̔� ̬̱̯̍Ž� ̪̣̯̌̌� ̪̌̚Ž̭̣Ğ̵̛̦� Ẕ̛̭̯̌̍̌̏� ̔Ž̛̪̬̦Ž̭Ğ� ̛� ̔̌� ̵̛͕� ̱� ̛̥Ğ�
̪̌̚Ž̭̣Ğ̵̛̦͕�̛̱̪̣̯̌�̛̯̥�̴Ž̦̔Ž̛̥̏̌͘�ʪŽ̛̪̬̦Ž̛̭�̦̌�̯Ğ̬Ğ̯�̪Ž̭̣Ž̶̔̌̏̌�̛�̔Ž̛̪̬̦Ž̛̭�̦̌�̯Ğ̬Ğ̯�
̪̌̚Ž̭̣Ğ̦Ž̐�̭Ğ�̡̧̛̙Ğ�̦̌�̯Ğ̬Ğ̯�̵̬̭̌Ž̔̌�̪Ğ̛̬Ž̔̌�̦̌�̡Ž̛̠�̭Ğ�Ž̦̔Ž̭Ğ͘��

ʪ̨̬̱̹̯̏� ̛̦̠̖� ̸̡̨̱̤̱̖̦� ̱� ̬̱̖̔̐� ̨̡̛̣̖̍� ̵̡̛̛̪̖̦̠̭̚� ̨̪̣̦̌̏̌� ̛� ̦̖̥̌� ̵̡̡̛̛̦̌̏� ̨̖̍̌̏̌̚� ̨̪�
̨̛̥̏�̨̨̭̦̥̏̌̌͘�

ʽ̛̯̪̬̖̥̦̦̖�

˄�̡̭̣̱̌̔�̭̌�ʯ̡̨̨̦̥̌�̨�̬̱̌̔�̛�ʶ̨̡̛̛̣̖̯̦̥̏�̨̨̨̱̬̥͕̐̏�ʪ̨̬̱̹̯̏�̛̥̌�̨̖̱̍̌̏̚�̔̌�̨̨̪̭̣̖̦̥̌̚�
̛̛̭̪̣̯̌�̨̛̯̪̬̖̥̦̦̱�̡̨̛̛̪̬̣̥�̨̡̣̭̔̌̌�̱�̛̪̖̦̠̱̚�̱�̨̛̦̭̱̚�̖̔̏�̸̨̪̬̭̖̦̖�̬̖̌̌̔̚�̨̭̯̬̖̦̖̏̌��̱�
ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍�ˁ̛̛̬̠̍�̱�̶̥̖̭̖̱�̡̨̛̠�̵̨̛̪̬̖̯̔�̶̥̖̭̖̱�̨̡̣̭̔̌̌�̱�̛̪̖̦̠̱̚͘�ʪ̨̬̱̹̯̏�̠̖�̨̛̛̬̹̣̏̚�
̡̡̯̱̬̭̱̌̌� ̶̨̪̬̖̦̱� ̧̭̹̖̌̔̌� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̨̖̏� ̨̖̖̍̌̏̚� ̛� ̴̨̨̛̬̥̬̣̌� ̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓�
̧̛̬̖̖̬̭̖̏̌̚�̨̪�̨̯̥�̨̨̭̦̱̏͘��

ʿ̵̨̛̛̬̔�̛�̵̨̛̬̭̌̔��

ʿ̵̨̛̛̬̔�̨̔�̨̪̬̠̖̔̌�̨̬̖͕̍�̨̨̛̪̬̏̔̌̚�̛�̵̛̛̬̹̖̦̏̚�̱̭̣̱̐̌�̛̪̬̦̠̱̌̚�̭̖�̱�̛̣̦̭̱̍̌�̵̱̭̪̖̌�̨̪̔�
̨̨̱̭̣̥̏�̔̌�̭̱�̛̭̏�̶̛̛̛̬̚�̛�̡̨̛̛̬̭̯�̛̪̬̖̹̣�̦̌�̶̡̱̪̌͘�ʿ̵̨̛̛̬̔�̨̔�̨̪̬̠̖̔̌�̭̖�̛̛̖̖̦̯̬̠̱̏̔̌�
̱� ̨̥̥̖̦̯̱� ̨̡̛̭̪̬̱̖� ̨̬̖̍� ̛� ̨̨̛̪̬̏̔̌̚� ̛̛̣� ̧̛̬̹̖̏̌̚� ̱̭̣̱̖̐͘� ʿ̵̨̛̛̬̔� ̭̖� ̡̛̭̱̠̱̌̚� ̨̪�
̴̡̨̯̱̬̦̠̌�̨̛̬̖̦̭̯͕̏̔�̧̨̱̥̖̦̠̌�̌̚�̨̨̬̖̦̖̔̍�̨̪̪̱̭̯̖�̛�̨̪̬̖̚�̦̌�̨̯̱̔̔̌�̨̬̖̦̭̯̏̔͘��

ˀ̵̨̛̭̌̔�̭̖�̸̨̬̱̦̠̱̍̌̌̏̌�̨̪�̸̦̖̣̱̌�̸̨̨̛̱̬̦̭̯̚�̵̨̛̪̬̔̌�̛�̵̨̬̭̌̔̌͘�

ʿ̸̧̬̖̬̱̦̖̌̌̏̌�̭̯̬̦̖̌�̣̱̯̖̏̌�

ʿ̨̨̭̣̦̖̏� ̨̪̬̥̖̦̖� ̦̭̯̣̖̌̌� ̱� ̨̭̯̬̦̠̌� ̛̣̱̯̏̌� ̭̱� ̸̪̬̖̬̱̦̯̖̌̌� ̱� ̛̦̬̖̔̌� ̨̪� ̧̭̬̖̖̥̔� ̡̱̬̭̱�
̨̱̯̬̖̦̥̏͂�̦̌�̡̡̨̥̖̱̦̬̭̥͂̍̌̌�̛̯̬̙̹̯̱�̛̖͕̔̏̌̚�̡̨̛̠�̠̖�̨̛̙̏̌�̦̌�̦̔̌�̨̨̪̭̣̦̖̏�̨̪̬̥̖̦̖͘�

ˁ̬̖̭̯̔̏̌� ̛� ̨̖̖̍̌̏̚� ̡̛̭̦̖̌̌̚� ̱� ̨̭̯̬̦̠̌� ̛̣̱̯̏̌� ̦̌� ̦̔̌� ̛̣̦̭̍̌̌� ̧̭̯͕̌̌� ̸̛̪̬̖̬̱̦̯̌̌� ̭̱� ̱�
̛̦̬̖̔̌�̨̪�̧̭̬̖̖̥̔�̡̱̬̭̱�̨̱̯̬̖̦̥̏͂�̦̌�̡̡̨̥̖̱̦̬̭̥͂̍̌̌�̛̯̬̙̹̯̱�̛̖̔̏̌̚�̌̚�̯̠̌�̦̔̌͘�

ʻ̨̖̯�̨̛̛̪̯̦̖̏̚�̛̛̣�̛̦̖̯̦̖̐̌̏�̡̱̬̭̦̖�̡̛̬̣̖͕̌̚�̦̭̯̣̖̌̌�̡̨̛̛̪̬̣̥�̵̨̨̛̪̭̣̦̏�̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌�̱�
̨̭̯̬̦̠̌�̛̣̱̯̏̌�̛�̡̨̛̛̪̬̣̥�̸̪̬̖̬̱̦̌̌�̶̨̛̛̪̠̌̚�̛̣̦̭̍̌̌�̧̭̯̌̌�̵̡̛̛̭̦̌̌̚�̱�̨̭̯̬̦̠̌�̛̣̱̯͕̏̌�
̡̧̛̙̖̦̖�̭̱�̱�̡̨̛̬̭̯�̛̛̣�̦̌�̯̖̬̖̯�̛̣̦̭̍̌̌�̵̱̭̪̖̌͘�

ʻ̨̖̥̦̖̯̬̦̖̌�̡̭̯̖̌̏�̡̨̠̖�̭̖�̬̖̦̱̠̱̏̔�̨̪�̶̛̛̪̬̦̪̱�̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐�̨̡̯̬̹̌�̨̛̬̙̖̦̌̐̚�̱�̨̭̯̬̦̠̌�
̛̣̱̯̏̌�̸̪̬̖̬̱̦̯̖̌̌�̭̱�̨̪�̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̥�̡̱̬̭̱�̙̖̖̥̏̌̓�̦̌�̦̔̌�̶̛̛̛̦̠̣̦̖̌�̶̡̛̯̬̦̭̠̖̌̌͘��



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϴ�

ϯ͘� ʿˀʫʧʸʫʪ�ʯʻʤˋʤʵʻʰˈ�ˀʤˋ˄ʻʽʦʽʪˁ˃ʦʫʻʰˈ�ʿʽʸʰ˃ʰʶʤ�;ʻʤˁ˃ʤʦʤʶͿ

˃̨̡̨̛̬̹̏�̨̧̛̪̠̥̤̌̏̌̌̚�

˃̨̡̨̛̬̹̏� ̨̧̛̪̠̥̤̌̏̌̌̚� ̭̖� ̨̨̦̭̖̔� ̦̌� ̡̥̯̖̌̌� ̛� ̬̱̖̔̐� ̨̡̨̯̬̹̖̏� ̡̨̛̠� ̦̭̯̠̱̌̌� ̱� ̛̖̏̚� ̭̌�
̨̧̛̪̠̥̤̖̥̌̏̌̚� ̭̬̖̭̯̔̌̏̌͘� ˃̨̡̨̛̬̹̏� ̨̧̛̪̠̥̤̌̏̌̌̚� ̡̨̛̠� ̭̖� ̨̥̱̐� ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔� ̛̛̛̪̬̪̭̯̌�
̶̧̛̭̯̱͕̌� ̧̛̛̬̐̌̔̚� ̛̛̣� ̛̛̬̌̔̚� ̭̬̖̭̯̔̏̌� ̡̨̠̖� ̭̖� ̨̨̨̭̪̭̤̍̌̏̌� ̌̚� ̨̱̪̯̬̖̱͕̍� ̸̡̱̤̱̱̠̱� ̭̖� ̱�
̦̦̱̌̍̌̏� ̨̬̖̦̭̯̏̔� ̛̛̣� ̶̖̦̱� ̡̨̧̹̯̌̌� ̨̯̐� ̭̬̖̭̯̔̏̌͘� ʽ̛̭̯̣̌� ̨̡̨̛̯̬̹̏� ̨̧̛̪̠̥̤̌̏̌̌̚�
̛̪̬̦̠̱̌̚�̭̖�̡̨̌�̵̨̬̭̌̔�̨̛̪̖̬̔̌�̱�̡̨̥̖�̭̱�̛̦̭̯̣̌̌͘�

ϰ͘ ʯʻʤˋʤʵʻʫ�ˀʤˋ˄ʻʽʦʽʪˁ˃ʦʫʻʫ�ʿˀʽˉʫʻʫ�

ˁ̧̭̯̤̖̌̌̏̌�̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̛̖̹̯̠̏̌̌̚� ̵̯̖̌̏̌̚�̨̔�̡̨̨̬̱̭̯̏̔̏̌�ʪ̬̱̹̯̏̌�̔̌� ̛̬̹̏�̶̨̪̬̖̦̖�̛�
̨̨̛̦̭̔� ̨̡̪̬̖̯̪̭̯̖̌̏� ̡̨̠̖� ̨̥̱̐� ̔̌� ̛̥̠̱̌� ̴̡̖̖̯̌� ̦̌� ̨̪̬̖̖̦̯̦̖̏̌̚� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̭̬̖̭̯̔̌̏̌� ̛�
̨̖̍̌̏̌̚� ̛� ̨̨̧̧̛̖̣̖̍̔̌̏̌� ̶̵̨̛̛̪̯̖̦̠̣̦̌� ̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌� ̛� ̨̖̍̌̏̌̚� ̦̌� ̦̔̌� ̧̭̭̯̤̌̌̏̌̌�
̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̛̖̹̯̠͕̏̌̌̚�̡̨̌�̛�̵̨̛̪̬̔̌�̛�̵̨̬̭̌̔̌�̱�̨̡̯̱�̨̛̖̹̯̠̦̏̌̐̚�̨̛̪̖̬̔̌͘�ʽ̖̏�̶̨̪̬̖̦̖�
̛� ̨̡̪̬̖̯̪̭̯̖̌̏� ̭̱� ̨̭̦̦̖̌̏̌̚� ̦̌� ̵̨̨̪̬̖̯̦̥̔� ̡̛̭̱̭̯̱͕̏� ̡̛̯̖̱̥̓� ̛� ̸̨̡̛̛̖̦̥̏̌� ̨̛̱̭̣̥̏̌�
̨̨̧̪̭̣̏̌̌� ̛� ̨̛̭̯̣̥̌� ̨̨̛̛̬̭̪̣̙̥̌̏� ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̥̌̌̌� ̦̌� ̦̔̌� ̧̭̭̯̤̌̌̏̌̌� ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�
̛̖̹̯̠̏̌̌̚͘�ˁ̛̯̬̦̏̌�̛̬̖̱̣̯̯̌̚�̨̥̱̐�̔̌�̭̖�̡̛̬̣̱̠̱̌̚�̨̔�̶̵̨̧̛̪̬̖̖̦�̨̛̦̭̌̚͘��

ʻ̸̛̠̦̠̦̠̌̌̌̌̚� ̸̨̪̬̱̠̔̌� ̡̨̠̌� ̨̔� ̡̨̨̬̱̭̯̏̔̏̌� ̵̯̖̠̱̌̏̌̚� ̧̬̹̖̖̏� ̶̨̪̬̖̦̖� ̛� ̨̨̧̦̹̖̖̔�
̨̡̛̪̬̖̯̪̭̯̌̏�̪̬̖̭̯̤̖̦̔̌̏̌�̭̱�̱�̤̖̥̔̌�̡̯̖̭̯̱͗��

ʶ̨̛̛̬̭̦�̡̖̏�̡̛̦̖̬̖̯̦̦̌�̛�̨̪̬̖̥̖�

ʪ̨̬̱̹̯̏�̶̨̧̪̬̖̱̠̖�̨̛̪̬̖̭̯̣̌�̡̨̛̛̬̭̦�̡̖̏�̡̛̦̖̬̖̯̦̦̌�̛�̨̪̬̖̥̖�̦̌�̡̬̠̱̌�̡̭̖̏̌�̨̨̪̭̣̦̖̏�
̨̛̦̖̐̔͘�ʿ̶̨̬̖̦̌�̡̨̨̛̬̭̦̐�̡̖̏̌�̡̛̦̖̬̖̯̦̦̌�̛�̨̪̬̖̥̖�̠̖�̨̭̦̦̌̏̌̌̚�̦̌�̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̥�̡̛̭̱̭̯̱̏�
̭̌� ̸̛̛̭̣̦̥� ̛̭̬̖̭̯̥͕̔̏̌� ̡̨̌� ̛� ̛̛̪̬̖̖̦̥̔̏͂� ̵̨̨̡̛̯̖̦̣̹̥� ̡̨̦̪̬̖̯̥̌� ̛� ̨̪̬̥̖̦̥̌̌�
̵̡̨̨̡̛̖̦̥̭�̛�̵̡̛̛̛̦̱̭̯̬̠̭̔�̴̡̨̯̬̌̌͘�

˄̡̨̡̨̛̣� ̭̖� ̧̭̹̌̔̌̌� ̶̨̪̬̖̦̌� ̡̛̬̣̱̠̖̌̚� ̨̔� ̵̵̨̛̪̬̖̯̦̔� ̶̨̪̬̖̦͕̌� ̨̪̬̥̖̦̖� ̱� ̨̨̛̪̭̣̦̥̏�
̡̧̛̥̐̌̌�ʪ̬̱̹̯̏̌�̭̖�̛̛̖̖̦̯̬̠̱̏̔̌�̱�̡̭̣̱̌̔�̭̌�ʺˀˁ�ϴ�ͣˀ̸̨̨̱̦̭̯̖̦̖̌̏̔̏�̨̡̛̛̪̣̯̖͕�̨̪̬̥̖̦̖�
̸̵̨̨̛̬̱̦̭̯̖̦̌̏̔̏� ̶̨̪̬̖̦̌� ̛� ̡̬̖̹̖̐͘͞� ʽ̖̏� ̶̨̪̬̖̦̖� ̨̥̱̐� ̔̌� ̛̥̠̱̌� ̨̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌� ̸̦̠̦̌̌̌̚�
̴̡̖̖̯̌� ̦̌� ̡̧̨̨̛̭̯̖̦̱̐̏̔̏� ̨̬̖̦̭̯̏̔� ̡̛̦̖̬̖̯̦̦̌� ̛� ̨̪̬̖̥̖� ̡̨̌� ̛� ̦̌� ̨̛̦̭̚� ̶̨̛̛̥̬̯̠̖̌̌̚�
̡̯̖̱̖̓̐�̸̨̡̨̬̱̦̭̍̌̐�̨̛̪̖̬̔̌͘���

˄̧̧̥̖̖̌�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̨̛̛̥̦̖̏�

ʻ̌� ̦̔̌� ̛̣̦̭̍̌̌� ̧̭̯͕̌̌� ʪ̨̬̱̹̯̏� ̛̬̹̏� ̪̬̖̣̖̐̔� ̡̧̨̨̛̭̯̖̦̖̐̏̔̏� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̛̥̯̖̬̠̣̦̖̌̌�̛�
̛̦̖̥̯̖̬̠̣̦̖̌̌� ̨̛̛̥̦̖̏� ̛� ̶̨̧̪̬̖̱̠̖� ̔̌� ̛̣� ̨̨̪̭̯̠̖� ̶̡̛̛̛̦̠̖̔̌� ̌̚� ̧̧̱̥̖̖̌� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔�
̡̨̦̖̐� ̭̬̖̭̯̔̏̌͘� ʿ̡̨̛̛̬̣̥� ̶̨̧̧̛̪̬̖̏̌̌� ̧̧̱̥̖̌̌� ̨̛̬̖̦̭̯͕̏̔� ̭̬̖̭̯̔̏̌� ̡̨̠̌� ̨̨̡̛̯̦̭̖̐̏�
̨̡̨̯̖̏�̦̖� ̛̖̦̖̬̹̱̐�̨̛̦̖̭̦̌̏̚�̨̖̤̱̠̱̔̔� ̭̖� ̨̨̨̬̠̱̠̔̐̏̌̌̓� ̶̛̛̛̠̖̦̔� ̡̨̠̌� ̛̖̦̖̬̹̖̐�̶̨̦̏̌͘�
ʻ̡̦̦̖̌̌̔�̨̪̬̥̖̦̖�̱�̨̧̛̖̤̱̔̔̏̌� ̶̛̛̛̠̖̦̔�̡̨̠̌�̛̖̦̖̬̹̖̐�̶̨̦̏̌�̛̛̣�̱�̬̖̥̖̦̱̏�̸̵̨̛̦̦̏̌�
̨̡̨̯̏̌�̨̥̱̐�̔̌�̸̛̱̯̱�̦̌�̡̧̨̨̛̭̯̖̦̱̐̏̔̏�̨̬̖̦̭̯̏̔�̨̨̦̭̦̖̔�̨̛̛̥̦̖̏͘�
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ϵ�

ϰ͘� ʯʻʤˋʤʵʻʫ�ˀʤˋ˄ʻʽʦʽʪˁ˃ʦʫʻʫ�ʿˀʽˉʫʻʫ�;ʻʤˁ˃ʤʦʤʶͿ

ʰ̡̭̪̬̌̏̌�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌��

ʰ̡̭̪̬̌̏̌� � ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� � ̵̧̛̛̭̱̥̏� � ̛� � ̵̨̛̭̪̬̦� � ̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌� � ̠̖� � ̛̬̹̖̦̏̌̚� � ̦̌� � ̨̨̭̦̱̏�
̶̵̨̧̛̪̬̖̖̦� ̡̛̱̯̐̍̌̌� ̱̭̣̖̔� ̨̨̛̦̖̥̱̦̭̯̐̓� ̶̡̱̪̌̌� ̔̌� ̛̭̪̱̦̖� ̨̭̠̖̏� ̨̖̖̍̌̏̚͘� ʿ̶̨̬̖̦̌�
̡̨̨̬̱̭̯̏̔̏̌��̠̖��̨̭̦̦̌̏̌̌̚��̦̌��̨̨̭̯̬̭̦̠̌��̛̛̦̣̌̌̚��̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌��̨̔��̶̡̱̪͕̌̌��̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭̥�
̨̛̛̯̪̭̥͕̌�̡̨̛̬̖̯̦̠̔�̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍�̶̡̱̪̌̌�̛�̨̪̬̥̖̦̥̌̌�̱�̨̨̛̪̭̯̠̖̥̓�̨̛̱̭̣̥̏̌�̨̪̬̠̖̔̌͘�ʽ̨̏�
̸̡̱̤̱̱̠̖� ̛� ̨̡̪̬̖̯̪̭̯̖̌̏� ̨� ̱̱̖̥̍̔̓� ̨̧̪̦̹̱̌̌� ̶̡̱̪̌̌� ̛� ̸̨̡̨̛̖̦̠̏̌� ̨̱̱̠̍̔̓� ̛̦̪̣̯̌̌͘�
ʿ̨̬̥̖̦̖�̱�̨̛̱̭̣̥̏̌�̨̨̧̪̭̣͕̏̌̌�̨̛̖̣̯̦̭̯̔̌�̛̛̣�̨̡̨̨̛̣̦̭̯̥̌�̛̖̦̥̏̌̚�̌̚�̨̬̖̖̦̖̔͂�̶̡̱̪̖�
̨̥̱̐� ̔̌� ̛̥̠̱̌� ̌̚� ̶̨̛̪̭̣̖̱̔� ̶̡̨̡̛̬̖̠̱� ̡̛̭̪̬̖̌̏� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̵̧̛̛̭̱̥̏� ̛� ̵̨̛̭̪̬̦�
̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌�̨̨̧̖̣̖̦̖̍̔̌�̱�̨̛̛̪̬̣̙̖̦̥�̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̥̌�̛̛̖̹̯̠̥̏̌̌̚͘�

ʰ̡̭̪̬̌̏̌�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̵̛̭̯̬̖̣̌̌̚�̵̛̣̌̌̚�̛�̵̛̣̌̌̚�̭̌�̨̛̱̭̪̬̖̦̥�̨̨̬̯̥̍�

ʪ̨̬̱̹̯̏�̛̬̹̏�̡̛̭̪̬̱̌̏�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̵̛̭̯̬̖̣̌̌̚�̵̛̣̌̌̚�̡̨̌�̛� ̵̛̣̌̌̚�̭̌�̨̛̱̭̪̬̖̦̥�̨̨̬̯̥̍͘�
ʿ̨̬̖̔�̨̯͕̐̌�̨̬̖̖̦̔͂Ğ�̵̛̣̖̌̚�ʪ̬̱̹̯̏̌�̨̬̖̦̦̖̏̔̏̌��̭̱�̨̪�̵̧̨̨̛̠̏�̨̦̖̯�̨̨̪̬̠̦̠̔̌�̨̛̬̖̦̭̯̏̔͘�
ʿ̶̨̬̖̦̌� ̨̦̖̯� ̨̪̬̠̦̖̔̌� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̵̛̣̌̌̚� ̛̬̹̖̦̏̌̚� ̠̖� ̦̌� ̨̨̭̦̱̏� ̵̨̛̛̦̠̪̱̦̠̌̔̌̚�
̵̨̨̛̛̬̭̪̣̙̌̏� ̨̡̔̌̌̚� ̱� ̬̖̥̖̏� ̧̬̹̖̏̌� ̶̨̪̬̖̦̖͘� ʽ̏̌� ̶̨̪̬̖̦̌� ̛̱̥̌̚� ̱� ̨̛̬̍̚� ̸̨̡̨̛̖̦̏̌�
̡̧̬̖̯̖̌�̶̖̦̖�̛�̨̡̨̯̬̹̏̌�̱�̨̛̪̖̬̱̔�̡̨̦̦̌�̯̱̥̔̌̌�̛̣̦̭̍̌̌�̧̭̯̌̌�̛�̧̖̦̌�̨̬̖̣̦̭̯̌�̛̛̭̌̏̚�
̨̔�̵̛̱̱̍̔̓�̨̠̔̐̌͂̌̌�̡̨̛̠�̯̬̖̍̌�̔̌�̨̪̯̬̖̏̔�̨̱̭̣̖̏�̡̨̛̠�̭̱�̨̨̛̪̭̯̠̣̌�̦̌�̦̔̌�̛̣̦̭̍̌̌�̧̭̯̌̌͘�

ʽ̨̣̙̖̦̔̌�̨̡̪̬̖̭̌�̭̬̖̭̯̔̏̌��

ʽ̨̣̙̖̦̔̌�̨̡̪̬̖̭̌�̭̬̖̭̯̔̏̌�̛̪̬̦̯̌̌̚�̭̱�̦̌�̭̖̏�̡̨̛̛̦̖̭̬̹̖̦̖̓�̨̡̪̬̖̭̖�̡̛̱̯̖̐̍�̨̔�̥̖̬̖�̨̔�
̡̨̠̖� � ̠̖� � ̨̛̖̭̦̏̚� �̔̌� � ̠̖� � ̨̛̦̏� � ̸̵̨̡̛̛̖̦̏̌� ̵̛̱̱̍̔̓� � ̵̨̨̛̛̪̬̖̏̚�̨̡̛̯̔̍̌̌�̨̨̤̦̔̏̌�̔̌� ̭̖�
̡̨̛̛̛̦̖̭̬̹̖̦̓� � ̨̡̛̪̬̖̭� � ̶̛̛̱̐̍� � ̨̥̱̐� � ̡̨̛̛̛̛̭̬̭̯̯͘� � ʯ̸̦̠̦̌̌̌� � ̶̨̪̬̖̦̌� � ̨̔� � ̭̯̬̦̖̌�
̡̨̨̬̱̭̯̏̔̏̌�ʪ̬̱̹̯̏̌� ̠̖�̵̨̨̦̖̪̦̔̌�̔̌�̛̍�̭̖�̨̛̱̯̬̏̔�̨̛̦̭̚�̵̨̨̛̣̙̖̦̔�̵̨̡̛̪̬̖̭�̭̬̖̭̯̔̌̏̌�
̡̨̠̌�̭̖�̨̥̱̐�̛̛̪̬̦̯͕̌̚�̦̌�̨̨̭̦̱̏�̨̛̪̖̬̔̌�̡̦̭̯̦̌̌̌�̛�̛̛̭̦̖̏�̵̛̱̱̍̔̓�̵̨̨̛̛̪̬̖̏̚�̨̡̛̯̔̍̌̌�
̛�̛̭̯̬̯̖̠̖̌̐�̧̛̪̣̦̬̌̌̌�̨̡̪̬̖̭̖�̨̡̛̛̪̣̯̖͘��
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ϭϬ�

ϱ͘ ʻʫʶˀʫ˃ʻʰʻʫ�ʰ�ʽʿˀʫʺʤ�

� � ̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
ʯ̛̖̥̤̹̯̖�̛�
̡̛̛̬̖̦̭̐̌͂̏�

̨̡̛̠̖̯̍� K̪̬Ğ̥̌�

ʰ̛̦̖̭̯̏Ͳ
̶̨̛̦̖�

̡̛̦̖̬̖̯̦̦̖�
ˁ̬̖̭̯̔̏̌�̱�
̛̛̪̬̪̬̖̥� ˄̡̨̱̪̦�

ʻ̦̌̍̌̏̌�̨̬̖̦̭̯̏̔�
ϭ͘�̠̦̱̬̌̌�ϮϬϭϴ͘�̨̛̦̖̐̔� ϱϱϱ͘ϯϱϯ ϭϬϭ͘ϰϭϲ Ϯ͘ϰϭϳ Ͳ ϲϱϵ͘ϭϴϲ
ʻ̡̌̍̌̏Ğ�̱�̯Ẕ̡̌�̐Ž̛̦̔Ğ� ϳϱϬ Ͳ Ͳ ϭϮ͘Ϯϳϯ ϭϯ͘ϬϮϯ
ʿ̨̛̬̖̦̭� ϱ͘ϳϱϮ ϲ͘ϱϮϭ Ͳ ;ϭϮ͘ϮϳϯͿ Ͳ
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϴ͘�̨̛̦̖̐̔� ϱϲϭ͘ϴϱϱ ϭϬϳ͘ϵϯϳ Ϯ͘ϰϭϳ Ͳ ϲϳϮ͘ϮϬϵ

ϭ͘�̠̦̱̬̌̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔� ϱϲϭ͘ϴϱϱ ϭϬϳ͘ϵϯϳ Ϯ͘ϰϭϳ Ͳ ϲϳϮ͘ϮϬϵ
ʻ̡̌̍̌̏Ğ�̱�̯Ẕ̡̌�̐Ž̛̦̔Ğ� Ͳ ϴϲϰ Ͳ Ϯ͘ϱϰϴ ϯ͘ϰϭϮ
ʿ̨̛̬̖̦̭ ϳϭϬ ϭ͘ϲϮϰ Ͳ ;Ϯ͘ϯϯϰͿ Ͳ
ʽ̧̯̱̖͂̌�̛�̵̨̨̧̬̭̌̔̏̌̌� Ͳ ;Ϯ͘ϬϬϴͿ Ͳ Ͳ ;Ϯ͘ϬϬϴͿ
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔� ϱϲϮ͘ϱϲϱ ϭϬϴ͘ϰϭϳ Ϯ͘ϰϭϳ Ϯϭϰ ϲϳϯ͘ϲϭϯ

ʰ̡̭̪̬̌̏̌�̬̏Ğ̦̔Ž̛̭̯��
ϭ͘�̠̦̱̬̌̌�ϮϬϭϴ͘�̨̛̦̖̐̔� ϰϬϬ͘ϳϮϵ ϲϭ͘ϴϰϳ ϯϱϲ Ͳ ϰϲϮ͘ϵϯϮ
ʤ̶̨̛̛̥̬̯̠̌̌̚ ϰ͘ϱϬϭ Ϯ͘ϱϯϲ Ϯϱ Ͳ ϳ͘ϬϲϮ
ʽ̧̯̱̖͂̌�̛�̵̨̨̧̬̭̌̔̏̌̌� Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϴ͘�̨̛̦̖̐̔� ϰϬϱ͘ϮϯϬ ϲϰ͘ϯϴϯ ϯϴϭ Ͳ ϰϲϵ͘ϵϵϰ

ϭ͘�̠̦̱̬̌̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔� ϰϬϱ͘ϮϯϬ ϲϰ͘ϯϴϯ ϯϴϭ Ͳ ϰϲϵ͘ϵϵϰ
ʰ̡̭̪̬̌̏̌�̡̬̖̹̐̌̌�̵̛̛̬̦̠̌�
̨̛̦̐̔̌� Ϯϲϳ Ͳ Ͳ Ͳ Ϯϲϳ

ʤ̶̨̛̛̥̬̯̠̌̌̚� ϰ͘ϱϲϵ Ϯ͘ϳϵϳ Ϯϰ Ͳ ϳ͘ϯϵϬ
ʽ̧̯̱̖͂̌�̛�̵̨̨̧̬̭̌̔̏̌̌� Ͳ ;ϯϰϰͿ Ͳ Ͳ ;ϯϰϰͿ
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔� ϰϭϬ͘Ϭϲϲ ϲϲ͘ϴϯϲ ϰϬϱ Ͳ ϰϳϳ͘ϯϬϳ

ˁ̧̹̌̔̌̌�̬̏Ğ̦̔Ž̭̯��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔� ϭϱϮ͘ϰϵϵ ϰϭ͘ϱϴϭ Ϯ͘ϬϭϮ Ϯϭϰ ϭϵϲ͘ϯϬϲ
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϴ͘�̨̛̦̖̐̔� ϭϱϲ͘ϲϮϱ ϰϯ͘ϱϱϰ Ϯ͘Ϭϯϲ Ͳ ϮϬϮ͘Ϯϭϱ

ϲ͘ ʯʤʸʰˈʫ�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ
� � ϮϬϭϵ͘ � ϮϬϭϴ͘�

ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌ ϰϱ ϯϯ
ˀ̛̖̖̬̦̏̚�̨̛̖̣̔̏ ϭϯ ϯϯ
ʤ̣̯̌�̛�̛̦̖̦̯̬̏̌� � ϱ͘ϯϭϳ � ϱ͘ϲϮϲ�
ˀ̨̍̌� � Ϯϲ͘ϴϬϯ � ϭϵ͘Ϯϴϯ�
ʿ̛̣̖̦̌̓�̛̦̭̌̏̌�̌̚�̵̛̣̌̚Ğ� ϭϲϭ ϭ͘ϯϬϱ

ϯϮ͘ϯϯϵ � Ϯϲ͘ϮϴϬ�
D̛̦̱̭͗�̡̛̭̪̬̌̏̌�̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ;ϱ͘ϬϴϯͿ ;ϱ͘ϰϬϯͿ

� � Ϯϳ͘Ϯϱϲ � ϮϬ͘ϴϳϳ�
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ϭϭ�

ϳ͘ ʿʽ˃ˀʤʮʰʦʤʼʤ�ʿʽ�ʽˁʻʽʦ˄�ʿˀʽʪʤʵʫ�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘

ʶ̶̛̱̪�̱�̛̖̥̤͗̚
���Ͳ�̨̪̖̦̏̌̌̚�̪̬̦̌̏̌�̶̛̣̌� � ϮϱϮ � ϲϴϱ�
Ͳ ̨̭̯̣̌̌�̪̬̦̌̏̌�̶̛̣̌ Ϯϱ͘ϴϲϳ Ϯϯ͘ϴϮϳ

� � Ϯϲ͘ϭϭϵ � Ϯϰ͘ϱϭϮ�
ʺ̛̦̱̭͗�̡̛̭̪̬̌̏̌�̨̛̬̖̦̭̯̏̔� � ;ϰϰϴͿ � Ͳ�

� � Ϯϱ͘ϲϳϭ � Ϯϰ͘ϱϭϮ�

˄� ̡̭̣̱̌̔� ̭̌� ̨̨̨̪̭̣̦̥̏� ̨̡̨̛̛̪̣̯̥͕� ̨̭̠̖̏� ̨̨̛̪̬̖͕̏̔̚� ̨̬̱̍� ̛� ̱̭̣̱̖̐� ʪ̨̬̱̹̯̏� ̨̪̬̠̖̔̌� ̦̌�
̨̨̛̣̙̖̦̔�̨̡̬�̡̨̛̠�̱�̨̡̪̬̭̖̱�̨̛̛̦̭̚�ϲϬ�̦̔̌̌͘�ˁ̨̯̬̭̦̌̌�̡̭̯̬̱̯̱̬̌�̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌�̦̌�̦̔̌�ϯϭ͘�
̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̛�ϮϬϭϴ͘�̨̛̦̖̐̔�̪̬̖̭̯̤̖̦̔̌̏̌�̠̖�̦̌�̛̭̣̖̖̔̓�̸̛̦̦̌͗�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘

ϬͲϯϬ�̦̔̌̌ ϭϵ͘ϵϵϭ ϭϴ͘ϲϬϬ
ϯϬͲϲϬ�̦̔̌̌ Ϯ͘ϴϴϭ Ϯ͘ϲϵϰ
ϲϬͲϵϬ�̦̔̌̌ ϭ͘ϭϬϯ ϭ͘ϭϴϰ
ϵϬͲϭϴϬ�̦̔̌̌� � ϭ͘Ϭϰϲ � ϭ͘ϳϳϬ�
ϭϴϬͲϯϲϬ�̦̔̌̌� � ϵϵϴ � ϭϵϬ�
̡̨̪̬̖�ϯϲϬ�̦̔̌̌ ϭϬϬ ϳϰ

� � Ϯϲ͘ϭϭϵ � Ϯϰ͘ϱϭϮ�

ʻ̌�̨̭̪̖̣̔̌�̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌�ʪ̨̬̱̹̯̏�̦̖�̛̬̹̏�̸̨̬̱̦̍̌�̯̖̦̖̌̚̚�̡̥̯̖̌̌͘�ʻ̪̣̯̌̌̌�̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌�
̛̦̠̖�̨̖̖̖̦̍̍͂̌̚�̨̯̖̬̖̯̥�̦̌�̨̛̛̥̦̱̏�̡̛̱̙̦̔̌�̛̛̣�̨̠̖̥̭̯̥̏�̯̬̖̖̓̐�̶̛̣̌͘��

ʿ̨̬̥̖̦̖�̦̌�̶̛̛̭̪̬̌̏�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌�̌̚�ϮϬϭϵ͘�̛�ϮϬϭϴ͘�̨̛̦̱̐̔�̭̱�̛̣̖̍�̭̣̖̖̖̔̓͗�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ
ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘

ʻ̨̖̏�̡̛̭̪̬̖̌̏�̱�̨̡̯̱�̨̛̦̖̐̔� � ϰϰϴ � Ͳ�

ˁ̧̯̖̌�̦̌�̡̬̠̱̌�̨̛̦̖̐̔� � ϰϰϴ � Ͳ�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϭϮ�

ϴ͘ ʽˁʻʽʦʻʰ�ʶʤʿʰ˃ʤʸ�

ʽ̨̛̭̦̦̏�̡̛̪̯̣̌̌�ʪ̬̱̹̯̏̌�̡̛̭̦̌̌̚�̦̌�̦̔̌�ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�̛�ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϴ͘�
̨̛̦̖̐̔� ̱� ̨̛̦̭̱̚� ̨̔� ϭϵϲ͘Ϭϴϳ� ̵̛̤̌̔̌� ˀˁʪ� ̸̛̛̦� ϯϵϮ͘ϭϳϯ� ̸̵̨̛̛̦̍� ̶̡̛̠̌̌� ̸̨̛̪̠̖̦̦̖̔̌�
̨̛̦̥̦̣̦̖̌�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̨̔�ϱϬϬ�̛̦̬̔̌̌͘��

ˁ̧̯̖̌�̡̛̪̯̣̌̌̌�̛�̨̬̠̍�̶̡̛̠̌̌�̭̱�̨̛̛̬̖̭̯̬̦̐̏̌�̡̨̔�ˉ̨̖̦̯̬̣̦̌̐�̛̬̖̭̯̬͕̐̌�̨̖̪̔̌�̛�̡̛̛̣̬̦̐̌�
̵̛̬̯̠̌̌�̨̔�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̛�̡̨̔�ʤ̶̛̖̦̠̖̐�̌̚�̛̪̬̬̖̦̖̏̔�̛̬̖̭̯̬̖̐͘��

ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌�̨̨̨̭̦̦̏̐�̡̛̪̯̣̌̌̌�ʪ̬̱̹̯̏̌�̯̔̌̌�̠̖�̱�̨̦̬̖̦̥̌̔�̪̬̖̣̖̱̐̔͗�

ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘
� ʥ̨̬̠�

̶̡̛̠̌̌� й�̸̱̖̹̓̌�
� ʥ̨̬̠�

̶̡̛̠̌̌� й�̸̱̖̹̓̌�

ʫ̨̱̬�̭̐̌�̨̨̔͘͘͘�ˁ̶̨̛̱̯̍̌ ϭϯϴ͘ϵϯϵ� ϯϱ͕ϰϯй ϭϯϴ͘ϵϯϵ� ϯϱ͕ϰϯй
˃̨̛̥̭̣̌̏�ʦ̨̛̠̦̓�ʿ̸̱̬̬̌�� ϭϮϮ͘ϰϲϱ ϯϭ͕Ϯϯй ϭϮϮ͘ϰϲϱ ϯϭ͕Ϯϯй
ʫ̨̱̬�̨̪̖̯̬̣�̨̨̔͘͘͘�ˁ̶̨̛̱̯̍̌ ϵϴ͘ϬϬϬ Ϯϰ͕ϵϵй ϵϴ͘ϬϬϬ Ϯϰ͕ϵϵй
ʰ̥̬̖�ʤ̨̡̛̬̭̣̹̌̌�� Ϯϳ͘Ϯϭϱ ϲ͕ϵϰй Ϯϳ͘Ϯϭϱ ϲ͕ϵϰй
ʽ̛̭̯̣̌�̶̡̨̛̛̦̬̌̌ ϱ͘ϱϱϰ ϭ͕ϰϭй ϱ͘ϱϱϰ ϭ͕ϰϭй

ϯϵϮ͘ϭϳϯ� ϭϬϬ͕ϬϬй ���ϯϵϮ͘ϭϳϯ� ϭϬϬ͕ϬϬй

ϵ͘ ʽʪʸʽʮʫʻʤ�ʿʽˀʫˁʶʤ�ˁˀʫʪˁ˃ʦʤ�ʰ�ʽʥʤʦʫʯʫ�

ʽ̨̣̙̖̦̔̌�̨̡̪̬̖̭̌�̭̬̖̭̯̔̏̌�̛�̨̖̖̍̌̏̚�̦̌�̦̔̌�ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̛�ϮϬϭϴ͘�̨̛̦̖̐̔�̨̨̦̭̖̔�̭̖�
̦̌�̛̪̬̬̖̥̖̦̖̏�̡̛̬̣̖̌̚�̨̪�̛̭̣̖̖̥̔̓�̶̨̛̛̪̠̥̌̌͗̚�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ
ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘

ʽ̨̣̙̖̦̖̔�̨̡̪̬̖̭̖�̨̖̖̍̌̏̚�
ʻ̡̛̖̬̖̯̦̦̖�̛�̨̪̬̖̥̌� � ϭϮ͘Ϯϵϯ � ϭϭ͘ϲϮϲ�
� � ϭϮ͘Ϯϵϯ � ϭϭ͘ϲϮϲ�
ʽ̨̣̙̖̦̔̌�̨̡̪̬̖̭̌�̭̬̖̭̯̔̏̌�
ʪ̸̨̨̱̬̦̐̌�̧̛̬̖̖̬̭̏̌̌̚ ϮϰϮ Ϯϰϲ
ʻ̡̨̛̛̛̖̭̬̹̖̦̓�̨̡̛̪̬̖̭�̡̛̛̬̖̯̔ ϭ͘Ϭϲϰ ϭ͘Ϭϴϴ

ϭ͘ϯϬϲ ϭ͘ϯϯϰ

� � ϭϬ͘ϵϴϳ � ϭϬ͘ϮϵϮ�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϭϯ�

ϵ͘� ʽʪʸʽʮʫʻʤ�ʿʽˀʫˁʶʤ�ˁˀʫʪˁ˃ʦʤ�ʰ�ʽʥʤʦʫʯʫ�;ʻʤˁ˃ʤʦʤʶͿ�

ʿ̨̬̥̖̦̖�̦̌�̨̨̛̣̙̖̦̥̔�̨̛̪̬̖̥̌̚�̱�ϮϬϭϵ͘�̛�ϮϬϭϴ͘�̨̛̛̦̐̔�̡̛̪̬̦̖̌̌̚�̭̱�̱�̨̦̬̖̦̠̌̔�̛̯̖̣̌̍͘

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ
ˁ̧̯̖̌�̦̌�
̸̨̡̪̖̯̱�
̨̛̦̖̐̔

ʽ̨̛̣̙̖̦̔�
̨̡̛̪̬̖̭�
;̵̨̬̭̌̔Ϳ

ʽ̛̭̯̣̌�
̵̨̛̭̖̱̯̦̏̍̏̌�

̨̡̛̯̔̍̌ͬ;̡̛̱̯̐̍̌Ϳ
˄̡̨̱̪̦

ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̐̔̌�
ʿ̨̡̛̬̖̭�̡̛̬̖̯̔ ϭ͘Ϭϴϴ ;ϮϰͿ Ͳ ϭ͘Ϭϲϰ
ʻ̡̛̖̬̖̯̦̦̖�̛�̨̪̬̖̥̌�̛�
̦̖̥̯̖̬̌͘�̧̱̣̌̐̌̌� ;ϭϭ͘ϲϮϲͿ ;ϲϲϳͿ Ͳ ;ϭϮ͘ϮϵϯͿ
ʪ̸̨̨̱̬̦̐̌�̧̛̬̖̖̬̭̏̌̌̚�̌̚�
̨̛̯̪̬̖̥̦̦̖ Ϯϰϲ ;ϲͿ Ϯ ϮϰϮ

� ;ϭϬ͘ϮϵϮͿ ;ϲϵϳͿ Ϯ ;ϭϬ͘ϵϴϳͿ

ϮϬϭϴ͘�̨̛̦̐̔̌
ʿ̨̡̛̬̖̭�̡̛̬̖̯̔ ϭ͘ϭϯϱ ;ϰϳͿ Ͳ ϭ͘Ϭϴϴ
ʻ̡̛̖̬̖̯̦̦̖�̛�̨̪̬̖̥̌�̛�
̦̖̥̯̖̬̌͘�̧̱̣̌̐̌̌� ;ϭϬ͘ϯϬϮͿ ;ϭ͘ϯϮϰͿ Ͳ ;ϭϭ͘ϲϮϲͿ
ʪ̸̨̨̱̬̦̐̌�̧̛̬̖̖̬̭̏̌̌̚�̌̚�
̨̛̯̪̬̖̥̦̦̖ ϯϯϯ ;ϱϲͿ ;ϯϭͿ Ϯϰϲ

� ;ϴ͘ϴϯϰͿ ;ϭ͘ϰϮϳͿ ;ϯϭͿ ;ϭϬ͘ϮϵϮͿ

ϭϬ͘ ʶˀʤ˃ʶʽˀʽˋʻʫ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʽʥʤʦʫʯʫ�

ʶ̸̡̨̨̬̯̬̦̖̌�̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌�̨̖̖̍̌̏̚�ʪ̬̱̹̯̏̌�̦̌�̦̔̌�ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔��̱�̨̛̦̭̱̚�̨̔�
ϭϭ͘Ϯϭϭ�̵̛̤̌̔̌�ˀˁʪ�̱�̶̨̛̖̣̭̯�̭̖�̨̨̦̭̖̔�̦̌�̡̯̖̱̖̓�̨̭̪̖̖̔̓�̸̨̨̨̱̬̦̔̐̐�̡̛̬̖̯̔̌͘�

ʽ̖̖̍̌̏̚�ʪ̬̱̹̯̏̌�̨̪�̨̨̭̦̱̏�̸̨̨̨̱̬̦̔̐̐�̡̛̬̖̯̔̌�̦̌�̦̔̌�ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔��̱�̨̛̦̭̱̚�
̨̔�ϭϱ͘Ϯϴϴ�̵̛̤̌̔̌�ˀˁʪ�̱�̶̨̛̖̣̭̯�̭̖�̨̨̦̭̖̔�̦̌�̭̬̖̭̯̔̏̌�̨̨̬̖̦̔̍̌�̌̚�̴̧̛̛̦̦̭̬̖̌̌�̵̨̛̬̯̦̍�
̭̬̖̭̯̔̌̏̌͘�

ʶ̥̯̦̌̌̌�̨̭̯̪̌�̦̌�̨̨̬̖̦̔̍̌�̭̬̖̭̯̔̏̌�̦̌�̦̔̌�̛̣̦̭̍̌̌�̧̭̯̌̌�̨̛̛̦̭̚�ϯ͕ϲй�̨̧̛̹̖̐̔͘�

ʽ̖̖̍̌̏̚�ʪ̬̱̹̯̏̌�̨̪�̨̨̭̦̱̏�̸̨̨̨̱̬̦̔̐̐�̡̛̬̖̯̔̌�̦̔̌�ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�̱�̶̨̛̖̣̭̯�
̭̱�̨̛̛̖̦̥̦̬̦̖̔̌�̱�ʫ˄ˀ͘�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϭϰ�

ϭϬ͘� ʶˀʤ˃ʶʽˀʽˋʻʫ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʽʥʤʦʫʯʫ�;ʻʤˁ˃ʤʦʤʶͿ�

˄̧̭̣̹̖̌̐̌̌̏̌�̨̖̍̌̏̌̚�̛̚�̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏�

ʿ̨̬̥̖̦̖�̦̌�̨̖̥̍̌̏̌̌̚�ʪ̬̱̹̯̏̌�̛̚�̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏�̡̛̪̬̦̖̌̌̚�̭̱�̡̨̌�̨̹̯�̛̭̣̖̔͗�

ʪ̸̨̨̛̱̬̦̐�
̡̛̛̬̖̯̔

˄̡̨̱̪̦

ϭ͘�̠̦̱̬̌̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔ Ͳ Ͳ
ʿ̛̛̛̬̣̏ ϭϱ͘Ϯϳϳ ϭϱ͘Ϯϳϳ
ʽ̛̛̣̔̏� Ͳ Ͳ
ʻ̨̖̥̦̖̯̬̦̖̌�̶̡̛̯̬̦̭̠̖̌̌� Ͳ Ͳ
ʶ̱̬̭̦̖�̡̛̬̣̖̌̚ ϭϭ ϭϭ

ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔� ϭϱ͘Ϯϴϴ ϭϱ͘Ϯϴϴ

ϭϭ͘ ʽʥʤʦʫʯʫ�ʰʯ�ʿʽˁʸʽʦʤʼʤ�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
� � ϮϬϭϵ͘ � ϮϬϭϴ͘�

ʪ̸̨̛̤̍̌̏̌�̱�̛̖̥̤͗̚� �
���Ͳ�̨̪̖̦̏̌̌̚�̪̬̦̌̏̌�̶̛̣̌� � ϭ͘ϲϰϳ � ϲ͘ϬϭϬ�
Ͳ ̨̭̯̣̌̌�̪̬̦̌̏̌�̶̛̣̌ ϴ͘ϰϵϯ ϭϯ͘ϲϯϱ

ʽ̭̯̣̖̌�̨̖̖̍̌̏̚�̛̚�̨̨̧̪̭̣̏̌̌ Ϯϲ ϯϰ

ϭϬ͘ϭϲϲ ϭϵ͘ϲϳϵ

ϭϮ͘ ʿˀʰˈʽʪʰ�ʽʪ�ʿˀʽʪʤʵʫ�ˀʽʥʫ�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘

ʿ̵̨̛̛̬̔�̨̔�̨̪̬̠̖̔̌�̨̬̖̍�̱�̛̖̥̤͗̚� �
Ͳ ̨̪̖̦̏̌̌̚ ̪̬̦̌̏̌�̶̛̣̌ Ϯϯϰ ϭ͘ϭϯϮ
Ͳ ̨̭̯̣̌̌�̪̬̦̌̏̌�̶̛̣̌ Ϯϯϲ͘ϳϰϲ Ϯϴϯ͘ϯϯϭ

Ϯϯϲ͘ϵϴϬ Ϯϴϰ͘ϰϲϯ
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ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϭϱ�

ϭϯ͘ ʿˀʰˈʽʪʰ�ʽʪ�ʿˀʽʪʤʵʫ�˄ˁʸ˄ʧʤ�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘

ʿ̵̨̛̛̬̔�̨̔�̨̪̬̠̖̔̌�̱̭̣̱̐̌�̱�
���̛̖̥̤͗̚� �
Ͳ ̨̪̖̦̏̌̌̚ ̪̬̦̌̏̌�̶̛̣̌ ϭ͘ϰϭϴ ϭ͘ϰϳϲ

���Ͳ�̨̭̯̣̌̌�̪̬̦̌̏̌�̶̛̣̌� � ϱϲ͘ϭϮϬ � ϱϳ͘ϰϵϳ�

ϱϳ͘ϱϯϴ ϱϴ͘ϵϳϯ

ϭϰ͘ ˃ˀʽˌʶʽʦʰ�ʺʤ˃ʫˀʰʵʤʸʤ�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘

˃̨̡̨̛̬̹̏�̡̨̛̬̖̙̠̭̐�̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌� � Ϯ͘ϵϵϭ � ϯ͘ϳϴϬ�
˃̨̡̨̛̬̹̏�̵̛̬̖̖̬̦̏̚�̨̖̣̔̏̌ Ϯ͘ϮϮϮ Ϯ͘ϭϮϯ
˃̨̡̨̛̬̹̏�̨̡̨̠̖̦̬̯̦̔̌̐�̨̛̯̪̭̌�̣̯̌̌̌�̛�̛̦̖̦̯̬̏̌̌ ϵϰϴ ϭ͘Ϭϳϲ

ϲ͘ϭϲϭ ϲ͘ϵϳϵ

ϭϱ͘ ˃ˀʽˌʶʽʦʰ�ʯʤˀʤʪʤ�ʰ�ʽˁ˃ʤʸʰ�ʸʰˋʻʰ�ˀʤˁˈʽʪʰ�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
� � ϮϬϭϵ͘ � ϮϬϭϴ͘�

˃̨̡̨̛̬̹̏�̨̬̱̯̍�̬̌̌̔̌̚�� � ϯϴ͘ϵϲϲ � ϯϯ͘ϭϰϰ�
˃̨̡̨̛̬̹̏�̨̪̬̖̌̚�̛�̨̨̛̪̬̦̭̔̌�̦̌�̬̖̌̌̔̚�
̦̌�̯̖̬̖̯�̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌ ϲ͘ϯϰϱ ϱ͘ϲϭϲ

ʽ̛̭̯̣̌�̸̛̛̣̦�̵̨̛̬̭̌̔� � ϰϵϴ � ϭ͘ϰϰϬ�

ϰϱ͘ϴϬϵ ϰϬ͘ϮϬϬ

ϭϲ͘ ˃ˀʽˌʶʽʦʰ�ʿˀʽʰʯʦʽʪʻʰˈ�˄ˁʸ˄ʧʤ�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘

˃̨̡̨̛̬̹̏�̵̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̌�̱̭̣̱̐̌� � ϲ͘ϵϯϰ � ϭϮ͘ϵϱϭ�
˃̨̡̨̛̬̹̏�̱̭̣̱̐̌�̨̧̬̙̔̌̏̌̌� � ϰ͘ϭϱϯ � ϰ͘ϰϱϭ�
˃̨̡̨̛̬̹̏�̵̨̨̛̛̪̬̦̏̔̚�̱̭̣̱̐̌ Ϯ͘ϵϭϴ Ͳ
˃̨̡̨̛̬̹̏�̡̛̱̪̦̦̌̌̚� � ϳϴϴ � ϵϳϰ�
˃̨̡̨̛̬̹̏�̡̬̖̣̥̖̌�̛�̨̪̬̪̦̖̌̐̌̔ ϭϰϴ Ϯϭϱ
˃̨̡̨̛̬̹̏�̵̨̛̭̯̣̌�̱̭̣̱̐̌� � ϯ͘ϬϰϮ � Ϯ͘ϭϱϭ�

� � ϭϳ͘ϵϴϯ � ϮϬ͘ϳϰϮ�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϭϲ�

ϭϳ͘ ʻʫʺʤ˃ʫˀʰʵʤʸʻʰ�˃ˀʽˌʶʽʦʰ�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘

˃̨̡̨̛̬̹̏�̵̨̨̛̛̦̖̪̬̦̏̔̚�̱̭̣̱̐̌ ϱ͘ϱϲϬ ϱ͘ϮϬϬ
˃̨̡̨̛̬̹̏�̨̪̬̖̌̚�̛�̨̨̛̪̬̦̭̔̌� � ϭ͘ϵϰϰ � Ϯ͘ϳϱϳ�
˃̨̡̨̛̬̹̏�̛̪̬̖̥̠̖�̨̧̛̭̱̬̐̌̌ Ϯ͘ϲϴϭ Ϯ͘ϯϯϴ
˃̨̡̨̛̬̹̏�̶̛̬̖̪̬̖̖̦̯̠̖̌̚� � ϳϴϬ � ϱϰϴ�
˃̨̡̨̛̬̹̏�̨̪̣̯̦̌̐�̨̪̬̥̖̯̌� � ϰϬϯ � ϯϱϯ�
˃̨̡̨̛̬̹̏�̸̛̣̦̬̦̌̌̌ ϱϯ ϱϰ
ʽ̛̭̯̣̌�̛̛̦̖̥̯̖̬̠̣̦̌̌�̨̡̨̛̯̬̹̏ ϭϱϴ ϵϰ

� � ϭϭ͘ϱϳϵ � ϭϭ͘ϯϰϰ�

ϭϴ͘ ʿʽˀʫʯ�ʻʤ�ʪʽʥʰ˃ʤʶ�

ʶ̨̨̥̪̦̖̦̯̖�̨̪̬̖̌̚�̦̌�̨̡̛̯̔̍̌

ʿ̨̬̖̚� ̦̌� ̨̡̛̯̔̍̌� ̡̛̭̦̌̌̚� ̌̚� ̨̨̪̭̣̦̱̏� ϮϬϭϵ͘� ̨̛̦̱̐̔� ̱� ̨̛̦̭̱̚� ̨̔� ϲϵϳ� ̵̛̤̌̔̌� ˀˁʪ� ;ϮϬϭϴ͘�
̨̛̦̐̔̌�ʹ�ϭ͘ϰϮϳ�̵̛̤̌̔̌�ˀˁʪͿ�̱�̶̨̛̖̣̭̯�̭̖�̨̨̛̦̭̔�̦̌�̨̨̛̣̙̖̦̔�̨̡̛̪̬̖̭�̵̨̬̭̌̔͘�

˄̧̭̣̹̖̌̐̌̌̏̌��̨̡̛̯̔̍̌�̪̬̖�̨̨̧̛̪̬̖̏̌̌̚�̛�̨̡̪̬̖̭̖�̶̨̨̛̭̦̖̏

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
� � ϮϬϭϵ͘ � ϮϬϭϴ͘�

ʪ̨̡̛̯̍̌�̪̬̖�̨̨̧̛̪̬̖̏̌̌̚ ϴ͘ϭϬϱ ϭϲ͘ϴϵϰ

ʿ̨̬̖̚�̦̌�̨̛̯̔̍�̨̪�̡̨̡̨̦̭̠̌̚�̨̛̭̯̪�̨̔�ϭϱй�� � ϭ͘Ϯϭϲ � Ϯ͘ϱϯϰ�
ʿ̨̡̛̬̖̭�̴̡̛̖̖̯�̵̨̬̭̌̔̌�̡̨̛̠�̭̖�̦̖�̛̪̬̦̠̱̌̚�̱����
̨̡̨̪̬̖̭̥�̛̣̦̭̱̍̌���� � ϯϯ � ϵ�
ʰ̡̨̛̛̭̬̹̖̦̓�̨̡̛̪̬̖̭�̶̛̛̱̐̍�̡̨̛̠�̛̦̭̱�̛̛̣̍�
̛̛̪̬̦̯̌̚�̡̨̌�̨̨̨̣̙̖̦̔�̨̡̨̪̬̖̭�̨̭̬̖̭̯̔̏� � ;ϰϯϴͿ � ;ϭ͘ϭϰϵͿ
˄̡̧̛̖̔̌�̵̨̡̛̪̬̖̭�̡̛̬̖̯̔̌�̨̪�̨̨̭̦̱̏�̵̡̨̛̠�̭̱�
̛̣̍̌�̛̪̬̦̯̌̌̚�̨̨̣̙̖̦̔̌�̨̡̪̬̖̭̌�̭̬̖̭̯̔̏̌ ;ϮϰͿ ;ϰϳͿ
ʽ̨̭̯̣̌� � ;ϵϬͿ � ϴϬ�

˃̡̛̖̱̓�̨̪̬̖̚�̦̌�̨̡̛̯̔̍̌ ϲϵϳ ϭ͘ϰϮϳ

ʫ̴̡̛̖̯̦̏̌�̨̡̪̬̖̭̌�̨̭̯̪̌ ϴ͕ϲϬй � ϴ͕ϰϱй�
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ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϭϳ�

ϭϴ͘� ʿʽˀʫʯ�ʻʤ�ʪʽʥʰ˃ʤʶ�;ʻʤˁ˃ʤʦʤʶͿ�

ʻ̡̨̛̛̛̖̭̬̹̖̦̓�̨̡̛̪̬̖̭�̡̛̛̬̖̯̔

ʿ̬̖̣̖̐̔�̵̡̨̛̛̛̦̖̭̬̹̖̦̓�̵̨̡̛̪̬̖̭�̡̛̬̖̯̔̌�̛�̨̡̨̛̬̏�̨̔�̡̌̔̌�̨̥̱̐�̔̌�̱̱̍̔�̡̨̛̛̛̭̬̹̖̦̓�
̡̛̛̪̬̦̌̌̚�̭̱�̡̨̌�̨̹̯�̛̭̣̖̔͗�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ
� � ϮϬϭϵ͘ � ϮϬϭϴ͘�

̨̔�̠̖̦̖̔�̨̛̦̖̐̔�� � Ϯϲϰ � Ϯϰ�
̨̔�̠̖̦̖̔�̨̔�̪̖̯�̨̛̦̐̔̌� � ϴϬϬ � ϭ͘Ϭϲϰ�

ϭ͘Ϭϲϰ � ϭ͘Ϭϴϴ�

ϭϵ͘ ʯʤˀʤʪʤ�ʿʽ�ʤʶˉʰʵʰ�

ʪ̨̬̱̹̯̏�̸̛̬̱̦̌̌̏̌̚� ̨̨̭̦̦̱̏� ̬̱̌̌̔̚� ̨̪� ̶̡̛̛̠̌� ̡̨̌�̨̨̦̭̔� ̨̦̖̯� ̨̡̛̯̔̍̌� ̛̚� ̡̨̨̛̛̦̯̦̱̬̦̌̐�
̨̨̧̪̭̣̏̌̌� ̡̨̛̠� ̛̪̬̪̌̔̌� ̶̡̨̛̛̦̬̥̌̌̌� ̡̨̛̠� ̨̪̭̖̱̠̱̔� ̸̨̛̦̖̍� ̶̡̛̠̖̌� ̛� ̨̨̛̪̦̖̬̭̦̔̌̐�
̸̨̨̪̬̭̖̦̐� ̨̬̠̍̌� ̸̵̨̛̛̦̍� ̶̡̛̠̌̌� ̱� ̶̨̛̪̯̠̱̌� ̌̚� ̨̛̪̖̬͕̔� ̦̖� ̛̛̱̥̠̱̌̓̚� ̱� ̨̛̬̍̚� ̨̭̪̭̯̖̦̖̏�
̶̡̛̠̖̌�̸̭̯̖̖̦̖�̱�̨̡̯̱�̨̛̦̖̐̔�̨̔�̭̯̬̦̖̌�ʪ̬̱̹̯̏̌͘�

ʿ̸̨̬̬̱̦̌�̬̖̌̌̔̚�̨̪�̶̡̛̛̠̌�̛̬̹̖̦̏̚�̠̖�̦̌�̨̨̭̦̱̏�̵̛̭̣̖̖̔̓�̨̡̪̯̔̌̌̌͗�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
� ϮϬϭϵ͘ � ϮϬϭϴ͘�

ʻ̨̖̯�̨̡̛̯̔̍̌�̡̯̖̱̖̓�̨̛̦̖̐̔ ϳ͘ϰϬϴ ϭϱ͘ϰϲϳ

ʿ̨̛̛̦̖̬̭̦̔̌�̨̬̠̍�̸̵̨̛̛̦̍�̶̡̛̠̌̌� ϯϵϮ͘ϭϳϯ ϯϵϮ͘ϭϳϯ�

ϮϬ͘ ˃ˀʤʻˁʤʶˉʰʵʫ�ˁʤ�ʿʽʦʫʯʤʻʰʺ�ʸʰˉʰʺʤ�

˄�̨̡̛̬̱̏�̵̨̛̭̠̏�̵̨̛̬̖̦̔̏�̵̨̨̛̪̭̣̦̏�̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏�ʪ̨̬̱̹̯̏�̨̤̍̌̏̌�̶̡̛̯̬̦̭̠̖̌̌�̭̌�̨̛̪̖̦̥̏̌̚�
̶̛̛̣̥̌͘� ˄� ̨̡̯̱� ϮϬϭϵ͘� ̛� ϮϬϭϴ͘� ̨̛̦̖̐̔� ̨̤̖̦̖̍̌̏� ̭̱� ̭̣̖̖̖̔̓� ̶̡̛̯̬̦̭̠̖̌̌� ̭̌� ̨̛̭̯̣̥̌�
̨̛̪̖̦̥̏̌̚�̛̪̬̦̥̌̏�̶̛̛̣̥̌͗��

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘

ʿˀʰˈʽʪʰ�ʽʪ�ʿˀʽʪʤʵʫ ˀʽʥʫ Ϯϯϰ ϭ͘ϭϯϮ

Ϯϯϰ ϭ͘ϭϯϮ

ʿˀʰˈʽʪʰ�ʽʪ�ʿˀʽʪʤʵʫ ˄ˁʸ˄ʧʤ ϭ͘ϰϭϴ ϭ͘ϰϳϲ

ϭ͘ϰϭϴ ϭ͘ϰϳϲ�

ʻʤʥʤʦʶʫ� � ϭϰ͘ϭϳϮ � Ϯϭ͘Ϯϲϱ�

� � ϭϰ͘ϭϳϮ � Ϯϭ͘Ϯϲϱ�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϭϴ�

ϮϬ͘�� ˃ˀʤʻˁʤʶˉʰʵʫ�ˁʤ�ʿʽʦʫʯʤʻʰʺ�ʸʰˉʰʺʤ�;ʻʤˁ˃ʤʦʤʶͿ�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘

ʿʽ˃ˀʤʮʰʦʤʼʤ�ʰ�ʿʸʤˁʺʤʻʰ
ʿ̨̧̛̯̬̙̌̏̌̌�̨̔�̶̡̱̪̌̌� � ϮϱϮ � ϲϴϱ�

ϮϱϮ � ϲϴϱ�

ʽʥʤʦʫʯʫ�
ʽ̖̖̍̌̏̚�̪̬̖̥̌�̸̨̛̤̥̔̍̌̏̌̌ ϭ͘ϲϰϳ ϲ͘ϬϭϬ

ϭ͘ϲϰϳ � ϲ͘ϬϭϬ�

ʶ̸̨̤̱̦� ̡̨̨̨̬̱̭̯̏̔̏� ʪ̬̱̹̯̏̌� ̸̛̦̖� ̛̛̬̹̦̏̚� ̡̨̛̬̖̯̬͕̔� ̨̨̡̛̪̥̦̓� ̨̛̬̹̦̏̐̚� ̡̨̛̬̖̯̬͕̔̌�
̶̡̨̨̛̬̱̣̏̔̌�̵̸̡̨̛̯̖̦̐�̡̨̭̖̯̬̌�̛�̶̡̨̨̛̬̱̣̏̔̌�̡̨̭̖̯̬̌�̵̨̛̪̹̯�̨̨̪̭̣̏̌͘�ʻ̡̦̖̌̌̔�̪̣̖̦̖̌̓�
̛̛̣� ̛̪̣̯̖̌̏� ̸̡̨̤̱̦̥� ̡̨̨̬̱̭̯̱̏̔̏� ̨̪� ̨̨̭̦̱̏� ̵̧̨̨̛̏̐� ̬̌̔̌� ̡̛̪̬̦̖̌̌̚� ̭̱� ̱� ̛̯̖̣̌̍� ̡̨̠̌�
̛̭̣̖̔͗��

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘

ʯ̬̖̌̌̔�̛�̨̛̦̱̭̍� � ϭϬ͘ϮϬϳ � ϳ͘ϲϬϳ�

ϭϬ͘ϮϬϳ � ϳ͘ϲϬϳ�

Ϯϭ͘ ʰʻˇʽˀʺʤˉʰʵʫ�ʽ�ˁʫʧʺʫʻ˃ʰʺʤ�

ʪ̨̬̱̹̯̏�̨̤̍̌̏̌�̨̭̠̱̏�̨̨̪̭̣̦̱̏�̡̨̛̯̦̭̯̌̏�̡̨̌�̛̠̖̦̭̯̖̦̔̏�̨̨̛̪̭̣̦̏�̭̖̥̖̦̯͕̐�̶̛̛̥̦̪̱̣̠̌̌̌�
̨̯̖̬̖̯̥� ̦̌� ̨̥̖̥̔̌̓� ̛̯̬̙̹̯̱͘� ˁ̵̨̨̦̔� ̨̯̥̖͕� ̭̣̖̖̖̔̓� ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌� ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌�
̨̨̧̧̛̖̣̍̔̌̏̌̌�̦̌�̨̛̦̱̏�ʪ̬̱̹̯̏̌�̡̨̌�̶̛̖̣̦̖͘�

ʰ̴̶̨̛̦̬̥̠̖̌�̨�̵̨̛̛̪̬̥̔̌�̨̔�̨̪̬̠̖̔̌�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
� ϮϬϭϵ͘ � ϮϬϭϴ͘�

ʦ̨̖̣̖̪̬̠̔̌̌� ϮϬϬ͘Ϭϲϳ � Ϯϯϴ͘ϯϴϮ�
˃̛̬̦̯̌̚� ϯϰ͘ϯϱϱ � ϰϯ͘ϴϭϬ�
ˁ̡̧̛̣̹̯̖̖̌̔�̛�̡̱̪̌̚�̶̛̥̦̌̐̌̌ Ϯϰ͘ϭϴϳ Ϯϵ͘ϭϭϬ
˄̭̣̱̖̐�̨̪̬̖̯̬̏̌̌ ϭϭ͘ϴϲϬ ϭϭ͘Ϯϵϯ
ʸ̸̡̱̌�̶̨̛̭̬̠̦̌̍̌̓̌̌� ϭϬ͘ϵϮϬ � ϭϭ͘Ϯϭϲ�
˄̭̣̱̖̐�̨̪̬̖̏̌̚� Ϯ͘ϴϴϴ � ϰ͘ϲϰϮ�
ʺ̨̨̣̪̬̠̌̔̌̌� Ϯ͘ϱϱϴ � Ϯ͘Ϯϳϭ�
ʯ̡̱̪̌�̶̡̛̦̖̣̬̠̌̌̌ ϭ͘ϲϴϰ ϭ͘ϲϴϱ
ʽ̨̭̯̣̌ ϱ͘ϵϵϵ ϭ͘ϬϮϳ

Ϯϵϰ͘ϱϭϴ � ϯϰϯ͘ϰϯϲ�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϭϵ�

ϮϮ͘ ˄ʿˀʤʦʹʤʼʫ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʰʺ�ˀʰʯʰˉʰʺʤ�

ˉ̛̛̤̖̏�̧̱̪̬̤̌̏̌̌�̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̥̌�̶̛̛̛̬̥̌̚�

ʿ̨̨̧̭̣̖̏̌�ʪ̬̱̹̯̏̌� ̠̖�̨̨̛̣̙̖̦̚�̸̛̛̛̬̣̯̥̌̚�̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̥̌�̶̛̛̛̬̥̌͗̚�̨̛̯̬̙̹̦̥�̡̛̛̬̱͕̚�
̡̨̛̬̖̯̦̥̔� ̡̛̛̬̱̚� ̛� ̡̛̛̬̱̚� ̡̨̛̛̛̣̦̭̯̏̔͘� ʿ̨̬̬̥̐̌� ̧̱̪̬̤̌̏̌̌� ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̥̌� ̶̛̛̛̬̥̌̚�
ʪ̬̱̹̯̏̌� ̠̖� ̱̭̥̖̬̖̦�̦̌�̨̨̦̖̥̱̦̭̯̐̓�̧̛̪̬̖̔̏͂̌̌�̨̠̔̐̌͂̌̌� ̦̌�̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̥̌� ̛̛̯̬̙̹̯̥̌�̛�
̛̯̖̙�̧̛̛̛̛̥̦̥̬̱̌̚�̵̨̛̥̱̐̓�̵̛̛̦̖̯̦̐̌̏�̴̡̖̖̯̌̌�̦̌�̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌�̴̨̪̖̬̬̥̦̭̖̌�ʪ̬̱̹̯̏̌͘�

ʪ̨̬̱̹̯̏� ̦̖� ̡̨̛̛̬̭̯� ̡̡̛̦̖̌̏� ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌� ̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̖� ̛̹̯̯̖̌̚� ̨̔� ̴̡̖̖̯̌̌� ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�
̡̛̛̬̌̚� ̦̌� ̨̨̧̪̭̣̖̏̌� ̛̚� ̨̬̣̌̐̌̚� ̨̹̯� ̡̛̯̌̏� ̛̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯� ̛̦̭̱� ̱� ̨̡̨̛̹̬̠� ̨̛̱̪̯̬̖͕̍� ̛̛̦̯�
̨̨̛̪̭̯̠�̨̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̚�̛̯̬̙̹̯̖�̵̡̛̯̌̏�̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̌̌�̱�ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍�ˁ̛̛̬̠̍͘�

˃̛̛̬̙̹̦�̡̛̛̬̚�

˃̛̛̬̙̹̦� � ̡̛̛̬̚� ̭̖� ̨̨̛̦̭̔� ̦̌� ̡̛̛̬̚� ̔̌� ̨̬̖̖̦̖̔͂� ̨̪̬̥̖̦̖� ̵̛̛̯̬̙̹̦� ̶̖̦͕̌� ̡̨̌� ̨̹̯� ̭̱�
̨̪̬̥̖̦̖� ̡̱̬̭̖̏̌� ̵̛̭̯̬̦̌� ̣̱̯̏̌̌� ̛� ̨̪̬̥̖̦̌� ̵̡̛̥̯̦̌̌� ̨̭̯̪͕̌� ̨̥̱̐� ̔̌� ̸̛̱̯̱� ̦̌� ̛̛̭̦̱̏�
̵̨̛̪̬̔̌�ʪ̬̱̹̯̏̌� ̛̛̣� ̨̬̖̦̭̯̏̔�̵̧̨̛̖̐̏�̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌� ̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̌̌͘� ʯ̡̯̌̔̌̌� ̧̱̪̬̤̌̏̌̌�
̛̛̯̬̙̹̦̥�̶̛̛̛̬̥̌̚�̠̖̭̯̖�̔̌�̭̖�̱̪̬̤̌̏̌�̛�̡̨̨̛̦̯̬̣̹̖�̨̨̛̣̙̖̦̭̯̚�̛̛̯̬̙̹̦̥�̶̛̛̛̬̥̌̚�̱�
̨̡̛̬̱̏�̵̵̛̛̛̪̬̯̤̏̌̏�̨̡̪̯̖̤͕̌̌̌̚�̱̚�̶̨̛̛̛̪̯̥̠̱̌̚�̨̛̪̬̦̭̌�ʪ̬̱̹̯̏̌͘�

ʪ̛̛̖̦̏̚�̡̛̛̬̚��

ʰ̨̨̣̙̖̦̭̯̚� ʪ̬̱̹̯̏̌� ̨̛̖̦̥̔̏̚� ̡̛̛̬̱̚� ̨̪̬̖̦̭̯̖̦̏̏� ̭̖� ̨̨̛̦̭̔� ̦̌� ̨̭̯̣̖̌� ̸̨̨̱̬̦̖̔̐�
̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌� ̪̣̭̥̦̖͕̌̌� ̸̡̡̨̨̬̯̬̦̖̌� ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌� ̪̣̭̥̦̖͕̌̌� ̨̧̛̪̯̬̙͕̌̏̌̌� ̨̨̛̯̦̱̐̏� ̛�
̨̨̡̛̯̦̭̖̐̏� ̡̛̖̣̖̦̯̖͕̏̏̌� ̸̨̨̱̬̦̖̔̐� ̡̛̬̖̯̖͕̔� ̨̭̯̣̖̌� ̸̨̨̱̬̦̖̔̐� ̨̖̖͕̍̌̏̚� ̸̡̡̨̨̬̯̬̦̖̌�
̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌�̨̖̖̍̌̏̚�̛�̨̖̖̍̌̏̚�̛̚�̨̨̧̪̭̣̏̌̌�̨̛̛̖̦̥̦̬̦̖̔̌�̱�̨̭̯̬̦̠̌�̛̣̱̯̏̌͘�

ʶ̧̨̨̛̭̯̖̦̐̏̔̏̌�̨̬̖̦̭̯̏̔�̵̨̛̥̦̖̯̬̦̌�̭̬̖̭̯̔̌̏̌�̛�̨̖̍̌̏̌̚�ʪ̬̱̹̯̏̌�̱�̛̭̯̬̦̥̌�̣̱̯̥̏̌̌̌�̦̌�
̦̔̌�̧̛̖̹̯̏̌̏̌̌̚�̠̖�̭̣̖̖̔̓̌͗�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ
� ʰ̨̛̥̦̏̌� � ʽ̖̖̍̌̏̚�

ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘ ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘

ʫ˄ˀ� Ͳ� Ͳ� � ϭϱ͘Ϯϴϴ� Ͳ�

� Ͳ� Ͳ� � ϭϱ͘Ϯϴϴ� Ͳ�

ʻ̌� ̨̨̭̦̱̏� ̨̨̧̖̣̖̦̖̍̔̌� ̡̭̯̬̱̯̱̬̖� ̨̥̦̖̯̬̦̖̌� ̨̛̛̥̦̖̏� ̛� ̨̖̍̌̏̌̚� ̱� ̛̭̯̬̦̥̌� ̣̱̯̥̏̌̌̌�
̨̛̖̖̦̯̦̏̔�̠̖�̔̌�̠̖�ʪ̨̬̱̹̯̏�̪̬̖�̭̖̏̐̌�̨̨̛̭̖̯̤̏�̦̌�̨̪̬̥̖̦̖�̨̛̖̦̔̏̐̚�̡̱̬̭̌�ʫ˄ˀ͘�

˄�̨̭̣̖̖̠̔̓�̛̯̖̣̌̍�̡̛̪̬̦̌̌̌̚�̠̖�̨̨̛̭̖̯̤̭̯̏�ʪ̬̱̹̯̏̌�̦̌�̶̛̛̪̬̖̭̠̠̱̌̌�̛�̶̛̛̖̪̬̖̭̠̠̱̔̌�ˀˁʪ�̌̚�
ϭϬй�̱�̨̨̦̭̱̔�̦̌�̨̪̥̖̦̱̯̱� ̭̯̬̦̱̌�̣̱̯̱̏̌͘�ˁ̨̯̪̌�̨̨̛̛̭̖̯̤̭̯̏�̨̔�ϭϬй�̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌�̶̨̪̬̖̦̱�
̡̨̨̬̱̭̯̏̔̏̌�ʪ̬̱̹̯̏̌�̱�̨̪̣̖̱̐̔�̵̨̛̥̱̐̓�̨̪̬̥̖̦̌�̡̱̬̭̌�ˀˁʪ�̱�̨̨̦̭̱̔�̦̌�ʫ˄ˀ͘�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϮϬ�

ϮϮ͘� ˄ʿˀʤʦʹʤʼʫ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʰʺ�ˀʰʯʰˉʰʺʤ�;ʻʤˁ˃ʤʦʤʶͿ�

˃̛̛̬̙̹̦�̡̛̛̬̚�;̡̦̭̯̌̌̏̌Ϳ�

ʪ̛̛̖̦̏̚�̡̛̛̬̚�;̡̦̭̯̌̌̏̌Ϳ�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ�
� ϮϬϭϵ͘� ϮϬϭϴ͘�
� нϭϬй� ͲϭϬй� � нϭϬй� ͲϭϬй�

ʫ˄ˀ ;ϭ͘ϱϮϵͿ ϭ͘ϱϮϵ Ͳ Ͳ

;ϭ͘ϱϮϵͿ ϭ͘ϱϮϵ Ͳ Ͳ

ʶ̛̥̯̦̌̌�̡̛̛̬̚�

ʪ̨̬̱̹̯̏�̠̖�̨̨̛̣̙̖̦̚�̡̛̛̬̱̚�̨̪̬̥̖̦̖�̵̡̛̥̯̦̌̌�̨̭̯̪̌�̦̌�̛̭̬̖̭̯̥̔̏̌�̛�̨̖̥̍̌̏̌̌̚�̡̨̔�̵̡̨̛̠�
̠̖�̡̥̯̦̌̌̌�̨̭̯̪̌�̛̛̬̠̣̦̏̌̌̍̌͘�ʽ̠̏̌�̡̛̛̬̚�̛̛̭̌̏̚�̨̔�̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐�̛̯̬̙̹̯̌�̛�ʪ̨̬̱̹̯̏�̦̖̥̌�
̦̌�̨̧̬̭̪̣̱̌̌̐̌�̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̖�̡̨̛̠̥̌�̛̍�̨̛̱̣̙̣̍̌�̧̨̖̐̏�̶̛̱̯̠̌͘��

ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌�̵̨̛̥̦̖̯̬̦̌� ̭̬̖̭̯̔̌̏̌� ̛� ̨̖̍̌̏̌̚� ̦̌� ̦̔̌� ϯϭ͘� ̶̖̖̥̬̔̍̌� ϮϬϭϵ͘� ̛� ϮϬϭϴ͘� ̨̛̦̖̐̔� ̭̌�
̨̛̭̯̦̹̯̌̏̌�̨̨̛̛̣̙̖̦̭̯̚�̡̨̥̯̦̥̌̌�̡̛̛̬̱̚�̯̔̌̌�̠̖�̱�̭̣̖̖̖̥̔̓�̪̬̖̣̖̱̐̔͗��

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ
ϮϬϭϵ͘ ϮϬϭϴ͘

ˇ̡̛̛̦̦̭̠̭̌̌�̭̬̖̭̯̔̏̌
ʻ̡̨̨̖̥̯̦̭̦̌̌̌ Ϯϴ͘ϭϳϯ Ϯϱ͘ϳϬϵ

Ϯϴ͘ϭϳϯ � Ϯϱ͘ϳϬϵ�

ˇ̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌�̨̖̖̍̌̏̚
ʻ̡̨̨̖̥̯̦̭̦̖̌̌� ϭϯ͘ϲϲϰ � ϮϮ͘ϳϲϴ�
ʶ̨̨̥̯̦̭̦̖̌̌�;̴̡̛̭̦̌�̡̥̯̦̌̌̌�̨̭̯̪̌Ϳ�� ϭϱ͘Ϯϴϴ � Ͳ�

Ϯϴ͘ϵϱϮ ϮϮ͘ϳϲϴ

ʶ̛̛̬̖̯̦̔�̡̛̛̬̚�

ʪ̨̬̱̹̯̏� ̠̖� ̨̨̛̣̙̖̦̚� ̡̨̛̬̖̯̦̥̔�̡̛̛̬̱̚� ̡̨̛̠� ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌� ̡̛̛̬̚�̔̌�̶̛̛̱̙̦̔�̦̖̖̓�̛̛̯̍� ̱�
̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓�̔̌�̨̧̱̔̐̏̌̌�̪̬̖̥̌�ʪ̬̱̹̯̱̏�̛̛̥̬̖̚�̱�̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯�̛�̦̌�̬̖̥̖͕̏�̨̹̯�̛̍�̨̛̥̣̌�̌̚�
̬̖̱̣̯̯̌̚�̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̡̛̱̯̐̍̌�ʪ̬̱̹̯̏̌͘�ʶ̛̛̬̖̯̦̔�̡̛̛̬̚�̵̨̱̯̍̏̌̌�̸̨̨̱̬̦̖̔̐�̛�̸̡̡̨̨̬̯̬̦̖̌�
̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌�̪̣̭̥̦̖͕̌̌�̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌�̛�̯̖̔̌�̶̛̬̦̠̖̐̌̌�̛�̠̖̥̭̯̏̌�̛̯̬̖̥̓�̶̛̛̣̥̌͘�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

Ϯϭ�

ϮϮ͘� ˄ʿˀʤʦʹʤʼʫ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʰʺ�ˀʰʯʰˉʰʺʤ�;ʻʤˁ˃ʤʦʤʶͿ�

ʶ̛̛̬̖̯̦̔�̡̛̛̬̚�;̡̦̭̯̌̌̏̌Ϳ�

˄� ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍� ˁ̛̛̬̠̍� ̦̖� ̨̨̪̭̯̠̖� ̶̨̛̛̭̪̖̠̣̦̖̌̏̌̚� ̛̬̖̠̯̦̐� ̶̛̖̦̠̖̌̐� ̡̨̠̖� ̬̹̖̏� ̛̦̖̭̦̱̌̏̚�
̴̶̡̡̛̛̛̣̭̠̱̌̌� ̛� ̧̛̬̦̬̖̌̐̌� ̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔� ̬̱̹̯̔̌̏̌͘� ˄̭̣̖̔� ̨̯͕̐̌� ʪ̨̬̱̹̯̏� ̠̖� ̨̛̪̬̦̱̖̦͂� ̔̌�
̡̨̛̛̬̭̯� ̨̭̯̣̖̌� ̨̠̦̌̏� ̨̭̯̱̪̦̖̔� ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌� ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌� ;̦̪̬͘� ̨̡̪̯̖̔̌� ̨� ̨̛̦̯̖̯̱̍� ̡̨̠̖�
̪̬̱̙̌� ʤ̶̛̖̦̠̐̌� ̌̚� ̛̪̬̬̖̦̖̏̔� ̛̬̖̭̯̬̖̐Ϳ� ̛� ̛̦̯̖̬̦̖� ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖� ̨̡̪̯̖̔̌� ̨� ̧̛̭̬̌̌̔� ̭̌�
̨̛̬̖̖̦̥̔͂� ̨̨̛̪̭̣̦̥̏� ̨̪̬̯̦̖̬̥̌� ̱� ̶̛̤̱� ̨̧̛̬̖̔͂̏̌̌� ̧̨̨̖̐̏̐� ̨̛̦̯̖̯̍̌͘� ʻ̌� ̨̨̭̦̱̏�
̨̛̦̯̖̯̍̌�̶̡̱̪͕̌�̱̯̬̱̠̖̏͂�̭̖�̨̛̦̭̚�̧̨̖̖̐̏�̡̛̥̭̥̣̦̖̌̌�̡̛̬̖̯̦̖̔�̨̨̛̛̣̙̖̦̭̯͕̚�̱�̡̭̣̱̌̔�̭̌�
̨̨̨̪̭̣̦̥̏� ̨̡̨̛̛̪̣̯̥� ̨̨̱̭̠̖̦̥̏� ̨̔� ̭̯̬̦̖̌� ̡̨̨̬̱̭̯̏̔̏̌� ʪ̬̱̹̯̏̌͘� ʰ̨̦̭̚� ̡̛̥̭̥̣̦̖̌̌��
̡̛̬̖̯̦̖̔�̨̨̛̛̣̙̖̦̭̯̚�̛̛̬̖̬̏̔̌�̭̖�̧̦̠̥̖̌̌�̨̠̖̦̥̔�̨̧̛̹̖̐̔͘��

˄� ̸̭̣̱̠̱̌�̨̧̪̖̏̓̌̌�̨̛̦̭̌̚� ̵̨̛̭̪̖̣̔� ̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌�̛� ̵̨̨̭̦̔� ̨̯̥̖�̨̪̖̦̖̏̓̌�̨̨̛̛̣̙̖̦̭̯̚�
̡̨̛̬̖̯̦̥̔�̡̛̛̬̱͕̚�ʪ̨̬̱̹̯̏�̧̛̪̬̥̖̱̠̖�̵̛̥̖̦̥̖̌̚�̛̪̬̖̖̦̖̔̏͂�̨̨̨̪̭̣̦̥̏�̨̡̨̛̛̪̣̯̥͘�

ʪ̨̬̱̹̯̏� ̦̖̥̌� ̸̛̦̠̦̠̱̌̌̚� ̶̶̡̨̛̦̖̦̯̬̠̱̌� ̡̨̛̬̖̯̦̔̐� ̡̛̛̬͕̌̚� ̠̖̬� ̭̖�̧̨̖̐̏̌� ̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌�̛�
̛̪̣̭̥̦̌̌� ̨̨̦̭̖̔� ̦̌� ̡̛̛̖̣̏� ̨̬̠̍� ̨̨̥̖̱̭̦͂̍� ̵̨̛̦̖̪̖̦̏̌̚� ̶̡̱̪̌̌� ̭̌� ̸̨̨̛̪̠̖̦̦̔̌� ̛̥̣̥̌�
̨̛̛̦̭̥̌̚�̨̧̱̔̐̏̌̌͘�

ˀ̡̛̛̚�̡̨̛̛̛̣̦̭̯̏̔�

ˀ̡̨̨̨̱̭̯̏̔̏� ʪ̬̱̹̯̏̌� ̱̪̬̤̌̏̌� ̡̨̛̛̬̥̚� ̡̨̛̛̛̣̦̭̯̏̔� ̦̌� ̸̛̦̦̌� ̡̨̛̠� ̥̱� ̨̖̖̱̠̖̍̍͂̚� ̔̌�
ʪ̨̬̱̹̯̏� ̱� ̡̨̭̥̏̌� ̡̯̬̖̦̱̯̱� ̧̛̭̪̱̌̏̌� ̭̖̏� ̨̭̠̖̏� ̨̖̖̍̌̏̚͘� ʪ̨̬̱̹̯̏� ̱̪̬̤̌̏̌� ̡̨̛̛̬̥̚�
̡̨̛̛̛̣̦̭̯̏̔� ̨̛̬̙̠̱̔̌̏̌̓� ̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓� ̸̨̦̦̖̏̌� ̬̖̖̬̖͕̏̚� ̧̪̬̖̖̥̌̓� ̵̛̛̪̣̦̬̦̌̌� ̛�
̵̛̭̯̬̦̏̌� ̸̵̨̛̦̦̏̌� ̨̡̨̯̏̌� ̛� ̨̧̬̙̖̥̔̌̏̌� ̡̨̖̯̦̌̔̏̌̐� ̨̨̦̭̔̌� ̨̭̪̖̔̓̌� ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�
̭̬̖̭̯̔̌̏̌�̛�̨̖̍̌̏̌̚͘��

ˀ̸̨̨̦̭̯�̨̭̪̖̔̓̌�̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̨̖̍̌̏̌̚�ʪ̬̱̹̯̏̌�̯̔̌̌�̠̖�̱�̨̭̣̖̖̠̔̓�̛̯̖̣̌̍͗�

̨̔�
ϭ�̨̛̦̖̐̔

̨̔�ϭ�̨̔�Ϯ�
̨̛̦̖̐̔ ˄̡̨̱̪̦

ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̐̔̌
ʪ̸̨̨̛̱̬̦̐�̡̛̛̬̖̯̔� ϭϭ͘Ϯϭϭ ϰ͘Ϭϳϳ ϭϱ͘Ϯϴϴ
ʽ̖̖̍̌̏̚�̛̚�̨̨̧̪̭̣̏̌̌� ϭϬ͘ϭϲϲ Ͳ ϭϬ͘ϭϲϲ
ʽ̭̯̣̖̌�̸̡̡̨̨̬̯̬̦̖̌�̨̖̖̍̌̏̚ ϯ͘ϰϵϴ Ͳ ϯ͘ϰϵϴ

Ϯϰ͘ϴϳϱ ϰ͘Ϭϳϳ Ϯϴ͘ϵϱϮ

ϮϬϭϴ͘�̨̛̦̐̔̌�
ʽ̖̖̍̌̏̚�̛̚�̨̨̧̪̭̣̏̌̌ ϭϵ͘ϲϳϵ Ͳ ϭϵ͘ϲϳϵ
ʽ̭̯̣̖̌�̸̡̡̨̨̬̯̬̦̖̌�̨̖̖̍̌̏̚ ϯ͘Ϭϴϵ Ͳ ϯ͘Ϭϴϵ

ϮϮ͘ϳϲϴ Ͳ ϮϮ͘ϳϲϴ

ʿ̡̛̛̬̦̌̌̚� ̨̛̛̦̭̚� ̨̛̭̦̦̌̏̌̚� ̭̱� ̦̌� ̡̨̨̛̛̦̖̭̦̯̦̥̔̏̌� ̸̨̛̦̦̥̏̌� ̨̡̨̛̯̥̏̌� ̦̌� ̨̨̭̦̱̏�
̛̦̠̬̦̠̖̌̌̐�̯̱̥̔̌̌�̦̌�̡̨̛̠�̖̓�ʪ̨̬̱̹̯̏�̛̛̯̍�̨̨̖̦̍̌̏̚�̔̌�̡̯̖̌̏�̨̖̖̍̌̏̚�̛̛̦̥̬̌͘�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

ϮϮ�

Ϯϯ͘ ˄ʿˀʤʦʹʤʼʫ�ˀʰʯʰʶʽʺ�ʶʤʿʰ˃ʤʸʤ�

˄� ̨̡̪̭̯̱̪̱� ̧̱̪̬̤̌̏̌̌� ̡̛̛̪̯̣̦̥̌̌� ̡̨̛̛̬̥͕̚� ̡̨̨̨̬̱̭̯̏̔̏� ʪ̬̱̹̯̏̌� ̛̥̌� ̌̚� ̶̛̤� ̸̨̧̱̖̏̌��
̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓� ̔̌� ̨̪̭̣̱̠̖� ̨̪�̶̛̛̪̬̦̪̱� ̨̛̭̯̣̦̭̯̌� ̨̨̧̪̭̣͕̏̌̌� ̨̨̛̭̯̬̖̥̖̦̏�̡̛̛̛̛̥̭̥̬̠̱̌̌̓̚�
̨̛̪̬̦̭̖� ̶̛̛̣̭̦̥̏̌̌� ̛� ̛̬̱̥̔̐� ̛̛̦̯̖̬̖̭̦̥� ̭̯̬̦̥̌̌̌� ̪̱̯̖̥� ̶̨̛̛̛̪̯̥̠̖̌̚� ̨̨̦̭̔̌� ̱̔̐̌� ̛�
̡̛̪̯̣̌̌̌͘�ˀ̡̨̨̨̱̭̯̏̔̏�ʪ̬̱̹̯̏̌�̪̬̖̣̖̐̔̌�̡̭̯̬̱̯̱̬̱�̡̛̪̯̣̌̌̌�̦̌�̨̧̨̛̹̠̐̔�̨̨̛̭̦̏͘�

ʪ̨̬̱̹̯̏� ̛̛̦̣̬̌̌̌̚� ̡̛̪̯̣̌̌� ̡̨̬̚� ̨̡̪̯̖̤̌̌̚� ̨̛̱̙̖̦̭̯̌̔̚͘� ʽ̠̏̌� ̨̡̪̯̖̤̌̌̚� ̸̛̬̱̦̌̌̏̌̚� ̭̖�
̡̨̌�̨̨̦̭̔�̨̦̖̯�̨̛̱̙̖̦̭̯̌̔̚�̛�̡̨̱̱̪̦̐�̡̛̪̯̣̌̌̌͘�ʻ̨̖̯�̨̱̙̖̦̭̯̌̔̚�̭̖�̸̨̬̱̦̍̌̌̏̌�̡̨̯̌�̨̹̯�
̭̖�̡̱̱̪̦̖�̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌�̨̖̖̍̌̏̚�;̸̡̡̨̨̬̯̬̦̖̌�̛�̸̨̨̱̬̦̖̔̐Ϳ�̧̱̥̖̌�̌̚�̨̨̛̯̦̱̐̏�̛�̨̨̡̛̯̦̭̖̐̏�
̡̛̖̣̖̦̯̖̏̏̌͘� ˄̡̱̪̦̌� ̡̛̪̯̣̌̌� ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌� ̛̬̍̚� ̵̛̭̏� ̡̨̛̯̖̬̠̌̐̌� ̡̛̪̯̣̌̌̌� ̵̡̛̛̪̬̦̌̌̚� ̱�
̛̣̦̭̱̍̌�̧̭̯̌̌�̛�̨̦̖̯�̨̛̱̙̖̦̭̯̌̔̚͘�

ʿ̨̡̛̯̖̤̌̌̚�̨̛̱̙̖̦̭̯̌̔̚�̦̌�̦̔̌�ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̛�ϮϬϭϴ͘�̨̛̦̖̐̔�̭̱�̛̛̣̍�̛̭̣̖̖̔̓͗�

̱�̵̛̤̥̌̔̌̌�ˀˁʪ
� ϮϬϭϵ͘ � ϮϬϭϴ͘�

˄̡̱̪̦̌�̨̱̙̖̦̭̯̌̔̚� ϭϱ͘Ϯϴϴ � Ͳ�
ʧ̨̨̛̯̦̏̌�̛�̨̨̡̛̛̯̦̭̐̏�̡̛̛̖̣̖̦̯̏̏̌� ϭ͘ϴϯϯ � ϲϴϱ

ʻ̨̖̯�̨̱̙̖̦̭̯̌̔̚ ϭϯ͘ϰϱϱ Ͳ
ʶ̛̪̯̣̌̌� ϮϬϴ͘ϮϬϵ � Ϯϭϰ͘ϵϬϲ

˄̡̱̪̦̌�̡̛̪̯̣̌̌� ϮϮϭ͘ϲϲϰ � Ϯϭϰ͘ϵϬϲ

ʿ̨̡̯̖̤̌̌̚�̨̛̱̙̖̦̭̯̌̔̚� ϲ͕Ϭϳй Ϭ͕ϬϬй

Ϯϰ͘ ˇʫˀ�ʦˀʫʪʻʽˁ˃�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʰˈ�ʰʻˁ˃ˀ˄ʺʫʻʤ˃ʤ��

ʻ̌�̦̔̌�ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̛�ϮϬϭϴ͘� ̨̛̦̖̐̔�ʪ̨̬̱̹̯̏�̛̦̠̖�̨̛̥̣̌�̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌�̭̬̖̭̯̔̌̏̌�̛�
̨̖̍̌̏̌̚�̡̨̠̌�̭̖�̡̨̦̦̌�̸̨̨̪̖̯̦̐�̧̛̪̬̦̌̏̌̌̚�̬̖̦̱̠̱̏̔�̨̪�̴̖̬�̨̛̬̖̦̭̯̏̔͘�

ʶ̧̨̨̛̭̯̖̦̖̐̏̔̏� ̨̛̬̖̦̭̯̏̔� ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌� ̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̌̌� ̨̨̧̖̣̖̦̖̍̔̌� ̱� ̛̣̦̭̱̍̌� ̧̭̯̌̌�
ʪ̬̱̹̯̏̌�̨̪�̨̨̨̛̥̬̯̦̠̌̏̌̚�̨̛̬̖̦̭̯̏̔�̨̛̛̪̬̣̙̦̍�̭̱�̡̠̖̦̖̔̌�̵̧̨̛̛̥̏�̴̖̬�̨̛̬̖̦̭̯̥̏̔̌͘�

Ϯϱ͘ ʿʽ˃ʫʻˉʰʵʤʸʻʫ�ʽʥʤʦʫʯʫ�

ʪ̯̌̌�̠̖̥̭̯̏̌�

ʿ̶̨̛̯̖̦̠̣̦̖̌�̨̖̖̍̌̏̚�ʪ̬̱̹̯̏̌�̦̌�̦̔̌�ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�̨̪�̨̨̭̦̱̏�̠̖̥̭̯̌̏̌�̵̛̯̔̌�
̨̛̪̖̦̥̏̌̚�̛̪̬̦̥̌̏�̶̛̛̣̥̌�̨̛̦̭̖̚�Ϯ͘ϬϭϮ�̵̛̤̌̔̌�ˀˁʪ�;ϮϬϭϴ͘�̨̛̦̖̐̔�ʹ�Ϯ͘Ϭϯϲ�̵̛̤̌̔̌�ˀˁʪͿ͘�



ʸ˄ʶʤ�ˁʫʻ˃ʤ�ʤ͘ʪ͘�ˁʫʻ˃ʤ�

ʻʤʿʽʺʫʻʫ�˄ʯ�ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ�ʰʯʦʫˌ˃ʤʵʫ��
ϯϭ͘�̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̨̛̦̖̐̔�

Ϯϯ�

Ϯϲ͘ ʿʽˀʫˁʶʰ�ˀʰʯʰˉʰ�

ʿ̨̡̛̬̖̭�̨̛̛̪̬̪̭�ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍�ˁ̛̬̠̖̍�̭̖�̸̨̖̭̯�̸̨̛̛̬̣̯̌̚�̸̯̱̥̖̌�̛�̪̬̖̥̖̯̔�̭̱�̸̵̛̖̭̯�̛̥̖̦̌̚͘�
˃̸̧̱̥̖̖̌� ̵̨̡̛̪̬̖̭� ̨̛̪̬̪̭̌� ̨̔� ̭̯̬̦̖̌� ̵̨̡̛̪̬̖̭� ̛̣̭̯̏̌� ̱� ̨̨̦̭̱̔� ̦̌� ̶̡̛̯̬̦̭̠̖̌̌� ̛�
̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏�ʪ̬̱̹̯̏̌�̨̥̱̐�̭̖�̡̨̛̛̬̣̯̌̏̌̚�̨̔�̸̧̯̱̥̖̌̌�̡̨̨̬̱̭̯̏̔̏̌͘�˄̭̣̖̔�̨̯͕̐̌�̶̡̛̯̬̦̭̠̖̌̌�
̨̥̱̐� ̛̛̯̍� ̨̨̭̪̬̖̦̖� ̨̔� ̭̯̬̦̖̌� ̵̨̡̛̪̬̖̭� ̛̣̭̯̏̌� ̛� ʪ̬̱̹̯̱̏� ̨̥̙̖� ̛̛̯̍� ̨̬̖̖̦̔͂� ̨̛̯̦̔̔̌�
̨̛̦̭̚� ̨̪̬̖͕̌̚� ̡̛̦̌̚� ̛� ̡̥̯̌̌̌͘� ʿ̨̛̖̬̔� ̨̛̭̯̬̖̣̭̯̌̌̚� ̨̡̪̬̖̭̖� ̨̖̖̍̌̏̚� ̠̖� ̪̖̯� � ̨̛̦͕̐̔̌�
̨̨̨̦̭̦̔�̨̡̪̬̖̭̖�̛̣̭̯̏̌�̛̥̠̱̌�̨̪̬̌̏�̔̌�̨̬̖̖̔̔�̧̪̣̖̌̓̌�̵̛̛̛̦̖̥̬̖̦̚�̨̖̍̌̏̌̚�̱�̨̡̬̱�̨̔�
̪̖̯�̨̛̦̐̔̌�̨̔�̡̌̔̌�̠̖�̨̖̍̌̏̌̚�̦̭̯̣̌̌̌͘��

ʿ̨̬̖̔�̨̦̖̖̦͕̌̏̔̐�ʪ̨̬̱̹̯̏�̛̥̌�̸̦̠̦̖̌̌̚�̶̡̛̯̬̦̭̠̖̌̌�̭̌�̨̛̪̖̦̥̏̌̚�̛̪̬̦̥̌̏�̶̛̛̣̥̌͘�ʰ̡̨̌�
̡̨̨̨̬̱̭̯̏̔̏� ʪ̬̱̹̯̏̌� ̭̥̯̬̌̌� ̔̌� ʪ̨̬̱̹̯̏� ̨̪̭̖̱̠̖̔� ̨̨̤̦̱̔̏� ̛� ̡̖̯̦̱̌̔̏̌� ̪̬̯̖̱̌̓�
̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̱̔̌� ̱� ̛̖̏̚� ̭̌� ̴̛̯̬̦̭̖̬̦̥̌� ̶̖̦̥͕̌̌� ̨̨̛̪̭̯̠� ̨̛̦̖̖̭̦̭̯̏̚� ̔̌� ̭̖� ̵̛̯̖̌̏̚� ̛�
̸̧̯̱̥̖̌̌� ̵̨̡̛̪̬̖̭� ̛� ̵̛̬̱̔̐� ̨̬̦̐̌̌� ̡̛̬̣̱̠̱̌̚� ̨̔� ̸̧̯̱̥̖̌̌� ̡̨̨̬̱̭̯̏̔̏̌͘� ˀ̡̨̨̨̱̭̯̏̔̏�
ʪ̬̱̹̯̏̌� ̭̥̯̬̌̌� ̔̌� ̖̖̦̯̱̣̦̏̌̌� ̸̛̛̬̣̯̌̌̚� ̸̧̯̱̥̖̌̌� ̦̖̖̓� ̛̛̥̯̌� ̨̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌� ̸̵̛̦̠̦̌̌̚�
̶̨̛̪̭̣̖̔̌�̨̪�̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌�̛̖̹̯̠̖̏̌̚�ʪ̬̱̹̯̏̌͘�

Ϯϳ͘ ˄ˁʤʧʸʤˌʤʦʤʼʫ�ʿʽ˃ˀʤʮʰʦʤʼʤ�ʰ�ʽʥʤʦʫʯʤ�

ʪ̨̬̱̹̯̏� ̠̖�̨̛̛̬̹̣̏̚�̧̱̭̣̹̖̌̐̌̌̏̌� ̵̨̛̭̠̏�̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌�̛�̨̖̍̌̏̌̚� ̭̌� ̧̭̯̖̥̌�̦̌�̦̔̌�ϯϭ͘�
̶̖̖̥̬̔̍̌�ϮϬϭϵ͘�̛�ϮϬϭϴ͘�̨̛̦̖̐̔͘�˄�̨̡̪̭̯̱̪̱�̧̱̭̣̹̌̐̌̌̏̌̌�̭̌�̨̨̛̪̭̣̦̥̏�̛̪̬̯̦̖̬̥͕̌̌�̛̦̭̱�
̱̯̬̖̦̏͂̌�̨̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌�̸̦̠̦̌̌̌̚�̦̖̱̭̣̹̖̦̌̐̌̌�̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌�̛�̨̖̖̍̌̏̚͘�

Ϯϴ͘ ʪʽʧʤ˕ʤʵʰ�ʻʤʶʽʻ�ʪʤ˃˄ʺʤ�ʥʰʸʤʻˁʤ�ˁ˃ʤʼʤ�

˄�ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍�ˁ̛̛̬̠̍�̠̖�̦̔̌̌�ϭϱ͘�̥̬̯̌̌�ϮϬϮϬ͘�̨̛̦̖̐̔�̨̱̖̖̦̏̔�̨̦̬̖̦̏̌̔�̧̭̯̖̌�̨̍̐̚�̧̛̹̬̖̌�
̡̨̨̬̦̌�̛̬̱̭̏̌�;�Ks/�ͲϭϵͿ͘�ʿ̛̦̖̥̠̌̔̌��Ks/�Ͳϭϵ�̱�̭̖̯̱̏�̭̖�̨̬̍̚�̛̛̹̬�̛�̛̥̌�̡̛̛̖̣̏�̶̛̱̯̠̌�̦̌�
̨̣̣̦̱̐̍̌� ̛̪̬̬̖̦̱̏̔� ̡̨̛̯̦̭̯͕̌̏� ̡̨̌� ̛� ̦̌� ̛̪̬̬̖̱̏̔� ̱� ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍� ˁ̛̛̬̠̍͘� ˀ̡̨̨̨̱̭̯̏̔̏�
ʪ̬̱̹̯̏̌� ̸̨̡̖̱̠̖� ̧̧̭̥̖̖̌� ̛̛̪̬̣̏̌� ̱� ̨̨̦̭̱̔� ̦̌� ̛̛̭̯� ̨̛̪̖̬̔� ̵̨̪̬̖̯̦̖̔� ̨̛̦̖͕̐̔� ̱̭̣̖̔�
̨̛̛̦̖̖̭̦̭̯̏̚�̦̪̣̯̖̌̌�̨̧̛̪̯̬̙͕̌̏̌̌�̨̍̐̚�̸̖̐̌�̭̖�̸̨̨̛̣̱̣̔�̦̌�̡̨̧̛̬̹̖̖̓�̨̨̛̥̬̯̬̠̱̥̌̌�̦̌�
̨̯̪̣̯̱̌� ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌� ̨̖͕̍̌̏̌̚� ̨̨̯̦̔̔̌� ̧̛̱̙̖̌̔̏̌̚� ̡̨̔� ̨̨̪̭̣̦̖̏� ̡̦̖͕̍̌� ̡̨̧̛̬̹̖̖̓�
̶̵̨̛̛̪̭̯̠̦̔̌� ̥̖̬̌� ʦ̣̖̌̔� ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍� ˁ̛̬̠̖̍� ̱� ̨̛̣̭̯̍̌� ̴̡̛̭̣̦̖̌� ̨̡̛̛̪̣̯̖͕� ̡̨̌� ̛�
̡̨̧̛̬̹̖̖̓� ̵̨̛̖̭̪̬̯̦̍̏̌� ̧̔̌̏̌̌� ̛̚� ̷̱̖̯̍̌� ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍� ˁ̛̬̠̖̍� ̦̌� ̛̥̖� ̛̭̪̣̯̖̌� ̬̌̌̔̌̚�
̨̛̪̭̣̖̦̥͕̌̚� ̌� ̭̖̏� ̱� ̶̛̤̱� ̨̧̬̙̔̌̌� ̨̛̦̏̌� ̡̨̛̛̛̣̦̭̯̏̔� ̛� ̨̨̛̭̣̖̦̯̦̭̯̏� ̦̌� ̨̛̛̪̬̣̙̦̍�
̨̛̭̯̥�̨̛̦̱̏�̡̨̌�̱�ϮϬϭϵ͘�̨̛̛̦̐̔͘�ˀ̡̨̨̨̱̭̯̏̔̏�ʪ̬̱̹̯̏̌�̠̖�̶̨̨̛̪̬̖̦̣�̔̌�̡̛̖̭̯̖̬̦�̨̛̱̭̣̏�̱�
̛̖̥̤̚�̛�̨̡̧̬̱̙̖̱�̦̖̥̠̱̌�̨̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌�̸̦̠̦̌̌̌̚�̶̛̱̯̠̌�̦̌�̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍�ʪ̬̱̹̯̏̌�̔̌�̛̦̭̯̌̌̏�
̔̌�̨̪̭̣̱̠̖�̨̪�̶̛̛̪̬̦̪̱�̨̛̭̯̣̦̭̯̌�̱�̱̱̖̥̍̔̓�̨̛̪̖̬̱̔�̨̔�ϭϮ�̶̛̥̖̭̖͕� ̌�̛̛̱̥̠̱̌̓̚�̱� ̨̛̬̍̚�
̪̬̖̱̖̯̖̔̚�̥̖̬̖�̛�̨̧̭̹̱̔̌̔̌�̨̨̭̣̖̦̯̦̭̯̏�̛�̡̨̛̛̣̦̭̯̏̔�ʪ̬̱̹̯̏̌͘�
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[lonyruaaa npaBHo nhqe - npeAFerHilK
14arxqHx 6poj 08052590 ulilOpa AenarHofltr 5224 '1146 101099580
Ha3hB LUKA SENTA AD SENTA

CeAfure CeHTa . nptfiaHxuHa 1

SIANAHC CTAFbA
Ha AaH 31,12,2019, roAilHe

- y xl/JbaAaMa AilHapa -

CTAITHA nMOBITHA (0003 + 0010 +
+ 0024 + 0034)

I. HEMATEPI4JA'IHA h|vlOBlIHA (OOO4 +

0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

010 il Aeo 019

011, 012 h Aeo 019
2. KoHqecqje, nareHril, nffqeHqe, po6He k
y0yxHe MapKe, coOTBep u ooana npaBa

013 x Aeo 019

015 y Aeo 019 5. HeMarepiljanHa rMoB[Ha y npilflpeMil

II, HEKPETHhHE, NOCTPOJEI.bA 14

(0011+0012+0013+0014

L5+0016+0017+0018)

020, 021 v Aeo 029

5, Ofrane HeKperH[He, nofipojeba h

7. Ynaraba Ha rybuM HeKperHxHaMa,

nofrpojebtrMa tr onpeMu

8, Aaancr :a HeKperHhHe, nofrpojeba ,
onpeMy

IIL BilOnOUKA CPEACTBA (0020 + 0021

+ 0022 + 0023)

030, 031 n Aeo 039

032 il Aeo 039 2. OcHoBHo saAo



3. EronouKa cpeafrBa y npxnpeMr

4. ABaHch 3a 6ilonouKa cpeAfrBa

rv. AyToPoqHi4 ol4HAHchJcKt4

nIACNIAHI4 (002s + 0026 + 0027 + 0028

+ 0029 r 0030 - 003L 0032 F 0033)

1. yqeuha y Kantrrany 3aBucHhx npaBHhx

2, Yqeuha y Kanhrany npilApyxeHd
npaBHhx nilila [ 3ajeAHuqK[M noA]ryBarrMa

3. ygeuha y Kanhrafry oqanhx npaBHhl

rtrqa x Apyre xaprrje orq Bpe4Hocrh

pacnonoxilBe 3a npoAajy

5. AyropoeHX nnacMaH{ oranhM

noBe3aHtrM npaBhxM nxL{trMa

6. AyropoqHil nnacMaHI y 3eMAt

7. AyropoeHtr nnacilaHtr y ilHofrpaHfrBy

v. Ayropo!HA noTpAxtlBAtbA (0035 +

0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

1. norpaxffBasa oA MarhcHor il 3aBilcHilx

flpaBH[x nrqa

4. norpaxxBabe 3a fipoAajy no yroBopftMa

5, norpaxxBaba no ocHoBy jeMCrBa

, oSPTHA l4MOBl.rHA (0044 + 0051 +

I. 3ML4XE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +

1. Marepnjan, pe3epBHr AenoBr, anar I
cfTaH ilHBeHTap



fpyna pacyHa, paqyH n03uql4JA AOn HanoileHa 6poj

l'l3Hoc

Tekyha roAHHa

npsxoAHa roAhHa

Kpajbe 6abe _
20_.

lloqerHo frabe
01,01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

13 1. Po6a 0048 26803 19283

14 i. CTanHa cpeAfrBa HaMebeHa npoAaju 0049

15 i. nnaheHh aBaHctr 3a 3annxe tr ytryrc 0050
161 1305

20

II. nOTPAXI4BAFbA nO OCHOBy nPOAAJE

(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +

0057 + 0058)

0051 7 25671 24512 0

200 x aeo 209
1. Kynqq y 3eMftil - MarhgHa x 3aBhcHa

npaBHa nhua
0052

201 u Aeo 209
2. Kynqr y rrocpanoEy - Mar[qHa I
3aBilCHa npaBHa nklla

)0s3

242 v aea 209
3. Kynuil y seMftil - ooana noasaHa

flpaBHa nrqa
)054

252 685

203 v aeo 209
4. Kynqu y hHoffpaHfrBy - ofrana

noBe3aHa npaBHa nilua
)055

204 v Aeo 209 5. Kvnux v 3eMftu 1056 )5419 23827

205 H Aeo

209

6. Kynqu y hHoopaHfrBy r057

206 il Aeo 209
7. Ofrana norpaxrBaba no ocHoBy

npoAaje
105€

2l III. nOTPAXI.1BAt-bA h3 CnEqilOLlr.lHl4X

NOCIIOBA
005s

22 IV. APYTA NOTPAX'IBAI-bA 0060
21,4 37

236

v. or,lHAHCI4JCKA CPEACTBA KOIA CE

BPEAHyTy nO OEP BPEAHOCTT4 KPO3

6'1|AHC vcnEXA

0061

23 ocvq236 h237

VI, KPATKOPOI]H14 OhHAHCI,IICKI4

nnAclv]AHr.,r (0063 + 0064 + 0065 + 0066

+ 0067)

0062
0 0 0

230 u Aea 239
1, KparKopocHil RpeAAfv v flnacMaH/ -

MaTfrqHa x 3a8ilcHa npaBHa nIqa
0063

231 u Aea 239
2. Kpar(opocHu KpeA[Tr x nnacMad/ -

oflana noBe3aHa npaBHa flxqa
0064

232 v rca 239
3. KparKopoqHx KpeAtrrr x 3ajMo8u y

3EMBil
0065

233 v 
^eo 

239
4. KparKopoqHx KpeAffril x 3ajMoBu y

xHofrpaHfrBy
0066

234, 235, 238 v aea

239

5. Ocarr xparropoqHr dffHaHcujcKil
nnacMaHh

0067

24
VII. |OTOBI4HCK'1 EKEI4BMEHII4 h

TOTOBI]HA
0068

1833 685

27 VIII. NOPE3 HA AOAATY BPEAHOCT 1069
9 429

28 ocnM 288 IX, AKT'1BHA BPEN4EHCKA P€TPAH14tlEI-bA 0070 711 550

A. YKYnHA AKT]4BA = nOC'IOBHA

l4MOBtlHA (0OO1 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 )5)761 2s0020 0

BB B. BAH 6I4'IAHCHA AKT]4 BA oo72



fpyna pacyha, paqyH n0314ur4JA AOn HanoMeHa 6poj

143Hoc

TeKyha roAilHa

npeuoaHa roAqHa

Qajse ffabe _ 20_. 'loqerHo frase 01.01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

NAC}IBA

A. KAnhTM (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + O4L7 +

O42O - O42L) > a = (0071 - 0424 -

o44L - 0442)

0401
208209 214906

30

I. OCHOBH14 KAnnTA,l (0403 + 0404

0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409

0410)

0402
B 199262 199262 0

300 1, AKqhjcKx Kanrran 0403 r96087 195087

301
2. YAenv ApyuraBa c orpaHhqeHoM

oaroBopHouhy
0404

302 ]. Yno3x

303 4. ApxaBHh Kanrran

304 5. ApyurBeHx Kanhran )407

305 3aApyxHh yAentr

306 7. EMtrctroHa npeMHja )409

309 l. Ofranu ocHoBHu Kanuran )410
3175 3!75 0

31 II. YNt1CAHI4 A hEYNNATEHI4 KANfiTM )411

047 v 237 nt. oTKynrbEHE concTBEHE AKUT4JE )412

32 IV. PE3EPBE )413

330

v. PEBMOPtI3AUI/OHE PE3EPBE nO

ocHoBy PEBMOPrl3Aur.4t E

HEMATEPhJAJlHE hI\,'IOBhHE,

HEKPETHl/iHA, NOfi POjEI.bA 14 ONPEME

0414

33 octrM 330

vr. HEPEMI43OBAHT4 AO6r4Uil nO

ocHoBy MPTr,ilA OA BPEAHOSn4 t1

APyrilx KoMnoHEHTtl OCTMOT

CBEOEyXBATHOT PByITATA (norpaxHa

canAa paqyHa fpyne 33 ocxM 330)

)415

33 ochM 330

/ll. HEPEMh3OBAHt4 fy6t4u)A nO

)cHoBv XAPTI4JA OA BPEAHOCI4 11

lPyrtlx Kot4noHEHTh ocTMol-
:BEO6)1(BATHO| PE3yITATA (AyroBHa

rarAa pacyHa rpytre 33 ocrM 330)

0416
236 225

vlrr. HEPAcnoPFBEHh AO6I,4TAK (0418

0419)
0417

9183 15869 0

340 L HepacnopetjeHr Ao6uraK paHuj{x roAfHa 0418 177\ 402

341 2. HepacnopebeHU Ao6trTaK TeKyhe roAtrH-- 0419
14AB 15461

IX. YL.]EI]ITE 6E3 NPABA KOHTPOIIE 0424

35 x. rvELlTAK (0422 + 0423) )42I
0 0 0

350 t. Ty6ilraK paHxjrx roAilBa )422

351 2. Ty6firaK reKyhe roAhHe )423

6. AyIOPOqHA PE3EPBHCATbA 14

o6ABE3E (0425 + 0432)
)424

5686 7637 0



I. AyroPoqHA PE3EpBr,lCArbA (0426 +

4427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

P$epBrcasa 3a HaKHaAe tr ApyTe

402 v 409 16. Oaara 4yropovna pBepBilcaba

II. AYTOPOqHE OEABE3E (0433 + 0434

+ 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +

1. O6aB$e Koje ce Mory KoHBeproBarfi y

2. O6aB$e npeMa MarlqHilM r 3aB[cHtrM

3. O6aBe3e npeMa o-anilM noBe3aHrM

. O6as$e no euyroeaHtrM xaprkjaMa oA

y nep4oay a)4{eM oa foafHy

AyropocHil KpeAfiTh h 3ajMoBu y 3eMBil

7. O6aB$e no ocHoBy 0ilHaHchjcKor

42 Ao 49 (ocrM 498)

r, KPATKOPOqHE OEABE3E (0443 +

0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461
o462)

I, KPATKOPOTIHE OI,4HAHCI,IJCKE O6ABF3E

(0444 + 4445 + 0446 + 0447 + A44B +

0449)

1. KparKopocHil KpeAffTil oA MarucHilx il

3atsilcHxx npaBHxx nilL{a

2, KparKopoqHt KpeAilTff oA oflatilx
noBsaHilx npaBHhx nfrua



rHo frase 01.01.20_.

OOaBe3e no ocHoay cranHrx cpeAfraBa tr

424,425,426 v 429
II2T1

ril. o6ABE3E il3 nOCIOBA|-bA (0452 +

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +

04sB)

1, Ao6aBDaqx - Mar[qHa il 3aBrcHa npaBHa

nffqa y 3eMfttr

2. Ao6aBDaq! - MarrqHa x 3aBrcHa npaBHa

n{qa y frHofrpaHfrBy

3, Ao6aBDacu - o-ana noBe3aHa npaBHa

rfrLla y 3eMDff

4, Ao6aBDaqn - ooana noBe3aHa npaBHa

nxqa y utsoflpaHffBy

/. Ofrane o6aBee x3 noooBaba

IV. OCTME KPATKOPOqHE OSABE3E

OEABBE NO OCHOBY NOPE3A HA

, O6ABE3E 3A OCTME NOPE3E,

I, NAChBHA BPEMEHCKA

TYEHTAK X3HAA BUCl.IHE

KAnUTAnA (0412 + 0416 + 0421
- 0417 - 0415 - O4t 4 - 0413 -

11 - 0402) > 0 = (02141 + 0424 +
- o07r.) > 0

6, yKynHA nACUBA(0424 + 0442 +
1+0401-0463)20
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llonyruaBa npaBHo nilue - npeAy3erHilK
lulafteHil 6poj 08052590 i llJtrOpa AenarHonh 5224 I nils roroggoso

Ha3ilB LUKA SENTA AD SENTA

CeArure CeHTa , nphfraH{uHa 1

SI4JIAHC YCNEXA
3a nepiloA oa 01,01,2019. ao 3t.I2.20I9. roAilHe

- y xr4jbaAaMa AilHapa -

fpyna pacyHa/ pacyH n03hq14JA {on HanoMeHa 6poi

l.l3Hoc

Texyha roarxa npeiloAHa roAHHa

1 2 3 4 5 6

nP[xoAu 143 PEAOBHOT nOCIOBAIbA

60 Ao 65, ocilM 62 H 63

A. nocIoBHr,r nPhxoAh

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001

295943 344732

60
r. nPhxoAI4 oA nPoAArE PO6E

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1002
1) 235980 284453

600
1. npuxoAil oA npoAaje po6e MarilqHilM h 3aBlcHilM

npaBHrM n/qnMa na Aouaheu rpxuury
1003

601
2. npffxoAx oA npoAaje po6e MaT[qHilM x 3aBucHuM

npaBHilM nxqilMa Ha hHofrpaHoM Tpxkury
1004

602
3. npilxoAil oA npoAaje po6e otranilM noBe3aH[M

npaBHhM nyurMa Ha AoMaheM Tpxhury
1005

z3n 1132

603
4, npvxoAn oA npoAaje po6e ocranuM noBsaHxM

npaBHxM tuqqMa Ha rHoffpaHoM Tpxhury
1006

604 5. npilxoail oA npoaaje po6e ra aovaheu rpxrury 1007
236746 283331

50s
6, nplxoAx o4 npo4aje po6e Ha xHoflpaHoM

IPXhUT
1008

51
rr. nPfixoAl.,l oA npoAAJE nporl38oAA t4 yclyrA
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009
13 57538 54973

o1u

1. npuxo,qr oA npoAaje npox3BoAa tr yuyra
MarxrHEM il 3aBycHilM npaBHhM tiltlrMa Ha AoMaheM

rpxilury
1010

611

2. npuxol.4 oA npo,qaje npoh3BoAa h ysyra
MaTilCHilM il 3aByCHilM npaBHtrM ntLlrMa Ha

ilHOfrpaHOM TpXflUTy

101 1

612
3. npilxoAr oA npoAaje npoil38oAa tr ycJlyfa ocranilM

noBe3aHIM npaBHIM nhLlffMa Ha AoMaheM Tpxxury
1012

1418 I4l6

613

4. npilxoAr oA npoAaje flpoil3BoAa tr yoyra ofranilM
noBe3aHilM npaBHhM nkuilMa Ha {HofrpaHoM

TPXilUry

1013

614
5. npxxoAx oA npo,qaje npoil3BoAa tr ycryra Ha

gouaheu rpxrury
1014

56120 57497

615
6. npxxoAx oA npoAaje roroBlx flpotr3BoAa il ycnyra

Ha rHocrpaHoil Tpxlury
1015

64
rrr. nPrlxoAt4 oA npEMr4JA, cyEBEHUh.tA,

AOTAUI4JA, AOHAU'IJA il CN.
1016

400 250

65 IV. APyfl4 nOCnOBHh nPhXOAt4 1017
1025 1046



fpYna n03'fl.l1,rJA AOn HanoMeHa 6poj

H3Hoc

TeKyha roAxHa npeiloAHa roAtrHa

I 2 3 4 5 6

PACXOAT4 

'13 
PEAOBHOT nOCIOBAIbA

50 ao 55, 62 H 63

E, nocnoBHh PAcxoA14

(1019 - 1020 - LO2L + LO22 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + LO27 + 1028 + 1029) > 0

1018

286518 328751

50 ]. HAEABHA BPUIHOCT NPOAATE PO6E 1019 !79435 223454

62 II. nPtlXOAt4 OA AKT|4Bl4PAtbA v']nHAKA t4 PO6E 1020 241 155

630

III. nOBEhAt-bE BPEAHOCTfi 3Mt4XA

HEAOBPUTEHI4X 14 TOTOBT4X nPOTI3BOAA t4

HEAOBPUIEHt4X vcflvTA

1021

631

iV. CMAIbEIbE BPEAHOCTI 3Anl/lXA

HEAOBPIIJEHI4X 14 tOTOBl,lX nPOLI3BOAA 1,1

HEAOBPU.IEHhX vCr'tvTA

1022

51 ocilM 513 V. TPOII]KOBh MATEPhJMA 1023 r4 6161 6979

513 VI. TPOtllKOBl,l fOPhBA li1 EHEPTI4JE 1024 18362 18910

52
VII. TPOIIKOBh 3APMA, HAKHMA 3APAAA I,4

ocrMh nhqHh PAcxoArl
r025

t5 45809 44200

53 vilt. TPo!lKoBl4 nPoh3BoAHhx vcrvrA 1026
L6 r7983 20742

540 ix. TPoutKoBl4 A[4oPTLl3Aqr4J E ro27 7390 7462

541 ao 549 x. TPOU.IKOBI4 AyrOPOr]Ht4X PE3EPBhCAt-bA 1028 2t5

55 XI. HEI4ATEPI,,]JMH14 TPOIjIKOBh t029
17 r 1579 11344

B. nocIoBHH AOEnTAK (1001 - 1018) > 0 1030 9425 15981

r, nocnoBHr4 rvExTAK (1018 - 1001) > 0 1031

66
A, OI,IHAHCIflCKX nphxoAl,r (1033 + 1038 +
1039)

1032
40 58

66, ocvq 662, 663 v 664

I. Ol,lHAHChJCKI4 nPhXOAr,l OA nOBE3AHl,lx nhUA

n OCf A.l'l4 Ol,lHAHCl4lCKl4 nPrlXOAli4 (1034 + 1035

+ 1036 + 1037)

1033 0 0

660
1. OilNaHcffjcKil nptrxoAx oA MarhqHhx h 3aBrcHhx

npaBHfrx nkqa
1034

661
2. OuHaHcffjcKh npffxoAh oA ofranqx noBe3aHhx

npaBHilx nilqa
1035

665
3. npxxoAx oA yqeuha y Ao6trrKy nptrApweHilx

npaBHtrx ruqa u 3ajeAHxqKnx noAyxBara
1036

669 4. Ocranx OhHaHctrjcKu npilxoAu 7037

662 n. nPfixoAl4 oA M|4ATA (OA TpEhhX nhUA) 1038
40 57

663 n 664

tII, NO3I4TI4BHE KYPCHE PA3flhKE 14 NO3ATIABHI4

EOEKTh BMYTHE K/|AY3YIE (NPEMA TPEh',1M

n11L1l4[1A)

1039

56
B. Ol4HAHClrJCKr4 PACXOAT,T (1041 + 1046 +
to47)

t040
154 75

56, oc/M 562, 563 u 564

r. ohHAHcr4JCKl.4 PACXOIT4 143 OAHOCA CA

noBE3AHl,ltvl nPABHtlN4 Il4Uht4A V OCf pJ]|t4

orlHAHChlCK'4 PACXOAh (1042 + 1043 + 1044 +

1045)

1041
0 0

560
1. OhHaHchjcKil pacxoAtr il3 oAHoca ca Mar/cHrM r
3aBilCHhM npaBHilM tilqfr Ma

1042



fpyna paqyaa, paqyB n03hqhJA HanoMeHa 6poj

h3Hoc

TeKyha roAxHa npeuoAHa roA{Ha

I 2 3 4 5 6

561
2, OilHaHctrjcKil pasoAtr tr3 oAHoca ca ocrantrM

noBe3aHtM npaBH/M nrq[Ma
1043

565
3, Pacxoar oa yceuha y ry6[rKy nptrAp]ry{eHrx

npaBHilx nuqa il 3ajeaHilqKxx noalD(BaTa
1044

566 r 569 4. Offanh 0rHaHcffjcKil pacxoAtr t045

562 U. PACXOAI,I KAMATA (IPEMA TPFhhM Ill,1L{r1MA) 1046
140 6B

563 H 564

III, HETAT'1BHE KYPCHE PA3III4KE 14 HETAThBHI4

EOEKTI4 BMYTHE K-[IAY3Y'IE (NPEMA TPEFI,1M

nrlLl1414A)

1047
74 7

E. AO6l,tTAK lt3 Ot4HAHCt4PAtbA (1O32 -

1040)
1048

)l(. ryEUTAK tt3 Ot4HAHCltPAtbA (1040 -
1032)

1049 t14 t7

683 n 685

3. nPnxoAl4 OA yCKnAEltBAlbA BPEAHOCTT4

OCTAJIE !iMOB]4HE KOJA CE HCKAilylE nO

oEP BPEAHOCTI4 KPO3 EI4IAHC ycnEXA
1050

583 u 585

1,r. PACXOAIi OA yCKnAE]4BAtbA BPEAHOCTh

OCTANE [MOB]4HE KOJA CE 
'ICKA:IYJE 

NO

oEP BPEAHOCTU KPO3 6l,tJlAHC vCnEXA

r051 448

67 h 68, ochM 683 h 685 L OCTAII| nP]4XOAU 1052 1577 2479

57 tr 58, ochM 583 il 585 K. OCTAnh PACXOAh 1053 2410 1549

n. AoEhTAK 143 PEAOBHOT nOCnOBAbA npE

onoPE3ltBAlbA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1O5O- 1Os1 + 1Os2- 10s3)

1054
BD24 16894

,b. ryEnTAK 
't3 

PEAOBHOT nOCIOB lbA nPE

onoPE3l,lBAtbA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051-1O5O+1053-1052)

1055

69-59

M. HETO AOEIITAK nOCJtOBAtbA KOJE CE

OEYCTAB'bA, EOEKTU NPOMEHE

PAqvHOBOACTBEHE nO.nhTUKE H hCnpABKA

rPEIIAKA t43 PAHT4JXX nEPItOAA

t0s6
B1

s9-59

H. HETO ryENTAK NOCNOBAIbA KOJE CE

O6YCTAB'bA, PACXOA'I NPOMEHE

PAqyHOBOACTBEHE nO'lHTI4KE t4 hCnPABKA
tPElllAKA h3 PAHHJhX nEPItOAA

t057

lb. AoEI4TAK npE OnOpE314BAtbA (1054 -

1055+1056-10s7)
1058

8105 16894

o, TEhTAK nPE OnOPE3HBAIbA (1055 - 1054

+ 1057 - 1056)
t0s9

n. noPE3 HAAOEI,TTAK

721 r. noPEcKr4 PACXoA nEPnOAA 1060
18

Aea 722 iI. oAnoxEH14 noPEcKl4 PACXOAI4 nEPilOAA 1061
697 !427

aea 722 III. OAIOXEHT4 nOPECKn nPhXOAl4 nEPhOAA 1062

P. MCNTAAEHA NUqHA NPTMATbA

nocnoAABuA
1063



O6pa3aq nponrcaH npaBmHxKoM o caApxnHu il oopM, o6pa3aqa 0xHaBciljcKtrx sa rgrs{e$a}ffured x npeay3eTHvKe

,('*.

9sl20L4 v 144/2014)

.4A\n \
\3r n' *?



flonyruaBa npaBHo nt4qe - npe4y3erHilK
_"b_ 

j_r1,3=._
9-3-,2.1.k-+

N4arileHx 6poj 08052590
I UJrSpa 4enarroan 5224 nLlE 101099580

Ha3ilB LUKA SENTA AD SENTA

CeAilure CeHTa , nptrcraHHuHa 1

IA3BETIITAJ O OCTAI-IOM PE3YflTAry
3a nepiloA oa 01.01.2019. ao 37.L2.20I9. roAilHe

- y xHJbaAaMa AhHapa -

fpyna paqyHa, pacyH n03,lq14JA aon Hanouena broj

l43Hoc

TeKyha roArHa npexoAHa roAhHa

1 2 3 4 5 6

\. HETO PE3YNTAT 143 NOC'IOBAIbA

r. HETO AO6|,1TAK (AOn 1064) 2001
74AB 15467

ir. HEro fy6l4TAK (AOn 1065) 2002

t. ocTAnu cBEosyxBATHr4 AOEHTAK HI14
-YE]4TAK

a) CraBKe Koje Hehe 6hr11 peMacr$rKoBaHe y
EtrraHcy ycnexa y 6yAyhxM nephoA],lMa

330

1. npoMeHe peBanoprcaqilje HeMarephjanHe

ilMoBilHe, HeKperHxHa, noopojeroa n onpeue

r) noBehabe peBanopr3aquoHilx pe3epBil 2003

) cMabebe peBanopx3aqff oHhx pe3epBil 2004

)J1

l. AKryapcKtr Ao6ilqu vth ry6\w no ocHoBy nnaHoBa

leoilHilcaHrx npilMaba

:) 4o6nqr 2005
208

i) ry6rur 2006
11 0

332

3. Ao6xLlr.i hnh ry6vM no ocHoBy ynaraFba y

BnacHfr qKe fr Hfrpyf4eHTe KanilTana

a) 4o6rrtr 2007

5) ry6nqr 2008

333

4. Ao6hlu nnu ry6nty no ocHoBy yAena y ocranoM

cBeo6)4(BarHoM Ao6rrxy uru ry6ffrKy nptraplr{eHrx

APYUTABA

a) A06rqil 2009

6) ry6^1u 1010

6) CraBke Koje HaKHaAHo Hory 6rrh
peuactrQxKoBaHe y Ef,raHcy ycnexa y
6yayhnu nephoaf,Ma

334

1. AooilLlx unu ry1uqu no ocHoBy npepaqyHa

$uHaHcrjcxux r:seuTaja trHocpaHo. notroBasa

a) ao6uqr 2011

6) ry6uqu 2012



2. [o6^Ju ntu ry6nv oA trHfrpyMeHara 3aurilre
HeTO ynafaba y yHocrpaHo nocnoBabe

Ao1nlv nnu ry6hLltr no ocHoBy xHfrpyMeHara

3aurfrTe pfl3ffKa (xeuilHra) HoBqaHoT ToKa

4. Ao1vuv nnu ry1wJ4 no ocHoBy xaprilja oA

BpeAHofrH pacnonoxffBrx 3a npoAajy

r. ocTMr4 6pylo cBEoEyxBATHh AOEhTAK (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2070 + 2012 +
2014+2016+2018)>0

II. OCTMI4 SpyTO CBEOEyXBATHI4 rySilTAK (2004

+ 2006 + 2008 + 20t0 + 2072 + 20!4 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

lll. nopE3 HA OCTMl,l CBEOEyXBATHh A06|1TAK
nn4 fy6t4rAK nEPilOAA

rv. HEro ocrMt4 CBEo6)XBATHT1 AO6!4TAK (2019

- 2020 - 202r) > o

v. HETO OCTMh CBEOE)aXBATHI4 t-y6hTAK (2020 -

2019+2021)>0

L yKynAH HETO CBEOE)XBATH14 AOET1TAK (2001

2002+2022-2023)>0

II. yKynAH HETO CBEOFyXBATHh fy6t4TAK (2002 -
2001+2023-2022)>0

. yKynAH HETO CBEOSyXBATH14 AOE]4TAK
rYE|''TAK(?O27 + 2028) = AOfl 2024 > 0

1. flpxn/caH BehfiHcKffM BnacHhuffMa (anilTana

2. npfinilcaH BnacHiluilMa KojH HeMajy KoHTpony

ounu 2\- gli, ,o'2-a rounae
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IA3BEI.UTAJ O TOKOBUMA TOTOBIAHE
3a nepiloA oA 01'01'2019' ao 37'72'2079' ro,hHe 

- y xr4rbaAaMa AhHapa -

n03xqxja AOn

143Hoc

Tekyha roAtrHa npeiloAHa roAhHa

x 2 3 4

A. TOKOB14 TOTOBI4HE h3 NOC'IOBHT4X AKT]4BHOCTH

3001
356102 351428L npvnvBL roroBilHe t3 nouoBHux anyaHoar (1 ao 3)

1. npoAaja ff npilMAeHil aBaHc, 3002
354667 355819

2. npilMAeHe KaMare u3 notroBHhx affihBHocril 3003
40 5B

3. Ofranil npqnvBh v3 peAoBHor nocnoBasa 3004
t3g5 1551

IL OAnilBy ToToBilHe rc nocnoBHfix aKThBHofrfi (1 ao 5) 3005
354633 342950

1. ly'cr na-e Ao6aBDaqrva r Aarn aBahch 3006
296087 285088

2,3apaAe, HaKHaAe 3apa,qa il ofranff nhqHh pacxoax 3007
45443 39703

3, fhahere ramare 3008
141 6B

4. nope3 Ha Ao6uraK 3009

5, OAlrBil no ocHoBy ocran/x jaBHqx nptrxoAa 3010
t2962 r8091

IL Hero FpilnhB roroBflHe il3 nocnoBHHX atry8Hocril (l-II) 3011
1469 14478

IV, Hero oAltrB roroBxBe h3 nocroBHxx atr[BHoqril (II-I) 3012
0

6. TOKOBH TOTOB14HE I43 AKT]4BHOCT}I HHBECT]4PAIsA

3013
31I. llpnnner roroBilHe x3 aflilBHofrh xHBefrxpaba (1 Ao 5)

1. npoAaja arqrja r yAera (rero npmueu) 3014

2. 11po4a.1a HeMareptrjanHe flMoBilHe, HeKperHlHa/ nofrpojeba, onpeMe h

6norouxtx cpeacrasa 3015
1307 t2

3. Ofranil 0ilHaHciljcKil nnacMaH[ (rero lpmter) 3016
20 1g

4. llp[MbeHe KaMare x3 affihBHotrr ilHBefrffpaba 3017

5. nptrMAeHe AuBilAeHne 3018

II. oAnffBtr Toro8ffHe il3 aKTilBHotril lraeanparoa (1 go 3) 3019
2473 1 OB4B

1. KynoBilHa aKuxja ff yAena (uero o4lrer) 3020

2, KynoBilHa HeMarepiljanHe uMoBuHe, HeKperHilHa, nofrpojeba, onpeMe y

6rolouxux cpe4caaa 3021
lOB4B

3- Ofranu Quuarcrjcxr nracualu (Hero o4nuar) 3022

IiI. Hero npilntrB roroBhHe tr3 atrxBHoqril xHBegrilpaffi (I-II) 3023

IV. Hero oAnuB ToroBilHe 13 anilaHocril ilHBestrpalba (II-I) 3024
1545 10817



n03xqllja AOn

,l3Hoc

TeKyha roAxHa nperxoAHa roAhHa

1 2 3 4

3. TOKOB}T TOTOBhHE }I3 AKThBHOCTH OI4HAHCI.IPATbA

3025
15211 0

L npvnhan ToroBxHe 13 astrBHocril onHaHcupaba (1 Ao 5)

1. YBehabe ocHoBHor KanilTana 3026

2. .{yropovnu xpe4rrn (xero nprrrar) 3027
15271

3. KparKopocHh rpe4nrr (nero nprluar) 302B

4. Oflane AyropocHe o6aBe3e 3029

5. Ocrane KparKopoqHe o6aB*e 3030

II. OAnuBil ToroBflHe h3 aKTkBHofrff Suuarcuparoa (1 go 6) 3031 r4452 3668

1. OTKyn confrBeHilx aKuilja il yAena 3032

2. AyropocHh KpeAilrx (oAntrBtr) 3033

3. KparKopocHx xpegmu (o4nrau) 3034

l. Ocrane o6aBee (oAflilBn) 3035

5. OlHaHcffjcKil nv3ilHr 3036

6. ly'cnnaheHe trilBilneHne 3037 AA52 3668

IIL Hero npilntrB roroBHHe H3 anilBHofril otrHaHcxpaba (I-II) 3038
1225

lV. Hero oanrB roroBilHe h3 antrBHofrx 0xHaHcilpaba (II-I) 3039
3668

r. cBErA nPIItl4B TOTOB]4HE (3001 + 3013 + 302s) 3040 17)706 357459

A. CBErA OAnhB TOTOBhHE (3005 r 3019 . 3031) 3041
371558 357466

B, HETO npt4nhB TOTOB]4HE (3040 - 3041) 3042
1148

E, HETO OMI4B TOTOBHHE (3041 - 3040) 3043
7

)K, roToB14HA HA nOqETKy OEpAqyHCKOr nEprOAA 3044
685 692

3. NO3NThBHE KYPCHE PA3'I14KE NO OCHOBY NPEPA'{YHA
TOTOB14HE

3045

h. HETAT}IBHE KYPCHE PA3III.IKE NO OCHOBY NPEPAqYHA
TOTOB14HE

3046

J, roToBl4HA HA KpAJy O6pAqyHCKOr nEpnOAA

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047
LB33

A/ // 
68s

y J€a.A'

auru 23. 14, zo 7) rosnae
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flonyruaBa npaBHo nilqe - npe4y3erHilK
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Marqqnu 6poj 08052590 | [!r$pa 4enarxoar 5224 I nilo rorogsseo

HA3ilB LUKA SENTA AD SENTA

:eAilure CeHTa , nptrfiaHhuHa 1

IA3BETIITAJ O NPOMEHAMA HA KANIATPJIY
3a nepiloA oa 01'01'2019' ao 3r'r2'20r9' roAilHe 

- y xr4rbaAaMa AilHapa -

PeAHn

6poj
ont4c

KoMnoHeHTe Kanrrana

AOn

30

AOn

31

AOn

32

OcHoBHh Kanxran YnrcaHn a HeynnaheHn kanrran Pe3epae

1 2 3 4 5

locerHo crabe npeiloAHe roAuHe Ha AaH
)1.O1._

r) AyroBHil canAo paqyHa 4001 4019 4037

i) norpaxHu canAo paqyHa 4002
799262

402C 4038

2

dcnpaBKa MaTep[janHo 3HacajHxx rpeuaxa h

rpoMeHa paqyHoEoAqBeHxx nonltTnka

a) ilctrpaBKe Ha AyroBHoj crpaHh pacyHa 4003 4021 4039

6) l4cnpaBKe Ha norpaxHoj frpaHil paqyHa 4004 4022 {040

3

KopxroBaHo nocerho crabe npeiloAHe roAtrHe

Ha AaH 01.01. _

a) KophroBaHn AyroBHh canAo pacyHa (1a + 2a - 26)

>0
4005 4Q23 +041

6) xopuroaauu norpaxHil canAo paqyHa (16 - 2a +

26)>0
4006

799262
4024 4042

4

npoMeHe y npeuoAHoj _ roAhHx

)) flpoMer Ha AyroBHoj ffpaHil pa,iyHa 4007 4025 +043

) npoMer Ha norpaxHoj frpaHil pacyHa 4008 4026 1044

5

:rabe Ha Kpajy npeuoAHe roAxHe 31.12._

a) 4yroenu canao paqyHa

(3a+4a-46)>0 4009 4027 4045

6) norpaxw canAo paqyHa

(36-4a+46)>0 4010
199262

4028 4046

6

,lcnpaBKa MarepxjanHo 3HacajHxx rpeuaKa h
npoMeHa paqyHoBoAOBeHtrX nonxTtrKa

) rcnpaere Ha Ayro8Hoj frpaHil pacyHa 401 1 4029 4047

6) rcnpaexe Ha norpaxHoj crpaHh paqyHa +012 1030 4048

7

KoprroBaHo nocerxo cra*e rexyhe roAxHa Ha

AaH 01.01. _

a) xopuroaaru 4yroBHfi canAo pavyua (5a + 6a - 66)

>0 1013 4031 4049

6) xoprroaaHr norpaxHil canAo pacyHa (56 - 6a +
66)>0

1014
t99262

4032 4050



PeAHx

6poj
on,tc

KoMnoHeHTe Kanrrana

AOn

30

\on
31

AOn

g2

OcHoBHtr Kanxran YnxcaH{ a HeynraheHr Kanxra, P€epBe

I 2 3 4 5

I

'lpoueHe y reKyhoj _ roAHHtr

r) npoMer Ha AyroBHoj fipaHff pacyHa 4015 4033 4051

i) npouer na norpaxHoj flpaHtr pacyHa 4016 4034 405:

9

:rabe Ha Kpajy reKyhe roAnHe

!1.12, _

r) gyroaxu canAo paqyHa
'7a+8a-86)>0 40t7 4035 4053

i) norpaxHfl GnAo paqyHa

76-8a+86)>0 4018
799262

4035 4054



PeAH h

rpoj
onhc

KoMnoHeHTe Kanrrana

AOn

35

AOn

O47 n237

aon
34

fy6xraK oTKynDeHe concraexe axqrje HepacnopeDeHx Ao6nraK

I 2 6 7 8

nocerHo crabe npenoAHe roAHHe Ha AaH
01,01._

a) 4yroeru canao pacyHa 4055
214A 4073 4091

5) norpaxrn canAo pacyHa 4056 4074 4092
6818

2

/lcnpaBKa MarepxjanHo 3HacajHtrx rpeuaka n

lpoMeHa PaCyHOaOACTAeHXX nOnnTHKa

) ilcnpaBKe Ha AyroBHoj frpaHx pacyHa 4057 4075 4093

6) ucnpaaxe Ha norpaxHoj frpaHx paqyHa 1058 4076 4094

3

KophroBaHo nocerHo crabe npexoAHe roArHe
Ha AaH 01.01. _

a) roprroaaur 4yroBHil canAo paryua (la + 2a - 26)
>0 4059

2748
4077 4095

6) xoprroaauu norpaxHu canAo pacyHa (16 - 2a + 26)
>0 4060 4078 4096

6818

4

fl poMeHe y npenoAHoj _ roAxHtr

a) npoMeT Ha Ayro8Hoj cTpaHh paqyHa 4061 4079 4097
6416

5) npover 63 ngrpaNnoj crpaHil pacyha 4062
2748

4080 4098
15467

lrabe Ha Kpajy npenoAHe roAxHe 31.12,_

r) AyroBHu canao paqyHa
'3a+4a-46)>0 4063 4081 4099

6) norpaNnu canAo paqyHa

(36-4a+a6)>0 4064 4982 4100
15869

6

hcnpaBKa MareprjanHo 3HacajHtrx rpeuaKa x
npoMeRa pacyHoBoAcTBeHrx no,lXTrKa

a) rcnpaaxe Ha AyroBHoj frpaHx pacyHa 4065 4083 4101

6) rcnpaaxe Ha norpaxHoj frpaHil pacyHa 4066 4044 1702

7

Kop[roBaHo nocerHo ffa]be reKyhe roAtrHe Ha

AaH 01.01. _

a) xoprroaarr 4yroBHh canAo paryxa (5a + 6a - 66)
>0 4067 4085 4703

6) xopnroeacu norpaxHil canAo pacyHa (56 - 6a + 66)
>0 1068 4086 4r04

1s869



PeAHra

Epoj
ont4c

KoMnoHeHTe Kanxrana

[on
35

AOn

O47 r237
AOn

34

fy6rraK OTKyubeHe confrBeHe aKqnje HepacnopeDeHx 406rraK

I 2 6 7 8

B

]poMexe y reKyhoj _ roAxHn

r) npoMer Ha AyroBHoj trpaHh paqyHa 4069 4081 4105
14094

i) npover na norpaxHoj frpaHh paeyHa r070 4088 1106 /qu6

9

:rabe Ha Kpajy TeKyhe roAHHe

JL,L2, _

r) AyroBHil canAo pacyHa

7a+8a-86)>0 1071 4089 4ro7

i) norpaxHff carAo pacyHa

76-Ba+86)>0
t072 4090 4108

9183



PeAHx

6poj
onhc

KoMnoHeHTe ocranor pegyrrara

AOn

330

AOn

331

AOn

332

PeBanoptr3aqhoHe pe3epBe
AKryapcKr{ Ao6hqn hntr

ry6nqx

Ao6u\n frnn ry6rqn no ocxoay ynaralba y

MacHtrcRe rHcrpyMeHTe KanrTana

1 2 9 10 11

'loqerHo frabe nperxoAHe roAxHe Ha AaH

)1.01._

l) gyroaur canao pacyHa 4109 tr27 41,45

) norpaxHil canAo pacyHa 4110 4128 4t46

HcnpaBKa ilarepnjanHo sHa{ajHtrx
rpeuaKa x npoMeHa pacyHoBoatrBeHtrx

nonrTxKa

a) rcnpaaxe ua 4yroBHoj frpaHh pacyHa 4111, 4129 4747

6) ffcnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHfi paqyHa 4t12 r30 4748

3

KoprroBaHo nocerHo crabe npeiloAHe
roAtrHe Ha AaH 01.01. _

a) ropuroaaHn 4yroBHil canAo pacyHa (1a + 2a -

26)>0
4113 1131

402
4L49

6) KopilroBaHh norpaxHr canAo paqyHa (16 - 2a

+26)>0
L14 L)Z 4150

4

npoMeHe y nperxoAHoj _ roArlHr

a) npoMer Ha AyroBHoj GpaHil paqyHa 115 4133
31

475r

6) npomer na norpaxHoj crpaHil paqyHa 4116 4134 208
4r52

5

Crabe Ha Kpajy npeiloAHe roAtrHe

31.12._

a) AyroBHil canAo paqyHa

(3a+4a-46)>0
r17 4135

225
4153

6) norpaxHil canAo paqyHa

(36-4a+46)>0 118 4136 4154

6

l.lcnpaBka MareptrjanHo 3HacajHxx

rpeuaka u npoMeHa paqyHoBoAfrBeHrx

non{TtrKa

a) ncnpaaxe Ha AyroeHoj crpaHil paeyHa 41 19 4731 4155

6) ncnpaere Ha norpaxHoj crpaHh pacyHa 4120 4138 4156

7

KopxroBaHo nocerno oare rexyhe
roAtrHe Ha AaH 01.01, _

a) KophroBaHh ayroBH[ canAo pacyHa (5a + 6a -

66)>0
412I 4739 4t57

6) xoprroeanu norpaxHM cargo pavyna (56 - 6a

+66)>0 4t22 4t40 4158



PeAHx

6poj

onrc

KoMnoHeHTe ocraror pe3y,rrara

{on

330

[ot]

331

aon

332

PeBaropH3aqHoHe pe3epBe AffiyapcKn Ao61{qx xnu

ry6rUh
Ao6nl.l.}, nnu ry6xqx no ocHoBy ynararba y

ilacHtrcKe nHcTpyHeHTe KantrTatra

1 2 9 10 11

B

npoMeHe y reKyhoj _ roarxx

a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHil pacyHa +t23 474r 13: +159

5) npouer xa norpaxHoj cTpaHr paqyHa 4124 4742
2

4160

9

Crabe Ha Kpajy reKyhe roAtrHe

31,12, _

a) AyroBHil canAo pacyHa

(7a+Ba-86)>0
125 4743

236
4167

6) norpaxnu Gnao pacyHa

(76-8a+86)>0 L26 4r44
0

4762



PeAHH

6poj

KoMnoHeHTe ocraror pe3ynrara

AOn

333

AOn

334 h 335

AOn

336

Ao6rqn nnn ry6rqn no ocxoay
y6era y ocranom Ao6nrxy nnn

ry6nrxy npr4pyxeHtrx apyuraBa

Ao6nqx hnh ry6xqh no ocHoBy

hHocrpaHor nocroBaba x
npeparyxa Qnxaxcrjcrrx

h3Beuraja

Ao6[[]fi nnn ry6nqn no ocxoay

xeutrHra HoBqaHor ToKa

1 2 t2 13 14

nocerHo frabe npelxoAHe roAxHe

Ha AaH 01.01.

a) AyroBHil canao pacyHa 4163 4181 4199

) norpaxHtr canAo pacyHa 4164 4182 +200

2

llcnpaBKa MareptrjanHo 3HacajHxx

rPeEaKa r trpoileHa
pacyHoBoafrBeHxx nontrTxKa

a) ucnpaBKe Ha AyroBhoj frpaHil pacyHa 4165 4183 1201

6) ucnpaBKe Ha norpaxHoj frpaHil
paqyHa

4166 4184 4202

3

KoprroBaHo nocerHo frabe
npexoAHe roAhHe Ha AaH 01.01

a) KopilroBaHtr AyroBHh canAo paqyHa

(1a+2a-26)>0 4167 4185 4203

6) KopilroBaHx noTpaxHrl canAo pacyHa

(16-2a+26)>0 4168 4186 4204

4

npoMeHe y npeiloAHoj _
foAhHn

) npoMer Ha AyroBHoj crpaHH paqyHa 4169 4r87 4205

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHff paqyHa 4170 4188 4206

5

Crase Ha Kpajy npeiloAHe roAxHe

31,12._

a) 4yroanr canAo pagyHa

(3a+4a-46)>0 4r7 1 4189 4207

6) norpaxHff canAo paqyHa

(36-4a+46)>0 4D2 4190 420A

6

14cnpaBKa uarepnjanHo :xavajnnx
rpeuaKa tr npoMeHa

pacyHoBoafrBeHtrx nontrTtrKa

a) rcnpaare Ha AyroBHoj frpaHh paqyHa T]J 419! 4?09

6) rcnpaere Ha norpaxHoj crpaHtr
paqyHa

r74 4192 4270

7

KopxroBaHo nocerHo craEe reKyhe
roAnHe Ha AaH 01,01, _

a) xoprroaaxu gyroBHn canAo paqyHa

(5a+6a-66)>0 t/J 4193 4271

6) xoprroeaeu norpaxHil canAo pacyHa

(s6-6a+66)>0 t76 4194 4212



PeAH,

6poj

KoMnoHeHTe ocraror pegynrara

333

AOn

334 r 335

AOn

336

Ao6n\n u n ry6rq,l no ocHoBy

trHOCTpaHOT nOCnOBaba n

npepacyHa onHaHcxjcKHx
n3Beuraja

yAena y ocrarou Ao6ut*y nnn

ry6nrry npn4pyxeHnx apyuraBa

Ao6nuh nnn ry6nqr no ocxoay

xeu1,lHra HoBcaHor roKa

1 2 t2 13 14

B

l-lpouexe y rexyhoj _ rogrnn

a) npoYeT da Ayr oBHoj qpaHil pacyHa 4177 4195 4273

6) npouer Ha norpaxHoj frpaHff pacyHa 4178 +196 +2r4

9

Crabe Ha Kpajy reKyhe roAxHe

31.12. _

a) AyroBHil can4o paqyHa

(7a+8a-86)>0
4179 4197 4215

6) norpaxHil canAo paqyHa

(76-8a+86)>0 4180 4198 4216



Pe

AHH

6poj
onrc

KoMnoHeHTe ocranor pegyrrara

aon AOn

AOn

337
vKynaH KantrTan L2(pea ro Kon 5

Ao Ko,l 15) - l(peA la Kon 3 Ao Kot
ls)l > 0

yo[TaK h3Haa KanxTana t>(pea
la Kon 3 Ao Kor 15) - >(peA 16

Kon 3 Ao kor 15)l > 0
Ao6nln 

^nn 
ry6hq[ no ocHoBy XOB

pa€nonoxtrBtrx 3a npoaajy

1 2 15 16 t7

I

'locerHo crabe nperxoAHe roAxHe

{a aaH 01.01._

)) AyroBHx canAo pavyHa 42!7

4235
202930

4244

) norpaxhil canAo pacyHa 421

2

,cnpaBKa MareptrjarHo 3HacajHhx
-peuaKa tr nPoMeHa

racyHoBoAfrBeHnx nonxTtrKa

i) HcnpaBKe Ha AyroBHoj frpaHil paqyHa 4219

4236 4245
i) ucnpaaxe xa norpaxHoj crpaHtr

)aqyHa
4220

3

KophroBaHo noqerHo cabe
npeuoAHe roAhHe Ha AaH 01,01.

r) KopuroBaHil AyroBHff canAo pacyHa
'1a+2a-26)>0 4221,

4237
242930

4246

i) kopilroBaHtr norpaxHx carAo pacyHa

16-2a+26)>0
4222

4

npoMeHe y npenoaHoj _
rOAtrHh

a) npoMer Ha ayroBHoj crpaHk paqyHa 223 4238

4247

) npoMer Ha norpaxHoj fipaHfi paqyHa 4224

5

Crare xa Kpajy npeuoAHe roAhHe

31.12._

:) 4yroanu canAo pacyHa
'3a+4a-46)>0 4225

4239
2)"4906

4248

i) norpaxHu canAo pacyHa
'36-4a+46)20 +226

6

l.lcnpaBKa uarepnjanuo sxauajnnx
rpeuaKa n npoMeHa

paqyHoBoacTBeHnx no,lrTl{ka

a) ilcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHil paryHa 4227

+240 4249
6) rcnpanre Ha norpaxHoj crpaHh

pacyHa
4228

7

(ophroBaHo noqerHo crabe reKyhe
-ogrne ra gax 01.01. _

a) KopffroBaHff AyroBHff canAo pacyHa

(5a+6a-66)>0 4229

4241
214906

4250

6) KoplroBaHu norpaxHh canAo paqyHa

(56-6a+66)>0 4230



fyoHrail u3HaA Kan[rana [>(Pea
1a Kon 3 ao Kon 15)' I(Pen 16

Kon 3 Ao Kon 15)l > 0

YxynaH Kan[ran II(PeA 16 Kot 3

ao xor 15) ' I(Peg la Kon 3 Ao Kon

ls)l > 0

Ao6n\a nnn ry6xq11 no ocHoBY xOB

pacnoroxtrEnx 3a nPoaajY

a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHil paqyHa

npoMeT Ha noTpaxHol frpaHh pacyHa

+8a-86)>0

(76-Ba+86)>0

,6ll io 
l*'n,

,6p. 95l2]t4 v 14412014)

06pa3aq nponilcaH npaBunHilKoM o caApxxHil tr OopMil o6pa3aqa QtrHaHcujcKux
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Лука Сента а.д. Сента (у даљем тексту „Друштво“) је основано 23. јануара 1974. године. 
 

Друштво је организовано као акционарско друштво и уписано је у Регистар привредних 
друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Друштва се од дана 16. октобра 2006. 

године  тргује на Београдскoj берзи. 
 

Основна делатност Друштва је манипулација теретом. 

 

Седиште Друштва је у Сенти, улица Пристанишна 1. 

 

Матични број Друштва је 08052590, а порески идентификациони број 101099680. 

 

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 62/2013 и 30/2018) 

Друштво је разврстано као мало правно лице. 
 

На дан 31. децембра 2019. године Друштво је имало 30 запослених (31. децембар 2018. 
године – 30 запослениx) 

 

Финансијски извештаји за пословну 2019. годину одобрени су од стране руководства 
Друштва дана 23. априла 2020. године. 
 

 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Основе за састављање финансијских извештаја 

 

Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Законом о рачуноводству 
(Службени гласник РС, бр. 62/2013 и 30/2018) и другим рачуноводственим прописима који 
се примењују у Републици Србији. 

 

На основу важећих рачуноводствених прописа, правна лица и предузетници у Републици 
Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и 
обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање 
финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која 
подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја („Оквир“), 
Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде 
финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.  
 

Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда 
финансијског извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у 
Службеном гласнику РС. Међутим, до датума састављања финансијских извештаја за 2019. 

годину нису преведене нити објављене све важеће промене у стандардима и тумачењима. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 

Основе за састављање финансијских извештаја (наставак) 
 

Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја Друштво није у потпуности 
применило МРС, МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 31. 
децембра 2019. године. Имајући у виду материјално значајне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу да  имају на реалност и 
објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не 
могу сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 

 

Презентација финансијских извештаја 

 

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и 
форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике 
(Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014). 

 

Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије 
наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
 

Рачуноводствени метод 

 

Финансијски извештаји су састављени по методу првобитне набавне вредности, осим 
уколико МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на начин описан у значајним 
рачуноводственим политикама. 
 

Начело сталности пословања 

 

 Финансијски извештаји Друштва састављени су на основу начела сталности пословања. 
 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

Некретнине и опрема 

 
Некретнине и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно по цени 
коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини фактурна 
вредност увећана за све трошкове који се могу директно приписати довођењу ових 
средстава у стање функционалне приправности. 

 

Након почетног признавања, некретнине и опрема вреднују се по набавној вредности 
умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне 
кумулиране губитке по основу умањења вредности. 

 

Амортизација некретнина и опреме се израчунава применом пропорционалне методе у 
току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа: 

 

Грађевински објекти 1,00% 

Погонски и пословни инвентар 5,00% 

Намештај 10,00% 

Остала опрема 10,00% 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Некретнине и опрема (наставак) 
 

Обрачун амортизације  почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство 
стављено у употребу. Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна 
амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали 
намеравани век  њиховог коришћења. 

 

Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће 
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или 
отписа средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене 
вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода. 
 

Инвестиционе некретнине 

 

Инвестиционе некретнине обухватају некретнине које Друштво издаје у закуп или држи 
ради увећања вредности капитала. 
 

Иницијално признавање инвестиционих некретнина врши се по њиховој набавној 
вредности или цени коштања. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све 
трошкове које се могу директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне 
приправности. 
 

Након почетног признавања инвестиционе некретнине се вреднују по по набавној 
вредности умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за 
евентуалне кумулиране губитке по основу умањења вредности. 
 

Амортизација инвестиционих некретнина се израчунава применом пропорционалне 
методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену стопе од 1,00%. 
 

Обрачун амортизације  почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство 
стављено у употребу. Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна 
амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали 
намеравани век  њиховог коришћења. 
 

Залихе 

 

Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној 
вредности, у зависности која је нижа.  
 

Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне 
трошкове и друге зависне трошкове набавке. Цена коштања обухвата трошкове директног 
материјала, директног рада и индиректне трошкове производње. Трошкови су укључени у 
цену коштања на бази нормалног степена искоришћености капацитета, не укључујући 
трошкове камата. 
 

Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у 
нормалним условима пословања, након умањења за трошкове продаје.  
 

Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене. 
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Умањење вредности имовине 

 
На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје 
материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је 
дошло до губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације 
постоје, процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални 
губитак. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво 
процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада. 

 

Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која 
је виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови 
дисконтују се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која 
одражава садашњу тржишну процену временске вредности новца за ризике специфичне за 
то средство.  

 

Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до 
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим 
ако средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до 
износа ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу. 

 

Финансијски инструмeнти 

 

Класификација финансијских инструмената 

 

Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања, 

краткорочне финансијске пласмане и готовину и готовинске еквиваленте. Друштво 
класификује финансијска средства у неку од следећих категорија: средства по фер 
вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и 
потраживања и средства расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су 
средства стечена. Руководство Друштва утврђује класификацију финансијских средстава 
приликом иницијалног признавања. 
 

Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске 
обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Друштво класификује 
финансијске обавезе у две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и 
остале финансијске обавезе. 
 

Метод ефективне камате 

 

Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског 
средства или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате 
током одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која тачно дисконтује 
будуће готовинске исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског 
инструмента или где је прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену вредност 
финансијског средства или финансијске обавезе.  
 

Приходи се признају на бази ефективне камате за дужничке инструменте, изузев за оне 
који су исказани по фер вредности кроз биланс успеха. 
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Финансијски инструменти (наставак) 
 

Готовина и готовински еквиваленти 

 

Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни, средства 
на текућим и девизним рачунима као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће 
лако конвертовати у готовину и који су предмет безначајног ризика од промене вредности. 

 

Кредити (зајмови) и потраживања 

 

Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања са фиксним или 
одредивим плаћањима  која  се не  котирају  на  активном  тржишту  класификују  се  као  
кредити (зајмови) и потраживања.  
 

Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе 
ефективне камате, умањеној за умањење вредности по основу обезвређења. Приход од 
камате се признаје применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних 
потраживања, где признавање прихода од камате не би било материјално значајно. 
 

Умањења вредности финансијских средстава 

 

На дан сваког биланса стања, Друштво процењује да ли постоје објективни докази да је 
дошло до умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава 
(осим средстава исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење 
финансијских средстава се врши када постоје објективни докази да су, као резултат једног 
или више догађаја који су се десили након почетног признавања финансијског средства, 
процењени будући новчани токови средстава измењени. 

 

Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се индиректно за износ доспелих 
потраживања која нису наплаћена у одређеном периоду од датума доспећа за плаћање, а 
директно ако је немогућност наплате извесна и документована. Промене на рачуну 
исправке вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха. 
Наплата отписаних потраживања књижи се у билансу успеха као остали приход. 
 

Обезвређење акција, класификованих као финансијска средства расположива за продају,  
које се не котирају на Београдској берзи врши се у случају значајног или дуготрајног пада 
фер вредности посматране акције испод њене књиговодствене вредности. Претходно 
признати расходи обезвређења по овом основу се не укидају кроз биланс успеха. Свако 
накнадно повећање фер вредности се признаје директно у оквиру укупног осталог 
резултата. 
 

Остале финансијске обавезе 

 

Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају  по 
фер вредности примљених  средстава, умањене за трошкове трансакције. 

 

Накoн пoчeтнoг признавања, остале финансијскe oбавeзe сe вреднују по амортизованој 
вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у 
билансу успеха обрачунског периода. 
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Резервисања 

 

Резервисања се признају и врше када Друштво има садашњу обавезу (законску или 
уговорену), која је резултат прошлих догађаја, и када је вероватно да ће одлив ресурса који 
стварају економске добити бити потребан да се измири обавеза и када се износ обавезе 
може поуздано проценити. Резервисања се признају за будуће пословне губитке. 
 

Резервисања се вреднују по садашњој вредности очекиваних новчаних одлива, уз примену 
дисконтне стопе пре опорезивања која одражава постојеће тржишне услове и евентуалне 
специфичне ризике повезане са потенцијалном обавезом за које се признаје резервисање. 
Повећање резервисања услед протека времена се признаје као расход по основу камата. 

 

Порез на добитак  
 

Текући порез 

 

Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о 
опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се 
применом пореске стопе од 15% на пореску основицу утврђену у пореском билансу 
Друштва. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у 
званичном билансу успеха који се коригује за сталне разлике које су дефинисане 
прописима о опорезивању Републике Србије.  
 

Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу 
користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, 
губици из текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих 
обрачунских периода, али не дуже од 5 година. 

 

Одложени порез 

 

Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза 
према билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене 
вредности средства и обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске 
основице коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се 
признају за све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства 
признају у мери у којој је вероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за 
коришћење одбитних привремених разлика. 
 

Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се 
примењивати у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез 
се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се 
књиже директно у корист или на терет осталог свеобухватног резултата, и у том случају се 
одложени порез такође распоређује у оквиру осталог свеобухватног резултата. 
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Примања запослених 

 
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 

 

У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Друштво јe у oбавeзи да 
плаћа дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст 
запoслeних. Oвe oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима 
oбрачунатим пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Друштво јe, 
такoђe, oбавeзно да oд брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe 
запoслeних, уплати тим фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт 
запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe.  
 

Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по 
овим основама. 

 

Отпремнине 

 

У складу са Законом о раду и Колективним уговором, Друштво има обавезу да запосленом 
исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу две просечне зараде остварене  у 
Републици Србији у месецу који претходи месецу одласка у пензију. Друштво је извршило 
актуарску процену садашње вредности ове обавезе и формирало одговарајуће 

резервисање по том основу.  
 

Приходи и расходи  
 

Приходи од продаје робе, производа и извршених услуга признају се у билансу успеха под 
условом да су сви ризици и користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају 
у моменту испоруке робе и производа или извршења услуге. Приходи се исказују по 
фактурној вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност.  

 

Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. 
 

Прерачунавање стране валуте 

 

Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 

Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у 
динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан. 
 

Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у 
страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути, 
књижене су у корист или на терет биланса успеха. 

 

Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној 
валути прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  
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Трошкови позајмљивања 

 

Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са 
позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати 
стицању, изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу, укључују се у 
набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања 
признају се као расход периода у коме су настали. 

 

 

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 

 
Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и 
доноси претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и 
обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене 
и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима 
пословања и осталим расположивим информацијама на дан састављања финансијских 
извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа.  
 

Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење 
претпоставки представљена су у даљем тексту:  

 

Корисни век некретнина и опреме 

 

Друштво процењује преостали корисни век некретнина и опреме на крају сваке пословне 
године. Процена корисног века некретнина и опреме је заснована на историјском искуству 
са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и променама 
економских и индустријских фактора. 
 

Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, промене у пословним 
књигама Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене 
рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају материјално значајан 
ефекат на књиговодствену вредност некретнина и опреме као и на износ амортизације 
текућег обрачунског периода.   
 

Умањење вредности имовине 

 

На дан биланса стања, Друштво врши преглед књиговодствене вредности материјалне и 
нематеријалне имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности 
неког средства. Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске 
токове не генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. 
Накнадне промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних 
токова могу да утичу на књиговодствену вредност односне имовине. 
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (НАСТАВАК) 
 

Исправка вредности потраживања  
 

Исправка  вредности  сумњивих  и  спорних  потраживања  је  извршена  на  основу 
процењених губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе. Процена 
руководства  је  заснована  на  старосној  анализи  потраживања  од  купаца,  историјским 
отписима, кредитној способности купаца и променама у постојећим условима продаје. Ово 
укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати. 
Промене у условима пословања, делатности или околностима везаним за одређене купце 
могу да имају за последицу корекцију исправке вредности сумњивих и спорних 
потраживања обелодањене у приложеним финансијским извештајима. 
 

Исправка вредности застарелих залиха и залиха са успореним обртом 

 

Друштво врши исправку вредности застарелих залиха као и залиха са успореним обртом. 
Поред тога, одређенe залихе Друштва вредноване  су по њиховој нето продајној вредности. 
Процена нето продајне вредности залиха извршена је на основу најпоузданијих 
расположивих доказа у време вршења процене. Ова процена узима у обзир очекивано 
кретање цене и трошкова у периоду након датума биланса стања и њена реалност зависи 
од будућих догађаја који треба да потврде услове који су постојали на дан биланса стања. 

 

Одложена пореска средства  
 

Одложена пореска средства призната су на све неискоришћене пореске губитке до мере до 
које  је  извесно  да  је  ниво  очекиваних будућих  опорезивих добитака довољан да се 
неискоришћени  порески  губици  могу  искористити.  Значајна  процена  од  стране 
руководства Друштва је неопходна да би се утврдио износ одложених пореских средстава 
која се могу признати, на основу периода настанка и висине будућих опорезивих добитака 
и стратегије планирања пореске политике.  
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5. НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 

 
  у хиљадама РСД 

 Земљиште и 
грађевински 

објекти 

  

 

Oпрeма 

 Инвести-

ционе 
некретнине 

 

Средства у 
припреми 

  

 

Укупно 

          

Набавна вредност          

1. јануар 2018. године 555.353  101.416  2.417  -  659.186 

Набавкe у тoку гoдинe 750  -  -  12.273  13.023 

Преноси 5.752  6.521  -  (12.273)  - 

31. децембар 2018. године 561.855  107.937  2.417  -  672.209 

          

1. јануар 2019. године 561.855  107.937  2.417  -  672.209 

Набавкe у тoку гoдинe -  864  -  2.548  3.412 

Преноси 710  1.624  -  (2.334)  - 

Отуђења и расходовања -  (2.008)  -  -  (2.008) 

31. децембар 2019. године 562.565  108.417  2.417  214  673.613 

          

Исправка врeднoсти           

1. јануар 2018. године 400.729  61.847  356  -  462.932 

Амортизација 4.501  2.536  25  -  7.062 

Отуђења и расходовања -  -  -  -  - 

31. децембар 2018. године 405.230  64.383  381  -  469.994 

          

1. јануар 2019. године 405.230  64.383  381  -  469.994 

Исправка грешака ранијих 
година 267  -  -  -  267 

Амортизација 4.569  2.797  24  -  7.390 

Отуђења и расходовања -  (344)  -  -  (344) 

31. децембар 2019. године 410.066  66.836  405  -  477.307 

          

Садашња врeднoст           

31. децембар 2019. године  152.499  41.581  2.012  214  196.306 

31. децембар 2018. године 156.625  43.554  2.036  -  202.215 

 

 

 

6. ЗАЛИХЕ 

 

у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 

Материјал  45  33 

Резервни делови  13  33 

Алат и инвентар  5.317  5.626 

Роба  26.803  19.283 

Плаћени аванси за залихe   161  1.305 

  32.339  26.280 

Mинус: исправка вредности  (5.083)  (5.403) 

     

  27.256  20.877 
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7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

 

у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 

Купци у земљи:     

   - повезана правна лица  252  685 

   - остала правна лица  25.867  23.827 

  26.119  24.512 

Минус: исправка вредности  (448)  - 

     

  25.671  24.512 

 

У складу са пословном политиком, своје производе, робу и услуге Друштво продаје на 
одложени рок који у просеку износи 60 дана. Старосна структура потраживања на дан 31. 
децембра 2019. и 2018. године представљена је на следећи начин: 
 

 

у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 

0-30 дана  19.991  18.600 

30-60 дана  2.881  2.694 

60-90 дана  1.103  1.184 

90-180 дана  1.046  1.770 

180-360 дана  998  190 

преко 360 дана  100  74 

     

  26.119  24.512 

 

На доспела потраживања Друштво не врши обрачун затезне камате. Наплата потраживања 
није обезбеђена теретом на имовину дужника или јемством трећег лица.  
 

Промене на исправци вредности потраживања за 2019. и 2018. годину су биле следеће: 
 

у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 

Нове исправке у току године  448  - 

     

Стање на крају године  448  - 
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8. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2019. године и 31. децембра 2018. 
године у износу од 196.087 хиљада РСД чини 392.173 обичних акција појединачне 
номиналне вредности од 500 динара.  
 

Стање капитала и број акција су регистровани код Централног регистра, депоа и клиринга 
хартија од вредности и код Агенције за привредне регистре.  
 

Структура основног капитала Друштва дата је у наредном прегледу: 
 

 2019.  2018. 

 Број 
акција 

 

% учешћа 

 Број 
акција 

 

% учешћа 

        

Еуро гас д.о.о. Суботица    138.939   35,43%     138.939   35,43% 

Томислав Војнић Пурчар  122.465  31,23%  122.465  31,23% 

Еуро петрол д.о.о. Суботица 98.000  24,99%  98.000  24,99% 

Имре Ароксалаши  27.215  6,94%  27.215  6,94% 

Остали акционари 5.554  1,41%  5.554  1,41% 

        

    392.173   100,00%     392.173   100,00% 

 

 

9. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

 

Одложена пореска средства и обавезе на дан 31. децембра 2019. и 2018. године односе се 
на привремене разлике по следећим позицијама: 
 

у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 

Одложене пореске обавезе     

Некретнине и опрема  12.293  11.626 

  12.293  11.626 

Одложена пореска средства     

Дугорочна резервисања  242  246 

Неискоришћени порески кредити  1.064  1.088 

  1.306  1.334 

     

  10.987  10.292 
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9. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ (НАСТАВАК) 
 

Промене на одложеним порезима у 2019. и 2018. години приказане су у наредној табели. 
 

у хиљадама РСД 
 Стање на 

почетку 
године 

 Одложени 
порески 
(расход) 

 Остали 
свеобухватни 

добитак/(губитак) 

  

Укупно 

        

2019. година        

Порески кредит 1.088  (24)  -  1.064 

Некретнине и опрема и 
нематер. улагања (11.626) 

 

(667) 

 

- 

 

(12.293) 

Дугорочна резервисања за 
отпремнине 246 

 

(6) 

 

2 

 

242 

        

 (10.292)  (697)  2  (10.987) 

        

2018. година        

Порески кредит 1.135  (47)  -  1.088 

Некретнине и опрема и 
нематер. улагања (10.302)  (1.324)  -  (11.626) 

Дугорочна резервисања за 
отпремнине 333  (56)  (31)  246 

        

 (8.834)  (1.427)  (31)  (10.292) 

 

 

10. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Краткорочне финансијске обавезе Друштва на дан 31. децембра 2019. године  у износу од 
11.211 хиљада РСД у целости се односе на текуће доспеће дугорочног кредита. 

 

Обавезе Друштва по основу дугорочног кредита на дан 31. децембра 2019. године  у износу 
од 15.288 хиљада РСД у целости се односе на средства одобрена за финансирање обртних 
средстава. 

 

Каматна стопа на одобрена средства на дан биланса стања износи 3,6% годишње. 
 

Обавезе Друштва по основу дугорочног кредита дан 31. децембра 2019. године у целости 
су деноминиране у ЕУР. 
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10. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (НАСТАВАК) 
 

Усаглашавање обавеза из финансијских активности 

 

Промене на обавезама Друштва из финансијских активности приказане су као што следи: 
 

  

Дугорочни 
кредити 

  

Укупно 

    

1. јануар 2019. године -  - 

Приливи 15.277  15.277 

Одливи -  - 

Немонетарне трансакције -  - 

Курсне разлике 11  11 

    

31. децембар 2019. године 15.288  15.288 

 

 

11. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 

Добављачи у земљи:     

   - повезана правна лица  1.647  6.010 

   - остала правна лица  8.493  13.635 

Остале обавезе из пословања  26  34 

     

  10.166  19.679 

 

 

12. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 

 

у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

  

Приходи од продаје робе у земљи:     

   - повезана правна лица  234  1.132 

   - остала правна лица  236.746  283.331 

     

  236.980  284.463 
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13. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА 

 

у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 

Приходи од продаје услуга у   
   земљи:     

   - повезана правна лица  1.418  1.476 

   - остала правна лица  56.120  57.497 

      

  57.538  58.973 

 

 

14. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 

Трошкови режијског материјала  2.991  3.780 

Трошкови резервних делова  2.222  2.123 

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара  948  1.076 

     

  6.161  6.979 

 

15. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 

Трошкови бруто зарада   38.966  33.144 

Трошкови пореза и доприноса на зараде  
   на терет послодавца  6.345  5.616 

Остали лични расходи  498  1.440 

 

  45.809  40.200 

 

16. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 

у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 

Трошкови транспортних услуга  6.934  12.951 

Трошкови услуга одржавања  4.153  4.451 

Трошкови производних услуга  2.918  - 

Трошкови закупнина  788  974 

Трошкови рекламе и пропаганде  148  215 

Трошкови осталих услуга  3.042  2.151 

     

  17.983  20.742 
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17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 

у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 

Трошкови непроизводних услуга  5.560  5.200 

Трошкови пореза и доприноса  1.944  2.757 

Трошкови премије осигурања  2.681  2.338 

Трошкови репрезентације  780  548 

Трошкови платног промета  403  353 

Трошкови чланарина  53  54 

Остали нематеријални трошкови  158  94 

 

  11.579  11.344 

 

18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

Компоненте пореза на добитак 
 

Порез на добитак исказан за пословну 2019. годину у износу од 697 хиљада РСД (2018. 
година – 1.427 хиљада РСД) у целости се односи на одложени порески расход. 

 

Усаглашавање  добитка пре опорезивања и пореске основице 
 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 
Добитак пре опорезивања  8.105  16.894 

     

Порез на добит по законској стопи од 15%   1.216  2.534 

Порески ефекти расхода који се не признају у    
пореском билансу     33  9 

Искоришћени порески губици који нису били 
признати као одложено пореско средство  (438)  (1.149) 

Укидање пореских кредита по основу којих су 
била призната одложена пореска средства  (24)  (47) 

Остало  (90)  80 

     

Текући порез на добитак  697  1.427 

     

Ефективна пореска стопа  8,60%  8,45% 
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18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (НАСТАВАК) 
 

Неискоришћени порески кредити 
 
Преглед неискоришћених пореских кредита и рокови до када могу да буду искоришћени 
приказани су као што следи: 
 

у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 
до једне године   264  24 

од једне до пет година  800  1.064 

     

  1.064  1.088 

 

 

19. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 

 

Друштво израчунава основну зараду по акцији као однос нето добитка из континуираног 
пословања који припада акционарима који поседују обичне акције и пондерисаног 
просечног броја обичних акција у оптицају за период, не узимајући у обзир сопствене 
акције стечене у току године од стране Друштва. 
 

Прорачун зараде по акцији извршен је на основу следећих података: 
 

у хиљадама РСД 

 2019.  2018. 
 

Нето добитак текуће године 7.408  15.467 

    

Пондерисани број обичних акција 392.173  392.173 

 

 

20. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 

У оквиру својих редовних пословних активности Друштво обавља трансакције са повезаним 
лицима. У току 2019. и 2018. године обављене су следеће трансакције са осталим 
повезаним правним лицима:  

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  234  1.132 

     

  234  1.132 
 
 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА  1.418  1.476 

     

  1.418  1.476 

 

НАБАВКЕ  14.172  21.265 

     

  14.172  21.265 
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20.  ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 

ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ     

Потраживања од купаца  252  685 

     

  252  685 

 
ОБАВЕЗЕ     

Обавезе према добављачима  1.647  6.010 

     

  1.647  6.010 

 

 

Кључно руководство Друштва чине извршни директор, помоћник извршног директора, 
руководилац техничког сектора и руководилац сектора општих послова. Накнаде плаћене 
или плативе кључном руководству по основу њиховог рада приказане су у табели која 
следи:  

 

у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 

Зараде и бонуси  10.207  7.607 

     

  10.207  7.607 

 

21. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 

 

Друштво обавља своју пословну активност као јединствен пословни сегмент, манипулација 
теретом на домаћем тржишту. Сходно томе, следеће информације представљају 
обелодањивања на нивоу Друштва као целине. 

 

Информације о приходима од продаје 

 

у хиљадама РСД 

 2019.  2018. 

 

Велепродаја 200.067  238.382 

Транзит 34.355  43.810 

Складиштење и закуп магацина 24.187  29.110 

Услуге претовара 11.860  11.293 

Лучка саобраћајница 10.920  11.216 

Услуге превоза 2.888  4.642 

Малопродаја 2.558  2.271 

Закуп канцеларија 1.684  1.685 

Остало 5.999  1.027 

     

 294.518  343.436 
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22. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

 

Циљеви управљања финансијским ризицима 

 

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, 
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима 
Друштва је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и 
тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва. 
 

Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских 
ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити 
постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 

 

Тржишни ризик 

 

Тржишни  ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су 
промене курсева страних валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину 
прихода Друштва или вредност његових финансијских инструмената. Задатак управљања 
тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у 
оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва. 
 

Девизни ризик  
 

Изложеност Друштва девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне 
финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и 
готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне 
финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминиране у страној валути. 

 

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним валутама на 
дан извештавања је следећа: 

 

у хиљадама РСД 

 Имовина  Обавезе 

 2019.  2018.  2019.  2018. 

        

ЕУР -  -  15.288  - 

        

 -  -  15.288  - 

 

На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама 
евидентно је да је Друштво пре свега осетљиво на промене девизног курса ЕУР. 

 

У следећој табели приказана је осетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за 
10% у односу на поменуту страну валуту. Стопа осетљивости од 10% представља процену 
руководства Друштва у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР. 
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22. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Тржишни ризик (наставак) 
 

Девизни ризик (наставак) 
 

у хиљадама РСД 

 2019.  2018. 

 +10%  -10%  +10%  -10% 

        

ЕУР (1.529)  1.529  -  - 

        

 (1.529)  1.529  -  - 

  

Каматни ризик 

 

Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих 
је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Друштво нема 
на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.  
 

Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2019. и 2018. године са 
становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:  

 

у хиљадама РСД 

 2019.  2018. 

 

Финансијска средства    

Некаматоносна 28.173  25.709 

    

 28.173  25.709 

 

Финансијске обавезе    

Некаматоносне 13.664  22.768 

Каматоносне (фиксна каматна стопа)  15.288  - 

    

 28.952  22.768 

 

Кредитни ризик 

 

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за 
резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне 
финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима. 
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22. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Кредитни ризик (наставак) 
 

У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну 
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Друштво је принуђено да 
користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које 
пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са 
одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу 
бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са 
пословном политиком усвојеном од стране руководства Друштва. Износ максималне  
кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.  
 
У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености 
кредитном ризику, Друштво примењује механизме предвиђене пословном политиком. 
 
Друштво нема значајнију концентрацију кредитног ризика, јер се његова потраживања и 
пласмани односе на велики број међусобно неповезаних купаца са појединачно малим 
износима дуговања. 
 

Ризик ликвидности 
 
Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да 
Друштво у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Друштво управља ризиком 
ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и 
стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских 
средстава и обавеза.  
 
Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој табели: 
 
 

 

до  
1 године  

од 1 до 2 
године  Укупно 

      

2019. година      

Дугорочни кредити 11.211  4.077  15.288 

Обавезе из пословања 10.166  -  10.166 

Остале краткорочне обавезе 3.498  -  3.498 

         

 24.875  4.077  28.952 
 
2018. година      

Обавезе из пословања 19.679  -  19.679 

Остале краткорочне обавезе 3.089  -  3.089 

      

 22.768  -  22.768 

 

 

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу 
најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири. 
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23. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 

 

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Друштва има за циљ очување  
могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући 
приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и 
капитала. Руководство Друштва прегледа структуру капитала на годишњој основи. 
 

Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се 
као однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што 
се укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске 

еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у 
билансу стања и нето задужености. 
 

Показатељи задужености на дан 31. децембра 2019. и 2018. године су били следећи: 
 

у хиљадама РСД 

 2019.  2018. 

 

Укупна задуженост 15.288  - 

Готовина и готовински еквиваленти 1.833  685 

    

Нето задуженост 13.455  - 

Капитал 208.209  214.906 

    

Укупан капитал 221.664  214.906 

    

Показатељ задужености 6,07%  0,00% 

 

 

24. ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
 

На дан 31. децембра 2019. и 2018. године Друштво није имало финансијских средстава и 
обавеза која се након почетног признавања вреднују по фер вредности. 
 

Књиговодствене вредности финансијских инструмената обелодањене у билансу стања 
Друштва по амортизованој вредности приближно су једнаке њиховим фер вредностима. 

 

 

25. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Дата јемства 

 

Потенцијалне обавезе Друштва на дан 31. децембра 2019. године по основу јемстава датих 
повезаним правним лицима износе 2.012 хиљада РСД (2018. године – 2.036 хиљада РСД). 
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26. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 

 

Порески прописи Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачење пореских прописа од стране пореских власти у односу на трансакције и 
активности Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Услед тога, трансакције 
могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може бити одређен додатни 
износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет  година, 
односно пореске власти имају право да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од 
пет година од када је обавеза настала.  

 

Поред наведеног, Друштво има значајне трансакције са повезаним правним лицима. Иако 
руководство Друштва сматра да Друштво поседује довољну и адекватну пратећу 
документацију у вези са трансферним ценама, постоји неизвесност да се захтеви и 
тумачења пореских и других органа разликују од тумачења руководства. Руководство 
Друштва сматра да евентуална различита тумачења неће имати материјално значајних 
последица по финансијске извештаје Друштва. 
 

 

27. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 

 

Друштво је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31. 
децембра 2019. и 2018. године. У поступку усаглашавања са пословним партнерима, нису 
утврђена материјално значајна неусаглашена потраживања и обавезе. 
 

 

28. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 

 

У Републици Србији је дана 15. марта 2020. године уведено ванредно стање због ширења 
корона вируса (COVID-19). Пандемија COVID-19 у свету се брзо шири и има велики утицај на 
глобалну привредну активност, као и на привреду у Републици Србији. Руководство 
Друштва очекује смањење прилива у односу на исти период претходне године, услед 
неизвесности наплате потраживања, због чега се одлучило на коришћење мораторијума на 
отплату финансијских обавеза, додатно задуживање код пословне банке, коришћење 

подстицајних мера Владе Републике Србије у области фискалне политике, као и 

коришћење бесповратних давања из буџета Републике Србије на име исплате зарада 
запосленим, а све у циљу одржања нивоа ликвидности и солвентности на приближно 
истом нивоу као у 2019. години. Руководство Друштва је проценило да екстерни услови у 
земљи и окружењу немају материјално значајан утицај на способност Друштва да настави 
да послује по принципу сталности у будућем периоду од 12 месеци, а узимајући у обзир 
предузете мере и досадашњу солвентност и ликвидност Друштва. 
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GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU

DRUSTVA LUKA SENTA A.D. SENTA

ZA 2019.god.

I OPSTI PODACI

L. Poslovno ime LUKA SENTA AD SENTA

SediSte 24400 Senta
:

Adresa Pristaniina 1

Matidni broj 080s2590

PIB

2. web site i e-mail adresa

101099680
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3. Broj i datum reienja o upisu u registar
privrednih subjekata

4. Delatnost (5ifra iopis)

5. Brojzaposlenih (proseian broj u 2019.9,)

BD 447712005 od 27.08.2005 (prevodenje u APR)

5224 manipulacija teretom

31

6. Brojakcionara (na dan: 3L.L2.2OL9.l

7. Deset najve6ih akcionara

Red.
: --. lme i prezime/ Poslovno ime
broj

1. EURO GAS DOO SUBOTICA 138.939
+

I

2. VOJNIC PURCAR TOMISLAV 1.22.465

3. EURO PETROL DOO SUBOTICA

4. AROKSALASI IMRE

5. RAIFFEISENBANK-KASTODI RN-KS

6. LUKA. ATILA

Brojakcija
na dan: 31,.12.2019.

% ude56a od ukupne emisije na

dan: 31.12.2019.

35,428

31_,227

24,989

6,939

0,478

0,229

98.000

27.21.5

1.875

898

8. MOLNAR JENE 484 0,1.23

9. POPOV VASILIJE 403 0,103
i:

7. MOLNAR JENE

10. HYPO LLC, DELAWARE

8. Vrednost osnovnog kapitala u din.: L99.262.229 din.

719 0,183

280 0,07L

8a) Vrednost akcijskog kapitala: 196.086.500 din.
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9. Podaci o akcijama Broj izdatih akcija CFI kod lSlN broj

- obidne akcije 392.r73 ESVU FR RSPPOTE 71066

- prioritetne akcije nema nema nema

10. Podaci o zavisnim
druitvima:

Poslovno ime Sed iSte Poslovna adresa

Nema zavisnih druitava

ll.Poslovno ime, sediSte i poslovna adresa revizorske
ku6e, koja je revidirala poslednji usvojen finansijski
izveStaj

AKSIOS REVIZIJA d.o.o.
Novi Sad, Hopovska 2

Mirko Kondii, dipl.ing., izvr5ni direktor13.Ovla56eno lice druStva

12.Poslovno ime organizovanog triiSta na koje su

ukljudene akcije
BEOGRADSKA BERZA AD, Novi Beograd

Omladinskih brigada 1

14. Kratak opis poslovnih aktivnosti i organizacione strukture:
Druitvo je osnovano 1973.godine kao preduzeie Pristani5te Potisje Senta, sa osnovnom delatnoitu: promet
gradevinskog materijala. Godine 1979. preduzeiezauzima svojdanaSnjistrateiko -geografski poloiaj na desnoj

strani reke Tise na I21, - I23 km na ukupnoj povrSini od preko 1"7 hektara. Odlukom Savezne Vlade preduze6e je

proglaieno za medunarodno pristaniite. Novi naziv: Luka Senta a.d. Senta, datira iz 201L. godine.2OO4. godine

druitvo je privatizovano, a od 2007. godine je deo LION GROUP SYSTEM DOO Subotica, koje je maticnor
preduzeie, u kojem druitvo udestvuje kao zavisno druitvo sa joS 13 domaiih zavisnih dru5tava i5 stranih
preduzeia. Dru5tvo se bavi: prodajom gradevinskog materijala, skladiStenjem, pretovarom razne vrste robe i

izdavanjem u zakup magacina i kancelarija.
Organizaciona struktura d ruStva :

Svi poslovi kojise obavljaju u druitvu sistematizovani igrupisanisu po organizacionim jedinicama.

Organizacione jedinice nemaju ovla56enja u platnom prometu isluZe kao organizacione jedinice koje obavljaju
izvrSnu delatnost. Postoje dva glavna sektora:
1)Tehnidki sektor, u kojem se obavljaju poslovi usluge pretovara robe, skladi5tenja robe u javnim icarinskim
skladiStima ipromet gradevinskog materijala" U okviru sektora postoji detiri organizacione jedinice-sluZbe:

PristaniSte, Radionica, SkladiSte TNG-a isluiba za za5titu od poZara, bezbednost izdravlje na radu izaStitu Zivotne

sredine.
2) Sektor zajednidkih poslova, u kojem se obavljaju knjigovodstveni, obradunski, komercijalni, administrativni
poslovi. U okviru sektora postoje dve organizacione jedinice-sluZbe: SluZba finansija i radunovodstva, Sluiba
opitih i pravnih poslova.

stru ktu r slenih u druitvutoild u dLd n u uru5LVu:

Kvalifikaciona
struktura

3L.r2.20L9. 3L.L2.20\8.
% promene
2OL9/20t8

NKV 8 8 0.00

KV 6 7 -14,29

VKV 0 0 0.00

SSS 9 8 12,50

V5S 3 3 0.00

VSS 4 4 0.00

UKUPNO 30 30 0.00
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Starosna struktura zaposlenih na dan 31,.L2.2019.

Na dan 31,.12.20L9.

1a) Odbor direktora

lme i prezime,
prebiva li5te

Mirko Kondii, Senta

lzvr5ni direktor;

Obrazovanje, sadaSnje zaposlenje (naziv
firme i radno mesto), dlanstvo u odborima

drugih druitava, funkcije u drugim
d ruStvima

Vll stepen, dipl.ing. ma5instva,

Sadainje zaposlenje:
dlan odbora direktora LUKA SENTA AD SENTA, lzvrini direktor

Tomislav Vojnii Purdar; t;i";;r, mehanidar za etektro maiine i

Su botica a oa rate
Predsednik odbora direktora Sadainjezaposlenje:
Neizvrini direktor DOO EURO GAS Subotica, savetnik

direktora druitva
dlanstvo u odborima drugih druStava:
Nema

Funkcije u drugim druStvima:
-LION GROUP SYSTEM DOO ZA TRGOVINU
I USLUGE SUBOTICA, direktor
DES DOO Subotica, direktor

-LION KART DOO SUBOTICA, direktor
-LION KART FACTORY RACING TEAM
Subotica (sportsko udruZenje), zastupnik

Rudolf Bobojdev, Subotica lV stepen, tehnidar metalske struke
e lan odbora direktora Sada5nje zaposlenje: -

NeizvrSni direktor

Broj,
% akcija koje
poseduju u

akcionarskom
druStvu

122.465
31,227 %

1b) Skupitina akcionara: svi akcionari dru5tva

I

1)

II PODACI O UPRAVI DRUSTVA

e lanovi uprave

) Kodeks pona5anja i web-site na kome je
objavljen

Kodeks korporativnog
usvojen 19.06.2014.g.
www.luka-senta.rs

upravljanja druitva
objavljen na sajtu:

III PODACI O POSLOVANJU DRUSTVA

L. lzve5taj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike

Za 20!9. godinu, planirano je uveianje prihoda za7Yo, ali isto njije ostvareno. Ukupni prihodi su umanjeni u

odnosu na 20L8.godinu za 1,4,22%o:

Zbog smanjenja obima prodaje, prihodi od prodaje robe su se umanjili za !6,69Yo (sa 284 mil din. na 237 mil
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din.): veleprodaja umanjena za 16,07% (sa 238 na 200 mil din.). U znadajnoj meri je umanjena saradnja sa

dosadaSnjim kupcima: Vojput Subotica za70% (sa 56,5 na 17,2 mil din.), sa Larix doo za 29% (sa70,9 na 50,4 mil
din.), sa Tisa doo za82% (sa 26 na 4,5 mil din.), sa Gebi doo za 56%(sa 23 na 10 mil din.), sa Turbo Gas-om za

50% (sa 5,2 na 2,6 mil din.). Zbog smanjene traZnje za uslugom zakupa magacina saradnja sa Biospringer-om je

umanjena za 1,4% (sa 8,1- na 7 mil din.), a zbog umanjenih kolidina pretovara iitarica saradnja sa izvoznikom

iitarica Agroglobe je opala za 27% ( sa 5,3 na 3,9 mil din.). Sa PONS, Termomont-om i SIMTIM-om je u 2019. g.

prestala saradnja u potpunosti, jer je to bila saradnja samo do zavrietka projekta, alije ta saradnja u 2018.9 bila

veoma znacajna -ukupno 44mil din. Saradnja sa novim kupcem i220L8. g. Bioesen je nastavljena aliu znadajnoj

meri umanje na (sa 12,7 na 7 ,9 mil.din. lj za 38%), jer je to saradnja samo do zavrietka jednog projekta.

Uveiana saradnja sa dosadainjim kupcima: Naftagas-Naftni servisi za44%(sa34,2 na49,2 mil din), sa DTD za

1.783% (sa 1-,8 na 33,9 mildin.), sa FKTSC 2a237% (sa 3,1- na 10,6 mildin.)sa SMB-Betonjerka zag6% (sa 4,9 na

9,6 mildin.), sa izvoznikom iitarica CHS za 78%(sa 5,5 na 9,8 mildin.).
Zapodeta je uspeina saradnja sa 3 nova kupca, u ul<upnojvrednostiod 31 mil din.: sa GAT je ostvaren promet u

visiniod13,2mildin.,saDubravomuvisini od12,6mildin.,a saKonstruktivomuvisiniod5,2mildin.
Maloprodaja je uveiana za 12.64% (sa 2,3 na 2,5 mil.din.), a prodaja robe u tranzitu je umanjena za 21,.58% 11.

sa 43,8 na34,3 mil din..
Prihod od prodaje usluga su se uman jili za 2,43% ( sa 59 na 57,5 mil.din.): prihodi od skladiStenja i zakupa

umanjeni su2a1,6.91% (sa 29,1- na24,2 mildin.), usluge prevoza umanjenje suza37.79%(sa4,6 na2,9 mildin.),
prihodi od ludkih saobraiajnica umanjeni za 2.64% (sa 1.I,2 na 10,9 mil din.), prihodi od zakupa kancelarija

umanjeni suzaO.06%o, a prihodi od usluga pretovara uve6ani suza5,O2%o (sa 11,3 na 11,9 mil din.) zahvaljujuii
uvecanju kolidina pretovara Zitarica na vodi sa 35 na 41,3 h tona.
Akcionarima druitva je iz neto dobitka na ime dividende isplateno 14.O94 h dinara (bruto). lzvriene su dve
isplate: dana 29.03. ispla6ena je medudividenda u visini od 5 mil din., a 08.11.2019. godine isplaieno je 9 mil
din..
U detvrtom l<vartalu Druitvo je kod Halkbank a.d. Beograd podiglo dugorodni kredit za finansiranje obrtnih
sredstva, u iznosu od 130.000€ sa rokom otplate do aprila 2021..g., otplatom u 15 rata.
Planirana investicona ulaganja su uspeino realizovana sredstvima iz tekuieg poslovanja, u ukupnojvrednostiod:
3.412h din.: Kupljeno je polovno teretno vozilo MAN, zamenjen je menjad na radnoj masina Sinoway ZL50F-

(402h), kupljena je nova kaiika za Bager Llebher i izvrSeno dodatno ulaganje u ukupnoj vrednosti od 1,.022h
din. lzvriena je hidroizolacija delidnih montaZnih hala broj 11i12 u ukupnojvrednostiod 710 h din. U pripremi
je nastrelnica za ogrev, u koju je uloZeno 214h din.lnvesticije u vrednostiod 3.198 h din. su iaktivirane.

2. Analiza poslovanja

RSD/%u 000

2019.9. 2018.g.
% promene
20191201,8

Poslovni prihodi 295.943 344.732 -1,4,I5

Poslovni rashodi 286.518 328.75t -12,85

Bruto dobitak/gubitak 8.105 16.894 -52,02

Prihodi po delatnostima:
Prihod od prodaje proizvoda i usluga 57.538 58.973 -2,43

Prihodi od prodaje robe 236.980 284.463 -1,6,69

Opis osnovnih proizvoda i usluga: Prodaja gradevinskog materijala,
skladiStenje, manipulacija tereta
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201,9.g 2018.g. 2017.g.

POKAZATEU I POSLOVANJA:

Ekonomidnost poslovanja (poslovni prihodi/poslovni rashodi)
1,03 1,05 t,o4

Rentabilnost poslovanja (iskazana dobit/ukupni prihodi x 100) 2,49 4,45 2,75
Likvidnost (obrtna imovina/kratkoroine obaveze x 100) 2,00 2,03 L,44
Prinos na ukupni kapital (dobitak iz redov.posl. pre
oporezivanja/ukupan kapital x 100) 3,85 7,86 4,34

\to prinos na sopstveni kapital (neto dobit/ kapital x 1OO) 3,56 7,2 3,36
Poslovni neto dobitak (stopa neto dobitka)
(neto dobitak/poslovni prihodi xlOO) 2,5 4,49 2,77
Stepen zaduienosti (dugorodna i kratkorodna obaveza f
ukupna pasiva x 100) L3,28

9,93 1,6,28
Likvidnost I stepena
(gotovina i gotov.ekvivalenti/kratkorodne obaveze) 0,07 0,03 0,02

Likvidnost ll stepena
(obrtna imovina-za lihe/kratkorodne obaveze)

1.,07 r,1,3 0,95

Neto obrtni kapital (obrtna imovina - kratkorodne obaveze)
27.881 23.90s 16.996

TriiSna kapitalizacija (broj akcija x triiina cena jedne akcije)
156.869 156.869 156.869

Cena akcija (na berzi: +oo,oo nso)

U poslovnim knjigama u kapitalu, vrednost akcija se

vodi po 500,00 din.

Obidne akcije 2019.g. Prioritetne akcije 201-9.g

naJVrsa Nema trgovanja naJVrsa nema

naJ n rza Nema trgovanja naJnrza nema
Dobitak po akciji (neto dobit/ brojobidnih akcija) (u dinarima) : 2019.g.: 18,89 2018.g.:39,44

lsplaiena dividenda
Obidne akcije Prioritetne akcije

2018.g. 3.668 h RSD 2018.g. nije bilo

2019.g. 14.094 h RSD 201,9.g. nije bilo

3. lnformacije o ostvarenjima druitva po segmentima: Dru5tvo posluje u jednom segmentu. prihodi su
razdvojeni po sledeioj strukturi:

- u 000 din.

Vrsta prihoda / godina 2019.g. 2018.g.
%

promene
2OL9/2Ot8

%

ude56a

2OL9 g.

o//o

uie5ia
2OL8 g.

Veleprodaja robe 200.067 238.382 -16,07 67,93 69,41
Maloprodaja robe 2.558 2.271, 12,64 0,87 0,66

Tra nzit 34.3ss 43.810 -21.,58 1.1.,66 1.2,76

236.980 284.463 -16,69 80,46 82,83
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Ludka saobraiajnica 10.920 1.I.216 -2,64 3,71 3,27

SkladiStenje izakup
magacina

24.I87 29.1,L0 -L6,91 8,21 8,48

Zakup kancelarija r.684 1.685 -0,06 0,57 0,49

Pretova r 11.860 1,r.293 5,02 4,03 3,29

Usluge prevoza 2.888 4.642 -37,79 0,98 1,35

Osta lo 5.999 1..027 484,1,3 2,04 0,30

57.538 58.973 -2,43 19,54 17,17

UKUPNO: 294.5L8 343.436 -L4,24 100 100

4. Promene bilansnih pozicija

201.9.g. 2018.9. premena

20191201,8

Stalna imovina L97.OOr 202.930 -2,92

Obrtna imovina 55.760 47.090 18,41

Ka pita I 208.209 214.906 -3,1"2

Dugoroana
rezervisanja i obaveze s.686 1..637 247,34
Kratkorodne
obaveze 27.879 23.185 20,25
Gubitak iznad visine
ka pit U 0

2019.g. 2018.g. premena
.201.9120t8

Poslovni prihodi 295.943 344.732 -1,4,L5

Finansijski prihodi 40 58 -31,03

Ostali prihodi 1.919 2.479 -22,59

2019.g. 2018.g.
% premena

2079/2078

Poslovni rashodi 285.518 328.751, -12,85

Fina nsi

rashod
ski

1.54 75 105,33

Ostali rashodi 3.125 1..549 1.01.,14

2019.g. 2018.g.
% premena

2019/201,8

Ukupni prihodi: 297.902 347.269 -r4,22
Ukupni rashodi: 289.797 330.375 -1.2,28

Rezultat iz redovnog
poslovanja pre

oporezivanja
8.O24 1.6.894 -52,50

Neto rezultat: 7.408 1.5.467 -52,1O
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Kratko obrazloienje bilansnih promena (promene vede od LO%l u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu:

Promene u Aktivi i Pasivi:

2Ot9.s. 201.8.9.

o//o

promene
2OL9/20L8

Kratko obrazloienje
promene

Promene u Aktivi:

Obrtna imovina: 55.760 47.O90 L8,41
Obrtna imovina se poveiala pre

svesa usled poveiania zaliha

Zalihe 27.256 20.877 30,56
Usled poveianja zaliha robe (nabavke

krajem godine)

Druga potraZivanja 21.4 37 478,38
Poveian je potraZivanja za refundaciju

bolovanja i preplata za naknadu za zaititu
iivotne sredine

Gotovina i got.ekviva lenti 1.833 685 1_67,59 Poveiano stanje na tekuiem raaunu

PDV 9 429 -97,90
Proile godine imali smo poreski

kredit na kraju godine, sad nemamo

AVR 777 s50 4r,27
Uveianje zbog unapred
pla i.osigu ra nja

Promene u Pasivi:

Nerasporedeni dobitak iz tekude godine 7.408 1,5.467 -52,1.0
Smanjen rezultat u odnosu na

proilu godinu

Neraspor.dobitak ra n.godina r.775 402 341.,54
ostatak nakon pokriia gubitka i

isplate dividende

Dugorocne obaveze 4,077 0 l_00,00
Dugoroini deo kredita od

Halkbanke

Kratkorodne obaveze 27.879 23.185 20,25

Poveian.je najviSe usled

poveia nja kratkorodnih
finansi.jskih obaveza usled
prenosa na tekuie dospece dela

dugorodnog kredita.

Kratkorodne fina nsijske obaveze 1.1..21.1 0 100,00
deo kredita od Halkbanke koji

dosp.do god.dana

Primljeni avansi 2.397 224 970,O9 primljeno je viSe avansa za robu

Obaveze iz poslovanja 10.166 1,9.679 -48,34 efikasnije plaianje obaveza (i iz

kredita )

Ostale kratkorodne obaveze 3.498 3.089 1.3,24 po decembarskim zaradama

Obaveze za PDV 86 170 -49,4L
nismo imali veliku obavezu
plaianja PDV a na kraju godine

Obaveze za ostale por.,dopr.i dr.daibine 121 21 476,19
imamo obaveze za upotrebu
obale

PVR 400 2 19.900,00
ukalk.troiak koji je fakt.2020
godine

PRIHODII RASHODI 2019.g. 20L8.9.
o/o prOmene

20L9/20L8
Kratko obrazloienje promene

Poslovni prihodi: 295.943 344.732 -1,4,1,5

Prihodi od prodaje robe 236.980 284.463 -1.6,69 Smanjen je obim prodaje

Prihodi od premija,subvencija,dotacija. 400 250 60,00
Veii iznos je primljen iz fonda preventive

osiguravajuieg d ruitva
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Poslovni rashodi: 286.518 328.751 -12,85

Nabavna vrednost prodate robe 179.435 223.454 -19,70 Do smanjenia je doilo usled manjeg obima
p rod aje.

Prihodi od aktiviranja udinaka i robe 201 155 29,68
ViSe je koriSieno sopstvenih zaliha u

odnosu na prethodnu Sodinu

Tro5kovi materijala 6.1.61. 6.979 -1,r,72 Kako se smanjio obim prodaje, tako je i

manje materijala utroieno

Troikovi zarada, naknada zarada i dr. 45.809 40.200 13,95 uveiana je minimalna cena rada

Troikovi proizvodnih usluga 17.983 20.742 -13,30
Smanjen obim prodaje isto je vukao sa

sobom smanjenje troikova proizvodnih

usl uga

Troikovi d ugo rod. reze rvisa nja 0 21.5 -100,00 Smanjen je iznos rezervisanja u 2019.

Finansijski prihodi 40 58 -31,03 Manje kamate smo naplatili iz dpo-a

Finansijski rashodi 154 75 1"05,33 Plaiena kamata na kredit

Ostali prihodi 1.919 2.479 -22,59
Nismo imali visak robe po popisu i naknada

stete ie manje naplacena u odnosu na

proilu godinu

Ostali rashodi 3.1.25 r.549 1.01",74

Ostvaren manji manjak u odnosu na

prethodnu godinu. lmali smo gubitak po

osnovu prodaje osn.sredstva, otpis
potraiivanja,i knjiiena je ispr.vred,potr.od

ku paca.

Ukupni prihodi

Ukupni rashodi

297,902 347,269 -L4.22

289,797 330,375 -L2.28

5. Neizvesnost naplate prihoda ili mogudih buduiih troikova: neizvesnost naplate postojizbog loie finansijske

situacije u celoj privredi, koja za posledicu ima neizmirenje obaveza.

6. lnformacije o stanju (broju i%), sticanju, prodaji i poniStenju sopstvenih akcija:

U proteklojgodini nije bilo sticanja, prodaje ni poniStenja sopstvenih akcija.

DruStvo ne poseduje sopstvene akcije.

7. Aktivnostidruitva na polju istraiivanja irazvoja: Nije bilo aktivnostidruitva na polju istraiivanja irazvoja.

8. lznos, nadin formiranja iupotreba rezerviu poslednje dve godine: Ni u 2018. godini, ni u 2019. godini nije bilo

ni formiranja, ni upotrebe rezervi.

9. lnformacija o postojanju ogranka: Druitvo nema ogranke.

10. Bitni poslovnidogadaji u 201.9.9.:

Druitvo je tokom 2019. godine nastavilo sa obavljanjem svojih poslovnih aktivnosti u delatnostima za koje je

osnovano. Pored prodaje gradevinskog materijala, usluga skladiStenja, izdavanja u zakup magacina ikancelarija,

nastavilo se sa pretovarom Zitarica na plovila i pretovarom TNG-a sa plovila.

Nastavljena je saradnja po osnovu nabavke robe sa: CakiTransom (uveianje 2a354%\, Simtimom (umanjenje za

40%), PIM Hidroiniinjeringom (uveianje za 2O%ol, Larix doo Senta (umanjenje za 21%o), Auto Moki Senta

(umanjenje za78%), Beobrod (umanjenje za5O%), Branko Moravcem (umanjenje za59%) iHidrom (umanjenje

za 92%), a zapodeta je saradnja sa Fil-jal<, Autoprevoznik Jagodii i Rednim brodarstvom Krajina kao dobavljadima,

sa kojima je ostvarena ukupna saradnja u visiniod 37 mildin.
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Nastavljena je saradnja sa dosadainjim kupcima: Larix doo Senta, Auto Moki doo, Gebi doo, Vojput, Bioesen,
PotiskiVodovodi, znadajno je uveiana saradnja sa DTD Vodoprivredno i FK TSC kao i sa NIS- Naftni servisi i SMB-
Betonjerka; i zapodeta saradnja sa par novih (GAT, Dubrava, Konstruktiva).
Kompanija JTI a.d. Senta nastavila je koriSienje zakupljenih magacina u skladu sa ranije zakljudenim
dugogodiSnjim ugovorom ipostignutidogovori za proiirenje koriSienja prostora za joi jedan magacin, koji bise
izgradio do kraja septembra naredne godine, a sa Biospringer doo je nastavljena saradnja na izdavanju u zakup
magacina, ali je od 0l.februara umanjena koriS6ena povrSina za 79O m2, a krajem godine za jo5 790 m2, a

ugovoreno je jo5 jedno umanjenje za 790 m2 podevSi od 01.01.2020. I u 2019.godini je nastavljena realizacija
ugovora po osnovu angaiovanja radnika Dru5tva, na pretovaru melase u objektima komitenta, s tim Sto je
podetkom godine ugovorena naknada korigovana iuskladena sa promenom minimalne cene rada.

Sa PP Bezdan Bezdan i Ravnica doo Bajmok aneksirani su ugovori o skladiStenju robe, ali je od maja meseca

skladi5tenje njihove robe preuzeo lM Matijevii imagacinisu koriSienido sredine decembra.
Obnovljen je Ugovor o skladiStenju i pretovaru s CHS-om.
lu 2019.g. nastavljena je realizacija pretovara Zitarica u plovila. Zapodela je saradnja sa dva nova trgovca
Zitaricama. Ukupna pretovarena kolidina u 2019.godinibila je:4l hiljada tona,5to je uve6anje u odnosu na 2018.
godinu (18%), i do sada ostvaren najveii godiSnji obim.
-realizovana su investiciona ulaganja u vrednosti od:3.4I2 h RSD, 5to je u odnosu na 20189. (1,3.024 h RSD)

umanjenje za74%. Kupljeno je:polovnoteretnovozilo MAN 2a864 h RSD, uradeno jedodatno ulaganje na radnoj
masina Sinoway ZL50F- zamenjen je menjad za 402 h, izvrieno je dodatno ulaganje u Bager Llebher u vrednosti
od 483 h RSD iza isti kupljena nova kaSika u vrednosti od 539 h RSD. lzvr5eno je dodatno ulaganje u delidne
montaine hale broj Il i 12 u vidu izolacije u ukupnoj vrednosti od 710 h RSD. Nabavljene su sajle i kuke za

pretovar u vrednostiod 200 h RSD. Sva ulaganja, druStvo je finansiralo sredstvima iz tekuieg poslovanja, osim za

hidroizolaciju, za koju je DruStvo deo sredstava (530 h din.) dobilo od Agencije za upravljanje luka. U priprema je
nastreinica za ogrev, u koju je uloieno 214 h din.
-poslovi pretovara na vodi su realizovani u kolidini od: 167.961, t,5to je u odnosu na 180.281 t realizovanog u

2018.9. umanjenje za 7%o.

-U 2019.g. akcionarima dru5tva je iz neto dobitka na ime dividende isplaieno 14.094 h dinara (bruto). lzvriene su

dve isplate: dana 29.03. ispla6ena je medudividenda u visini od 5 mil din., a 08.11.2019. godine ispladeno je 9 mil
din.
- u oktobru 2019.g. Druitvo je kod Halkbank a.d. Beograd podiglo dugorodni kredit za finansiranje obrtnih
sredstva, u iznosu od 130.000 € sa rokom otplate do aprila 202L.9., otplatom u 15 rata, kamatnom stopom od
3,6% godiSnje, fiksno, uz dostavljanje sopstvenih menica i menica povezanih lica (Euro-Petrol i DES doo) na ime
obezbedenja otplate kredita 

"

- druitvo je iu 2019.g. kao dlanica Grupacije za luke ipristani5ta pri Privrednoj Komori Srbije, nastavila aktivno
uteSie u njenom radu, a po pitanju vezanim zaZakon o plovidbi ilukama na unutrainjim vodama.
- nastavljena je saradnja sa osiguravajuiim druitvom Sava osiguranje.
-tokom jula iavgusta, Druitvo je dobijena sredstva od Agencije za upravljanje lukama (sredstva dobijena krajem
decembra 2018.9.), a na ime isplaiene pauialne naknade za2018.9(530 h din.), sa joi svojih L79 h din., upotrebilo
za hidroizolaciju magacina broj 11 sa izradom holkera ihidroizolaciju prostora izmedu magacina broj 11 it2.Za
hidroizolaciju je ukupno potro5eno: 710 h din.
-2019.-te godine, po osnovu Zakona o naknadama za kori5ienje javnih dobara, Agencija za upravljanje lukama je
dru5tvu kao kupcu/korisniku robe, koja se doprema vodom, na ime naknade za upotrebu obale za 2019.godinu
obraiunala: 578 h din.
-dana 30. decembra, druStvo je na ime Ugovora o isplati pauSalne naknade 2a2019.g., a po osnovu dlana 230.
Zakona o plovidbi ilukama, od Agencije za upravljanje lukama dobilo 585 h din. sa obavezom ulaganja u ludku
i nfrastruktu ru/su prastru kturu u toku 2020.god ine.
-krajem 2019.g. aneksiran je ugovor za isporuku elektridne energije za2O2O.g. sa Energija Gas and Power.
- u toku godine pokrenuta su dva postupka prinudne naplate:od duZnika: NDM GRADNJA DOO BEOGRAD-ZEMUN,
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u celostije naplaien dug u visini od 800 h dinara, a sa duinikom: GRADITELJ-MRK d.o.o. Zrenjanin, dija je vrednost

duga: 448 h din. je nakod reienja o odbijanju Zalbe od strane Privrednog apelacionog suda, u oktobru, predmet

predat u parnidni postupak. Postupak prinudne naplate od duinika: VIJA PRODUCT DOO dfLRRfVO, zapodet u

2018.godini, uspeino je zavrSen u 2019.godini, naplatom duga u celosti (1,.547 h din.)

-kadrovske promene: zaposleno je 2 radnika u stalni radni odnos: l- kasir za naplatu putarine iprodaju
gradevinskog materijala i 1- bagerista, a sa poslovodom radionice zakljuden je Sporazum o prestanku radnog

odnosa. Zbog uvedanog obima posla u septembru je na mesec dana angaZovano 4 fizidkih radnika.

1L. Dogadaji nakon datuma bilansa:

U Republici Srbijije dana 15. marta 2020. godine uvedeno vanredno stanje zbog 5irenja korona virusa (COVID-

19). pandemija COVID-19 u svetu se brzo Siri iima veliki uticaj na globalnu privrednu aktivnost, kao ina privredu

u Republicisrbiji. Rukovodstvo DruStva odekuje smanjenje priliva u odnosu na isti period prethodne godine, usled

neizvesnosti naplate potraiivanja, zbog dega se odludilo na koriSienje moratorijuma na otplatu finansijskih

obaveza, dodatno zaduiivanje kod poslovne banke, koriS6enje podsticajnih mera Vlade Republike Srbije u oblasti

fiskalne politike, kao i koriSdenje bespovratnih davanja iz budieta Republike Srbije na ime isplate zarada

zaposlenim, a sve u cilju odrianja nivoa likvidnosti isolventnosti na pribliZno istom nivou kao u 2019. godini.

Rukovodstvo DruStva je procenilo da eksterni uslovi u zemlji i okruZenju nemaju materijalno znadajan uticaj na

sposobnost Druitva da nastavi da posluje po principu stalnosti u buduiem periodu od 12 meseci, a uzimajuii u

obzir preduzete mere i dosadainju solventnost i likvidnost Druitva.

12. Opis oiekivanog razvoja druitva:
plan druStva za2O2O.godinu je stalno unapredenje usluga uz aktivno pra6enje razvoia u svojojoblastiioduvanje

tr)i5nog ude56a.

Na osnovu zakljudenih kupoprodajnih ugovora i dogovora o saradnji za 2020. godinu, prvobitno je planirano

uveianje prihoda za7%o, ali usled uticaja uvedenogvanrednog stanja, zbog pandemije COVID-19, nije realno da

ie se ostvariti planirano uveianje, vei se odekuje ostvarenje prihoda umanjeno za tO% u odnosu na 201"9.godinu.

Zbog novo nastale situacije u celom svetu, tek na kraju godine ie se moiivideti efekti rada.

U cilju pobolj5anja likvidnosti, Druitvo je odludilo da koristi mere Vlade za smanjivanje negativnih efekata

prouzrokovanih pandemijom virusa Kovid-19 ito: odlaganje plaianja poreza na zarade idoprinosa za obavezno

socijalno osiguranje, tokom trajanja vanrednog stanja, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama, sa podetkom

O4.OL.2O21,.godine i ekonomsku pomoi u visini od tri neto minimalne zarade za svakog zaposlenog.

Druitvo planira da podigne kredit kod Halkbanke u visiniod 250.000,00 EUR.

13. Znaiajni poslovisa povezanim licima:
U okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti Dru5tvo obavlja transakcije sa povezanim licima. Od povezanih Iica,

Druitvo posluje sa nekoliko, i to:
-sa Euro Petrol doo Subotica, koji je Dru5tvu glavni tj. jedini dobavljac energenata (naftnih derivata) i koji od

Druitva uzima u zakup benzinsku pumpu.
-sa Euro Petrol Trans doo Subotica, od kojeg Druitvo koristi u zakupu dva putnidka vozila, od kojeg je Dru5tvo

kupilo osnovno sredstvo: motorno teretno vozilo MAN i izvriilo mu prodaju robe.

- sa Euro Gas doo Subotica, koji je glavni tj. jedini korisnik TNG terminala, i za koga Druitvo realizuje poslove

pretovara TNG-a, PPF i butana.
-sa Euro SteelCentar doo Subotica, od kojeg Druitvo nabavlja lim irazni materijalza renoviranje magacina.

- sa lntegral lnZenjering doo Subotica, koje je od DruStva kupilo raznog gradevinskog materiala.

- sa DES doo Subotica, za koje je DruStvo postalo hipotekarnijemac za njegov kredit kod Halkbanke.
povezana lica: Euro Petrol doo Subotica i DES doo Subotica su jemci po osnovu kredita, koje je Druitvo u oktobru

2019.g. podiglo kod Halkbanke.

Sa ostalim povezanim licima imatidnim druitvom, Druitvo nije imalo poslovnu saradnju u toku 2019.g
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U toku 2019. i2018. godine obavljene su sledeie transakcije sa povezanim pravnim licima:

u hiljadama RSD

20t9.g. 2018'9.

PRIHODIOD PRODAJE ROBE

-ostala povezana Pravna lica

PRIHODI OD PRODAJE USLUGA

-ostala povezana Pravna lica 1..418 1..476

NABAVKE

-ostala povezana Pravna lica 1,4.172 21".265

POTRAZIVANJA I PLASMANI:

PotraZivanja od kuPaca:

-ostala povezana Pravna lica 252 685

OBAVEZE

Obaveze prema dobavljadima:

-ostala povezana Pravna lica 1,.647 6.010

sl edeia: ObavezeImovina \)u'tvsLe

20L9. 2018. 2019. 2018.

r s.288
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234 1.132

lzloienost cenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novianog toka:

Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima
poslovanje Dru5tva 1e izloieno razliditim finansijskim rizicima: triiSnom riziku, kreditnom riziku i riziku likvidnosti'

program upravljanja finansijskim rizicima Dru5tva je usmeren na nemoguinost predvidanja dogadaja na

finansijskim trzi5tima iteii minimiziranju moguiih nejativnih efekata na finansijske performanse Druitva'

DruStvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaStite od efekata finansijskih rizika na poslovanje iz razloga 5to

takviinstrumenti nisu u sirokoj upotrebi, niti postojiorganizovano trziSte takvih instrumenata u Republicisrbiji'

TriiSni rizik: TrziSni rizik se odnosi na rizik da odredene promene triiSnih cena, kao Sto su promene kurseva stranih

valuta i promena kamatnih stopa, mogu da utidu na visinu prihoda DruStva ili vrednost njegovih finansijskih

instrumenata. Zadatak upravljanja trziinim rizicima jeste da se upravlia ikontroli5e izlozenosttrziSnim rizicima u

okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa DruStva'

;#ffi;;;;;;;;;;;;"si".0""''"om riziku prvenstveno se odnosi na ostale dugorodne finansijske plasmane'
Y^^ l.-^..li+^ ^cfrloLrgvlzlll I lzln. lzlu4sr rv'

kratkorodne finansijske plasmane, potrazivanja, gotovinu i gotovinske ekvivalente' dlg:r-".cfl: j111f; ::ljl:
;ffffi:"#;;J, ;r.ln"r"J""'rlr^Jrrr,. obaveze i obaveze iz poslovanja denominirane u stranoi valuti'

,. -r.---:*.,^r,,+^,.. n. drn izrro{tarlania iguuB,uluLIltr (JUovE4s,

Knjigovodstvena vrednost monetarnih sredstava iobaveza Druitva u stranim varutama na dan izveStavanja.le
hilirrl:mr RQI)u hiljadama RSD

EUR

15.288



Na osnovu obelodanjene strukture monetarne imovine i obaveza u stranim valutama evidentno je da je Druitvo
pre svega osetljivo na promene deviznog kursa EUR .

U sledeioj tabeli prikazana je osetljivost Druitva na apresijaciju i depresijaciju RSD za 10% u odnosu na pomenutu

stranu valutu. Stopa osetljivosti od 10% predstavlja procenu rukovodstva Dru5tva u pogledu moguiih promena

kursa RSD u odnosu na EUR .

u hiljadama RSD

2018.
+100/, -10"/" +10010 -10,/"

2019.

EUR

Finansijska sredstva
Nekamatonosna

Finansijske obaveze
Neka matosne
Kamatosne (fiksna kamatna stopa)

(1.529)

______G{22L

1.529

1.529

Kamatni rizik: Druitvo je izloZeno riziku promene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod kojih je kamatna

stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog trZista i DruStvo nema na raspolaganju instrumente kojima bi

ublaZilo njegov uticaj.
Struktura monetarnih sredstava i obaveza na dan 31. decembra 2019. i 2018. godine sa stanovi5ta izloZenosti

kamatnom riziku data je u sledeiem pregledu:

-u hiljadama RSD

2019. 2018.

28.173 25.709

13.664
L5.288

22.768

28.952 22.768

Kreditni rizik: Druitvo je izloZeno kreditnom riziku koji predstavlja rizik da duZnici neie biti u moguinosti da

dugovanja prema DruStvu izmire u potpunosti ina vreme, Sto bi imalo za rezultat finansijski gubitak Druitva.
Kreditni rizik obuhvata dugorodne i l<ratkorodne finansijske plasmane, potraZivanja idate garancije ijemstva
tre6im licima.
U RepubliciSrbijine postoje specijalizovane rejting agencije koje vrie nezavisnu klasifikaciju i rangiranje privrednih
druitava. Usled toga, Druitvo je prinudeno da koristiostale javno dostupne finansijske informacije (npr. podatke

o bonitetu koje pruia Agencija za privredne registre) iinterne istorijske podatke o saradnji sa odredenim
poslovnim partnerom u cilju odredivanja njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrduje se iznos njegove
maksimalne kreditne izloienosti, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Dru5tva.

lznos maksimalne kreditne izloZenosti revidira se najmanje jednom godiSnje.

U sludaju poveianja iznosa dospelih potraZivanja ishodno tome poveiane izloienosti kreditnom riziku, Druitvo
primenjuje mehanizme predvidene poslovnom politikom.
DruStvo nema znadajniju koncentraciju kreditnog rizika, jer se njegova potraiivanja i plasmani odnose na

veliki broj medusobno nepovezanih kupaca sa pojedinaino malim iznosima dugovanja.

Rizik likvidnosti: Rukovodstvo DruStva upravlja rizil<om likvidnosti na natin koji mu obezbeduje da Dru5tvo u
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svakom trenutku ispunjava sve svoje obaveze. DruStvo upravlja rizikom likvidnosti odriavajuci odgovaraju6e

noviane rezerve, pra6eniem planiranih i stvarnih novtanih tokova i odriavanjem adekvatnog odnosa dospe6a

finansijskih sredstava i obaveza'

RodnostdospeiafinansijskihobavezaDruStvadatajeusledeiojtabeli:

u hiljadama RSD

Dugorodni krediti

Obaveze iz Poslovanja

Ostale kratkorodne obaveze

2019

do1
godine

odldo
2 god. Ukupno

LL.21.1 4.077 1s.288

10.166 10.166

3.498 3.498

24.875 4.O77 28.952

201,8

do1
godine

odldo
2 god. Ukupno

L9.679 19.619

3.089 3.089

22.768 22.768

osnovu najranijeg datuma na koji ce

u hiljadama RSD

zoLg. 20L8.

''RAVUANJE 
RrzrKoM KApTTALA: u postupku upravrjanja kapitarnim rizikom, rukovodstvo druStva ima za cilj

oduvanje moguinosti da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajuii prinose

vlasnicima idrugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga ikapitala. Rukovodstvo druitva

pregleda strukturu kapitala na godiSnjoj osnovi'

Druitvo anarizira kapitar kroz pokazaterj zaduzenosti. ovaj pokazaterj izradunava se kao odnos neto zaduzenosti i

ukupnogkapitala'NetozaduZenostSeobradunavatako5to,",k,pn"finansijskeobaveze(kratkorodnei
dugorodne) umanje za gotovinu igotovinske ekvivarente. Ukupan kapitar predstavrja zbir svih kategorija kapitala

prikazanih u bilansu stanja i neto zaduZenosti'

pokazateljizaduzenosti na dan 31. decembra2ot9.i2018. godine su bilisledeii:

Prikazaniiznosizasnovanisunanediskontovanimnovtanimtokovimana
Druitvo biti obavezno da takve obaveze namiri'

Ukupna zaduZenost

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Neto zaduZenost

Kapital

Ukupan kaPital

Pokazatelj zad uZe nosti

15.288
1.833 685

13.455

208.209 21'4.906

221,.664 214.906

6,O7yo o,ooyo

Finansijskiinstrumenti: Druitvo ni u 2olg.godini ni u 2019. godini nije koristilo finansijske instrumente'

rnformacije o uraganjima u cirju zaitite iivotne sredine: Druitvo u toku 2019. godine nije imalo vanrednih

znatajnih ulaganja ove vrste. Druitvo ima zakljuden dugogodi5nji ugovor o zbrinjavanju otpada sa ovlaS.enom

orga nizacijom.
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Druitvo odgovara za tainost iistinitost podataka navedenih u lzveStaju na isti nadin kao iza istinitost itadnost
podataka navedenih u prospektu.

NAPOMENA:
Odluka nadleZnog organa o usvajanju GodiSnjeg finansijskog izve5taja iGodiSnjeg izveStaja o poslovanju nije

doneta. Usvajanje se planira na redovnoj sednici skupitine akcionara Druitva, koja ie se odriati u zakonski

propisanom roku, nakon dega ie isti biti objavljeni na sajtu druitva idostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i

Beogradskoj berzi.

U Senti, 23.04.2020.g. LUKA SENTA ADTSENTA

tzvrini direktor rvrirko/ro,hOii, dipl. ing.
:i/i;'il

iL.4

ii
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AD LUKASENTA i
I
t

Pristanisna br.1

24400 Senta, Srbija
tel: +381 (0)241815233
fax:+381 (0\241811526

'LUKA SENTA'a.d.
Port of Senta.eii- - D:++-6lu
o"n. -L3 . oLr. 2-etc

$enta

i office@luka-senta.rs

I www.luka-senta.rs

Na osnovu dlana 50. Zakonu o trZistu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2O11", t1'2/2O75, I08l2OtG i

9/ZOZO\,lica odgovorna za sastavljanje godiSnjeg izve5taja u druStvu Luka Senta a.d. Senta, daju

slede6u

IZJAVU

Dole potpisana odgovorna lica za sastavljanje godiSnjeg izveitaja:

1. Mirko Kondii, lzvr5ni direktor u druStvu Luka Senta a'd. Senta, i

2.Zuiana Rudid, Sef knjigovodstva u dru5tvu Luka Senta a'd' Senta,

izjavljujemo, da je prema naSem najboljem saznanju, godiSnjifinansijski izve5taj 2a2019. godinu za

dru5tvo Luka Senta a.d. Senta, sastavljen uz primenu odgovarajudih medunarodnih standarda

finansijskog izveStavanja i da sadrZi istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom

poloiaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog

druitva.

Senta, 23.O4.2O2O.g.

Mirko Kondii di

Luiana Rudid, 5ef knjigovodstva Dru5tva

I
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"LUKA SENTAo a.d.
Port of Senta
Broi D- ++ -8 lLDD";.%

AD LUKA SENTA i Pristanisna br.1

| 24400 Senta, Srbija
tel: +381 (A)241815233
fax: + 381 (0)24! 811 526

office@luka-senta.rs
www.luka-senta.rs

Na osnovu dlana 51. Zakona o trZiStu kapitala (Sl.glasnik RS br. 3Il20Il,ll2l20I5,10812016 i
912020), izvr5ni direktor Luke Senta a.d. Senta, donosi sledeiu:

NAPOMEN AUZ GODISNJI IZVESTAJ ZA 2OIq.GODINU

1. Godi5nji izvestaj Luke Senta a.d. Senta za 2019.9.: Godi5nji finansijski izve5taji sa

izveStajem revizora i GodiSnji izve5taj o poslovanju dru5tva, joS nisu usvojeni od strane
nadleZnog organa dru5tva - skup5tine.
Godi5nji izve5taj ie biti usvojen na sednici skup5tine dru5tva u zakonski propisanom roku. U
roku od 7 dana od dana usvajanja, druStvo 6e objaviti da je godi5nji izve5taj usvojen od strane
nadleZnog organa dru5tva i da ga objavi ako se razlikuje od prethodno objavljenog.

2. Odluka o raspodeli dobiti joS nije doneta, niti usvojena od strane nadleZnog organa
dru5tva - skupStine
Odluka 6e biti usvojena na sednici skup5tine dru5tva u zakonski propisanom roku
U roku od 7 dana od dana usvajanja, dru3tvo ie objaviti daje Odluka o raspodeli dobiti usvojena
od strane nadleZnog organa druStva i objaviti je.

Senta, 29 .04.2020 .9.
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