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ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ԻՍԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

 

 

 

 

 

 

Արժեթղթերի դասը`           
 

հասարակ (սովորական) անվանական 

բաժնետոմս 

Արժեթղթերի ձևը` ոչ փաստաթղթային 

 

Արժեթղթերի քանակը 7,865,480 (յոթ միլիոն ութ հարյուր 

վաթսունհինգ հազար չորս  հարյուր 

ութսուն) հատ 

 

Արժեթղթերի անվանական  
Արժեքը (արժույթը)` 

150 (մեկ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ 

Արժեթղթերի ընդհանուր  
անվանական արժեքը 

1,179,822,000 (մեկ միլիարդ հարյուր 

յոթանասունինը միլիոն ութ հարյուր 

քսաներկու հազար) ՀՀ դրամ 
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Ամփոփաթերթը  դիտվում է որպես Ազդագրի համառոտ ներածություն: Առաջարկվող 

Բաժնետոմսերում ներդրումանելու վերաբերյալ ներդրողի որոշումը պետք է հիմնված լինի 

ամբողջական Ազդագրի վրա: 

Սույն Ամփոփաթերթի կազմման համար պատասխանատու անձինք Ամփոփաթերթում 

պարունակվող տեղեկատվության ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ լինելու համար 

(այդթվում՝թարգմանությանը վերաբերող մասով) կրում են քաղաքացիական 

պատասխանատվություն, եթե այն ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ է Ազդագրի մյուս 

մասերի հետ դիտարկելու դեպքում: 

Ներդրողը կարող է ձեռք բերել Ազդագիրը և Ազդագրին կից ներկայացվող փաստաթղթերը 

թղթային տարբերակով «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ-ի (այսուհետ՝ Ընկերություն) գտնվելու վայրում, իսկ 

էլեկտրոնային պատճենը` Ընկերության ինտերնետային կայքում`www.asce.am: 

ԲԱԺԻՆ I 

1․Տեղեկատվություն Ընկերության և Ընկերության գործունեության մասին 
 
Ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանումն է՝ 

Հայերեն՝    «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ»  Բաց բաժնետիրական ընկերություն 

Ռուսերեն` ,,АСКЕ ГРУП”  Открытое Акционерное Общество 

Անգլերեն` ,,ASCE GROUP’’ Open Joint-stock Company 
 

Ընկերության կրճատ ֆիրմային անվանումն է՝ 

հայերեն` «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 

ռուսերեն` ,, АСКЕ ГРУП”  ОАО 

անգլերեն` ,,ASCE  GROUP’’OJSC 

 

Ընկերության պետական գրանցման վայրն է՝                 

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 

 

Ընկերության պետական գրանցման համարն է՝           
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39.120.00360 

 

Ընկերության փոստային հասցեն է՝  

ՀՀ, 2501,Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 

 

Կապի միջոցները` 

Հեռախոս`+ 374 226 46427 

Էլ. փոստ` asce@asce.am 

ինտերնետային կայք` www.asce.am 

 

Ընկերությանն առնչվող հարցերի առաջացման դեպքում կարելի է դիմել Ընկերության 

տնօրեն Խաչատուր Անտոնյանին (հեռախոս (+374)22-646427, էլ փոստ՝ asce@asce.am), Ընկերության 

գլխավոր հաշվապահ՝ Կարինե Մամիկոնյանին (հեռախոս (+374)22-646427, էլ փոստ՝ 

mamikonyan@asce.am)։ 

Ընկերության համառոտ նկարագիրը և ռազմավարությունը 

Ընկերությունը (նախկինում «ԹՈՒՋԵՁՈՒԼ» ԲԲԸ) հիմնադրվել է ՀՀ կառավարության 

1998թ.-ի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 550 որոշման համաձայն «ՀԱՅՁՈՒԼ» ՓԲԸ-ի (նախկինում 

«Ավտոձուլ» պետական ձեռնարկության) պետական բաժնետոմսերը մրցույթով մասնավորեցման 

ճանապարհով բաց բաժնետիրական ընկերության վերակազմակերպման արդյունքում: 

Ընկերությունը հանդիսանում է «Հայձուլ» ՓԲԸ-ի իրավահաջորդը: 

Ընկերության իրավունակությունը ծագում է նրա ստեղծման (պետական գրացման) և 

դադարում է լուծարման ավարտի (լուծարման մասին պետական գրացման) պահից: 

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 1,179,822 հազ դրամ, տեղաբաշխված 

բաժնետոմսերի քանակն է՝ 7,865,480 (յոթ միլիոն ութ հարյուր վաթսունհինգ հազար չորս հարյուր 

ութսուն) հատ: Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 150 ( մեկ հարյուր հիսուն) ՀՀ 

դրամ: Թողարկման արժույթը ՀՀ դրամ է: 

Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունը արտադրությունն է, որն էլ 

հանդիսանում է Ընկերության շահույթի ստացման միակ աղբյուրը: Ընկերությունը ՀՀ–ում միակ 

արտադրությունն է, որը շինանարական ամրանը ստանում է ոչ թե ներկրված 

նախապատրաստվածքից, այլ հենց մետաղի ձուլման պրոցեսից մինչև վերջնական պատրաստի 

արտադրանքի ստացումը կատարվում է Ընկերությունում, որի որակի համար էլ  ամբողջությամբ 

երաշխավոր է: 

Ընկերության գործունեության ռազմավարական ուղղությունն է որակյալ արտադրանքի  

ներկայացումը ինչպես ՀՀ ներքին, այնպես էլ արտաքին շուկայում, արտադրանքի ծավալների 

ընդլայնումը ի հաշիվ գործող շուկայում պահանջարկի մեծացման՝ որակի  և ցածր ինքնարժեքի 

հաշվին: 

http://www.asce.am/
mailto:mamikonyan@asce.am


7 
 

Բիզնեսի համառոտ նկարագիրը 

Ընկերությունը հանդիսանում է Հայկական խոշոր պողպատաձուլական ձեռնարկություն, 

որն իր ճիշտ քաղաքականության արդյունքում շատ կարճ ժամանակահատվածում հաստատուն 

քայլերով ամրապնդեց դիրքերը շուկայում, վերազինվեց, ավելացրեց նոր աշխատատեղեր, 

ընդայլնեց  արտադրատեսականին:  Ընկերությունը  զբաղվում է սև մետաղների՝  թուջի և 

պողպատի ձուլմամբ։ 2011 թվականից սկսած Ընկերությունը վերազինվել է  ու կարճ ժամանակ անց 

գործարան սկսել է աշխատել նոր հզորություններով ու թողարկել հայրենական արտադրության 

ամրաններ: Ձեռնարկության արտադրանքը թողարկվում է «Siemens VAI»  ավստրիական 

ընկերության տեխնոլոգիայով։ «Siemens VAI»-ի հետ ստորագրած համաձայնագրի շրջանակներում 

պարբերաբար կատարվում է գործարանի վերազինում և տեխնիկական հագեցվածությունն այսօր 

բարձր մակարդակի վրա է: 

Արտադրական հումքը մետաղի ջարդոնն է, որը բազմակի վերամշակման փուլեր 

անցնելուց հետո վերածվում է շինարարության համար անփոխարինելի բաղադրիչի՝ ամրանի: Իր 

որակի, հուսալիության, ամրության և ինչու ոչ՝ նաև գնի շնորհիվ այս ամրանները մրցունակ են 

նաև արտերկրի շուկաներում: Այսօր Ընկերության արտադրանքը ծածկում է հայկական շուկայի 

ողջ պահանջարկը: Ընկերության արտադրական հզորությունները թույլ են տալիս թողարկել 

տարեկան մոտ 125 հազար տոննա ամրան: Վերազինված Ընկերությունն այսօր պատրաստ է նաև 

արտահանման: Ժամանակն ապացուցեց, որ մետաղագործական այս ճյուղը մեր երկրում 

բավականին խոստումնալից է, որի զարգացումն ապահովում է նոր հեռանկարներ այս ոլորտի 

համար:   

Ընկերության կողմից թողարկվում են պողպատե աղացման գնդեր:Այս նոր արտադրանքը 

կիրառվում է ամենատարբեր հանքաքարերի,  կրաքարի, ածուխի աղացման, մանրացման համար: 

Այն կարելի է կիրառել ինչպես չոր, այնպես էլ խոնավ հումքի դեպքում: Հանքանյութերն այս 

մեթոդով մանրացնելու տարբերակը լայն տարածում ունի աշխարհի բազմաթիվ զարգացած 

երկրներում և ունի մի շարք առավելություններ: Աղացման այս գնդերը հնարավորություն են 

տալիս 2-8 անգամ բարձրացնել արտադրողականությունը և 10-15% նվազեցնել կորուստը: Մինչև 

արտադրական գործընթացի մեկնարկը, հումքը ենթարկվում է մանրակրկիտ վերահսկողության, 

այնուհետև գլոցման վառարաններում ջերմային մշակման: Լիարժեք կարծրություն ապահովելու 

նպատակով ջերմամշակման ընթացքում ավելացվում են համապատասխան քիմիական նյութեր: 

Կախված, թե ինչ հումքի մանրացման համար են նախատեսված գնդերը՝ ստացված զանգվածը 

ենթարկվում է կրկնակի ջերմային մշակման:  Ըստ ցանկության թողարկվում է 25 մմ-ից մինչև 125 

մմ տրամաչափի պողպատե գնդեր: Այստեղ որակի վերահսկման մակարդակը ամենաբարձր 

նշաձողի վրա է: Ընկերության թողարկած արտադրանքը համապատասխանում է միջազգային 

բոլոր ստանդարտներին և որակի ամենաբարձր չափանիշներին: Արտադրանքը ենթարկվում է 

բազմաստիճան լաբորատոր փորձաքննության, ստուգվում է մետաղի ամրությունը,  քիմիական 

կազմը, այլ մետաղների հետ շփման ազդեցությունը: Պատրաստի արտադրանքը փաթեթավորվում 

է հատուկ պայուսակներում 1-2 տոննա տարողությամբ: Ըստ պատվիրատուի ցանկության՝ կարելի 

է արտադրանքը պահեստավորել փայտե կամ մետաղե տարրաներում: Շնորհիվ մանրակրկիտ 

ջերմամշակման, որակյալ հումքի, տեխնիկական բարձր հագեցվածության, լավագույն 
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մասնագետների՝ այս պողպատե գնդերը ծառայում են երկար, ունեն մաշվածության շատ ցածր 

ցուցանիշ և չեն քայքայվում տարբեր մետաղական շփումներից:  

Ընկերության հիմնական արտադրամասերն են՝ Հալման արտադրամասը, Անընդհատ 

ձուլման արտադրամասը և Գլոցման արտադրամասը: 

Ընկերությունը չի անդամակցում որևէ արդյունաբերական, բանկային, ֆինանսական 

խմբերի և միությունների: 

ՀՀ-ում և նրանից դուրս Ընկերությունը չունի մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ, 

հիմնարկներ, ինչպես նաև դուստր ընկերություններ: 

2․Ընկերության և բաժնետոմսերին առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը 

Գոյություն ունեն մի շարք ռիսկային գործոններ, որոնք հատուկ են Ընկերությանը և նրա 

գործունեության ոլորտին և ուղղակի կամ անուղղակի կերպով կարող են բացասական 

ազդեցություն ունենալ թողարկողի և նրա բաժնետոմսերի գնի վրա: 

Ներդրողները պետք է որոշում կայացնեն՝ լիովին գիտակցելով ներդրումների բնույթը և 

դրանցից բխող հիմնական ռիսկերը՝ ելնելով իրենց փորձից, նպատակներից, ֆինանսական 

ռեսուրսներից, ռիսկի նկատմամբ հակվածության աստիճանից և այլ գործոններից: 

Ներդրողները պետք է հասկանան նաև, որ Ազդագիրը չի կարող ներկայացնել Ընկերության 

գործունեության հետ կապված բոլոր ռիսկերը: 

Ընկերությանն առնչվող  ռիսկերի համառոտ նկարագիրը՝ 

 Քաղաքական ռիսկեր. Երկրի քաղաքական դաշտում ցանկացած բացասական 

փոփոխություն, հատկապես այնպիսին, որը կարող է ազդեցություն ունենալ գործունեության 

կայունության վրա, կամ կասեցնել ընթացիկ բարեփոխումները, կարող է բացասական 

ազդեցություն ունենալ Ընկերության գործունեության և բաժնետոմսերի շուկայական գնի վրա: 

 Պարտքային ռիսկ. Պարտքային ռիսկն առաջանում է այն դեպքում , երբ պայմանագրային 

գործընկերը չի կատարում իր պարտավորությունները, որի հետևանքով ընկերությունը 

ֆինանսական կորուստներ կարող է կրել: Ընկերությունն առևտրային դեբիտորական պարտքերի 

դիմաց երաշխիքներ չի պահանջում: 

 Արտարժութային ռիսկ. Այս ռիսկի ազդեցությունը մեծանում է միայն օտարերկրյա 

ընկերություններից սարքավորումների և հումքի ձեռք բերման շրջանակներում ստանձնած 

պարտավորությունների կատարման և Ընկերության կողմից  ստացված բանկային վարկերի 

մարման և սպասարկման ժամանակահատվածում կատարվող վճարումներով, որոնք 

արտահայտված են արտարժույթով: 

 Շուկայական ռիսկ.  Ընկերության ֆինանսական  ցուցանիշների վրա զգալիորեն ազդում 

են միջազգային շուկայական գների տատանումները: Պատմականորեն այս գներն ունեցել են 
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տատանման լայն տիրույթ, որը պայմանավորված է Ընկերության վերահսկողությունից դուրս 

բազմաթիվ գործոններով: Հայաստանում իրականացվող քաղաքական և տնտեսական 

փափոխությունները շարունակական բնույթ են կրում: Որպես զարգացող շուկա՝ Հայաստանում 

բացակայում են կատարյալ գործարար միջավայր և համապատասխան ենթակառուցվածքներ, 

որոնք սովորաբար գոյություն ունեն ազատ շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում: 

 Ներդրումային կապիտալի մատչելիության ռիսկ. Ընկերությունը գործում է ծանր 

արդյունաբերության ոլորտում, որը կապիտալ ներդրումների առումով տնտեսության 

ամենաինտենսիվ ճյուղերից  մեկն է և պահանջում է շարունակական խոշոր ներդրումներ: 

 Շինարարության ոլորտ․ հաշվի առնելով որ ընկերության արտադրանք հիմնականում 

սպառվում է շինարարության ոլորտում, ապա Ընկերության վաճառքի ցուցանիշները կախված են 

շինարարության ոլորտի ակտիվությունից։ 

 Էներգակիրների գներ. Ընկերության գործունեության համար պահանջվում է 

էլեկտրաէներգիայի, գազի և այլ ռեսուրսների զգալի ծավալ, որի արդյունքում կախվածության մեջ 

է  այդ էներգակիրները մատակարարող անձանցից: 

 Անհաղթահարելի ուժի ի հայտ գալու ռիսկ(ֆորս-մաժոր).  Ընկերության գործունեության 

ուղղակի բացասական ազդեցություն կարող են ունենալ նաև ֆորս-մաժորային ռիսկերը: Այդպիսի 

իրավիճակներ են՝ երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը պատերազմը, համաճարկային պանդեմիան, 

որոնց արդյունքում ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական 

հուզումները, գործադուլները և այլն, որոնք դուրս են Ընկերության վերահսկողությունից: 

 Տեխնոլոգիական պրոցեսներ. Սարքավորումների շարքից դուրս գալը, աշխատանքային 

խափանումները, տեխնոլոգիական ցանկացած էական վթար կարող է առաջացնել արտադրության 

գործընթացի տևական դադար, արտադրանքի ծավալի կրճատում, և արդյունքում բացասաբար 

անդրադառնալ Ընկերության վաճառքի և շահութաբերության վրա: 

Այնուամենայնիվ, քանի որ շատ դեպքերում նշված ռիսկային գործոնները Ընկերության 

վերահսկողությունից դուրս են, այս ցուցակով չսահմանափակվող ռիսկերի բացասական 

ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով ձեռնարկված միջոցառումների արդյունավետությունը չի 

երաշխավորվում Ընկերության կողմից: 

3. Ընկերության տնտեսական գործունեության զարգացման և ֆինանսական վիճակի 
փոփոխության միտումները 

Ընկերության տնօրենների խորհրդի կատարված դիտարկումների համաձայն ներկա 

պահին  էական ազդեցության գործոններ, որոնք կարող են ազդել Ընկերության ֆինանսական 

վիճակի վրա չկան: Ընկերության ֆինանսական վիճակի փոփոխության միտումներ առաջիկա 

տարիներին չեն դիտարկվում:  

Ստորև ներկայացված են Ընկերության շահույթի կանխատեսումները՝ 2019-2023 թթ․-երի 

համար։   
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DCF             

  Միավոր 2019 2020 2021 2022 2023 
              
Արտադրության ընդհանուր ծավալը Տոննա/տարի  36,693  39,039  41,600  44,356  

Ամրան Տոննա/տարի  28,293  30,239  32,400  34,756  
Պողպատե գնդեր Տոննա/տարի  8,400  8,800  9,200  9,600  

         

Գին (առանց  ԱԱՀ)        
Ամրան Դրամ/տոննա  248,556  256,699  263,988  262,254  
Պողպատե գնդեր       Դրամ/տոննա  447,378  468,817  489,693  496,333  

         
Ընդհանուր եկամուտ Միլիոն դրամ 9,529  10,790  11,888  13,058  13,880  

          
Ընդհանուր ծախսեր Միլիոն դրամ  (7,669) (6,765) (6,916) (7,146) (7,002) 

         
Համախառն շահույթ % 1,860  4,025  4,972  5,912  6,877  
Համախառն շահույթի մարժա   19.5%  37.3%  41.8%  45.3%  49.6%  
Շահույթ մինչև հարկումը (EBIT) Միլիոն դրամ 1,889  3,786  4,724  5,655  6,609  
Շահույթ մինչև հարկումը Մարժա  % 19.8%  35.1%  39.7%  43.3%  47.6%  

 

4. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձ 

Ընկերության  2017թ., 2018թ., 2019թ. ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտն 

իրականացրել է «ԷԿՈՆՈՄԻԿՍ-ԱՈՒԴԻՏ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ  

ընկերությունը (ՀՀ ք Երևան, Խանջյան 47/8, աուդիտորական ծառայությունների իրականացման 

լիցենզիա ԱԾ 085, տրված 15.12.2010թ  ՀՀ  ֆինանսների  նախարարության կողմից): 

5․Ընկերության կառավարման մարմինները, աշխատակիցները և խոշոր բաժնետերերը 

Ընկերության կառավարման մարմիններն են՝ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (այսուհետ 

Ընդհանուր Ժողով), Խորհուրդը և գործադիր մարմինը՝ տնօրենը, վերստուգող հանձնաժողովը, 

գլխավոր հաշվապահը: 

Ընկերության բաժնետերերը 

 

Բաժնետեր 

 

ԱԹ քանակը Տոկոս 

Միխաիլ Հարությունյան 

Գեորգիի 

3,881,638 

 

49.3503003 

MORACO HOLDING LIMITED 3,881,633 49.3502367 
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Ընկերության Խորհուրդը  

 

Անուն , ազգանուն 

 

Պաշտոնը Փորձառությունը ոլորտում 

Միխաիլ Հարությունյան 

Գեորգիի 

 

Խորհրդի նախագահ 18 տարի 

Խաչատուր Անտոնյան 

 

Խորհրդի անդամ 18 տարի 

Վազգեն Նիկոլյան 

 

Խորհրդի անդամ 18 տարի 

 

Դավիթ Յավրույան 

 

Խորհրդի անդամ 1 տարի 

 

Ընկերության գործադիր մարմինը 

 

Անուն , ազգանուն 

 

Պաշտոնը Փորձառությունը ոլորտում 

Խաչատուր Անտոնյան 

 

Տնօրեն 18 տարի 

Կարինե Մամիկոնյան Գլխավոր հաշվապահ 20 տարի 

Վազգեն Նիկոլյան Գլխավոր ճարտարագետ 18 տարի 

 

Վերստուգող հանձնաժողովը  

 

Անուն , ազգանուն 

 

Պաշտոնը Փորձառությունը ոլորտում 

Վոլոդյա Ադամյան 

 

Հանձնաժողովի նախագահ 10 տարի 

Սերժիկ Մելիքյան Հանձնաժողովի անդամ 13 տարի 

Նազիկ Ավագյան Հանձնաժողովի անդամ 25 տարի 

 

Ժողովի քարտուղար 

 

Անուն , ազգանուն 

 

Պաշտոնը Փորձառությունը ոլորտում 

Նազիկ Ավագյան Ժողովի քարտուղար 25 տարի 

 

Ընկերության աշխատակիցների ընդհանուր թիվը առ 31.12.2019թ դրությամբ կազմել է 389 մարդ: 
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6․Ընկերության կողմից առաջարկվող կամ կարգավորվող շուկայում թույլտվության համար 

նախատեսված բաժնետոմսերի վերաբերյալ հիմնական տվյալները 

Ընկերության կողմից թողարկվել և տեղաբաշխվել են 150 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, 

7,865,480 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսեր: Տվյալ բաժնետոմսերը թողարկվել են ՀՀ  

Բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքին համաձայն,  ոչ փաստաթղթային են և 

բաժնետոմսերի սեփականատերերի ռեեստրի վարումը իրականացվում է Հայաստանի 

Կենտրոնական Դեպոզիտարիա ԲԲԸ-ի կողմից՝ Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ի միջնորդությամբ: 

Ընկերության կողմից թողարկված բաժնետոմսերը ամբողջությամբ տեղաբաշխված և վճարված են։ 

Թողարկված և տեղաբաշխված բաժնետոմսերի քանակն է՝ 7,865,480 (յոթ միլիոն ութ հարյուր 

վաթսունհինգ հազար չորս հարյուր ութսուն) հատ: Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը 

կազմում է 150 ( մեկ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ Թողարկման արժույթը ՀՀ դրամն է: 

Ընկերության հայտարարված առավելագույն բաժնետոմսերը կազմում են 150 ՀՀ դրամ 

անվանական արժեքով, 6,645,566 հատ, 996,834,900 ՀՀ դրամ ընդհանեւր ծավալով սովորական 

անվանական բաժնետոմսեր: 

Ընկերությունը չունի տեղաբաշխված արտոնյալ բաժնետոմսեր։ 

7․Ընկերության ամփոփ ֆինանսական տվյալները 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

հազ. ՀՀ դրամ 

 

Ցուցանիշի անվանումը 2017թ 2018թ 2019թ 

 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների իրացումից հասույթ 

 7,078,973  6,535,650  9,529,245 

 

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների ինքնարժեք 

 6,469,952  6,167,517  7,668,973 

 

Համախառն շահույթ (վնաս)  609,021  368,133  1,860,272 

 

Իրացման ծախսեր  1,144  21,600  26,735 

 

Վարչական ծախսեր  194,287  197,252  206,819 

 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների,  

ծառայությունների իրացումից շահույթ (վնաս) 

413,590  149,281  1,626,718 
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Գործառնական այլ եկամուտներ  1,379,154  946,011  250,465 

 

Գործառնական այլ ծախսեր  927,152  727,699  190,609 

 

Գործառնական շահույթ (վնաս)  865,592  367,593 1,684,574 

 

Ֆինանսական ծախսեր  577,250  415,987  820,437 

 

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումների 

գծովշահույթ (վնաս) 

      

 

Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի ակտիվների 

վաճառքներից և պարտավորությունների մարումներից 

շահույթ (վնաս) 

      

 

Այլ ոչ  գործառնական շահույթ (վնաս)  (217,494)  59,903  202,263 

 

Սովորական գործունեությունից շահույթ (վնաս)  70,848  11,509  1,068,400 

 

Արտասովոր դեպքերից շահույթ (վնաս)       

 

Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան շահութահարկի գծով 

ծախսի նվազեցումը 

 70,848  11,509  1,068,400 

 

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)   1,163  9,256  129,429 

 

Զուտ շահույթ (վնաս) շահութահարկի գծով ծախսի 

նվազեցումից հետո 

 72,011  20,765  938,971 

 

 

2019 թվականին արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների 

իրացումից հասույթի, համախառն շահույթի և դրանց հետ փոխկապակցված մյուս ցուցանիշների 

կտրուկ աճը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ  նույն թվականին Ընկերությունում 

շահագործման է հանձնվել  ԷԱՎ-40 տն վառարանը, որի արդյունքում ընկերության կողմից 

արտադրված արտադրանքի ծավալը կրկնապատկվել է միջին հաշվարկով: Նոր ժամանակակից 

տեխնոլոգիայի ներդրման արդյունքում  նաև իջել է արտադրանքի ինքնարժեքը նյութածախսի և 

էներգակիրների խնայողության հաշվին: 

 

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 

 

Ցուցանիշի անվանումը 2017թ 2018թ 2019թ 
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Հիմնական միջոցներ  12,948,565  11,412,852  19,067,782 

 

Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ  4,015,490  5,137,498  128,190 

 

Ոչ նյութական ակտիվներ  529  0  0 

 

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ       

 

Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ  68  68  68 

 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ       

 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ  16,964,652  16,550,418  19,196,040 

 

Պաշարներ  2,910,357  3,437,733  4,470,263 

 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ  680,381  369,868  418,019 

 

Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով  689,234  510,125  620,214 

 

Այլ դեբիտորական պարտքեր  18,060  8,309  10,494 

 

Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ       

 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ  165,619  130,658  154,691 

 

Այլ ընթացիկ ակտիվներ  63,629  82,859  38,615 

 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ  4,527,280  4,539,552  5,712,296 

 

Ընդամենը ակտիվներ  21,491,932  21,089,970  24,908,336 

 

Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի զուտ գումար  1,179,822  1,179,822  1,179,822 

 

Էմիսիոն եկամուտ       

 

Կուտակված շահույթ  (6,756,022)  (5,493,020)  (4,294,39

7) 

 

Պահուստային կապիտալ վերագնահատման  1,374,703  420,221  3,651,577 

 

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր  195,954  0  0 
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Ընդամենը սեփական կապիտալ  (4,005,543)  (3,892,977)  537,002 

 

Երկարաժամկետ բանկային վարկեր և փոխառություններ  16,124,858  17,482,541  16,774,938 

 

Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություններ  219,743  109,969  916,306 

 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ  16,344,601  17,592,510  17,691,244 

 

Կարճաժամկետ բանկային վարկեր և փոխառություններ  6,158,918  3,916,123  3,086,400 

 

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով  1,907,327  2,681,919  2,124,905 

 

Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ  956,027  688,940  1,039,183 

 

Այլ կրեդիտորական պարտքեր  86,484  74,182  401,788 

 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ  44,118  29,273  27,814 

 

Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ  9,152,874  7,390,437  6,680,090 

 

Ընդամենը պարտավորություններ 25,497,475   24,982,947  24,371,334 

 

Ընդամենը սեփական կապիտալ և պարտավորություններ  21,491,932  21,089,970  24,908,336 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ԱՄՓՈՓ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 

Ցուցանիշի անվանումը 2017թ 2018թ 2019թ 

Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու 

ժամանակաշրջանի սկզբին 

131,643 165,619 130,658 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների 

զուտ հոսքեր 

1,812,046 1,807,241 1,679,580 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների 

զուտ հոսքեր 

(2,944) (62,016) (207,714) 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների 

զուտ հոսքեր 

(1,775,126) (1,780,186) (1,447,833) 

    

Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջին 

165,619 130,658 154,691 

 

ԱՄՓՈՓ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐ 
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Ցուցանիշի անվանումը 2017թ 2018թ 2019թ 

 

Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի հաշվով (EPS) 9 3 119 

Սեփական կապիտալի շահութաբերություն (ROE) - - 175% 

Ակտիվների շահութաբերություն (ROA) 0.3% 0.1% 3.8% 

Զուտ շահույթի մարժա (NPM) 0.05 0.02 3.75 

Կապիտալի համարժեքության գործակից -18.64% -18.45% 2.15% 

Ֆինանսական կախվածության գործակից -6.37 -6.41 45.38 

Բացարձակ իրացվելիության գործակից 0.02 0.2 0.02 

Ընթացիկ իրացվելիության գործակից 0.17 0.14 0.18 

Ընդհանուր իրացվելիության գործակից 0.49 0.61 0.86 

Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից 10.27 12.81 15.36 

Դեբիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն օրերով 35.54 28.49 23.76 

Պաշարների շրջանառելիության գործակից 2.22 1.79 1.72 

Պաշարների շրջապտույտի տևողությունն օրերով 164.4 203.9 212.2 

Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից 2.19 1.79 2.1 

Կրեդիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն օրերով 166.7 203.9 173.9 

 

Ֆինանսական գործակիցների հաշվարկման բանաձևերը ներկայացված են Հավելված 1-ում։ 

ԲԱԺԻՆ II 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

1․Ռիսկային գործոններ 

Բաժնետոմսերի գծով հիմնական ռիսկը բաժնետոմսերում ներդրած կապիտալի կորստի 

կամ ակնկալվող եկամուտների չստացման ռիսկն է, որի դեպքում ներդրումների իրական արժեքը 

կարող է նվազել որոշակի շուկայական գործոնների փոփոխության պատճառով՝ ֆինանսական 

գործիքների գների, տոկոսադրույքների, արժույթի փոխարժեքի և այլն: Հետևաբար 

բաժնետոմսերում  ներդրումների հետ կապված ռիսկը գնահատելու համար անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել հետևալ ռիսկային գործոնները: 

 Արժութային ռիսկ Ընկերության  բաժնետոմսերը գնանշված են ՀՀ դրամով, հետևաբար 

դրամի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են անբարենպաստ ազդեցություն ունենալ 

բաժնետոմսերի գների կամ նրանց ակնկալվող եկամուտների վրա: Արժութային ռիսկերը դուրս են 

Ընկերության վերահսկողության դաշտից: 

 Տոկոսադրույքների փոփոխության ռիսկ. Քանի որ բաժնետոմսերի շուկայական գինը, 

որպես կանոն, ուղիղ համեմատական կախվածության մեջ է գտնվում Ընկերության կողմից 
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ստացվող շահույթի, այդ թվում՝ բաժնետոմսերի դիմաց ստացվող կամ ակնկալվող 

շահութաբաժինների մեծությունից, արդյունքում՝ շուկայում տոկոսադրույքների բարձրացումը 

կարող է հանգեցնել բաժնետոմսերի գների նվազմանը: 

 Շուկայական ռիսկ.բաժնետոմսերի շուկայում գների անբարենպաստ փոփոխությունների 

արդյունքում առաջացող կորուստների ռիսկ: Նշված ռիսկը կարող է կրել համակարգային բնույթ 

(երբ անկում է արձանագրվում բոլոր տեսակի ակտիվների գներում(բաժնետոմսեր, 

պարտատոմսեր և այլն), ինչպես նաև անկում կարող է արձանագրվել կոնկրետ ոլորտի 

ակտիվների դասում: 

 Ինֆլյացիոն ռիսկ. Այս ռիսկը հիմնականում պայմանավորված է բաժնետոմսերում 

ներդրումներից ակնկալվող եկամուտների արժեզրկման հետ՝ իրական գնողունակության 

տեսանկյունից: 

Ընկերությունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցառումներ նշված գործոնների 

բացասական ազդեցությունները նվազեցնելու համար: Այնուամենայնիվ, քանի որ շատ դեպքերում 

նշված ռիսկային գործոնները Ընկերության հսկողությունից դուրս են, ապա ռիսկերի բացասական 

ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով ձեռնարկված միջոցառումների արդյունավետությունը չի 

երաշխավորվում Ընկերության կողմից: 

2․Հիմնական տեղեկատվություն 

Շրջանառու միջոցների մասին հայտարարություն 

Ընկերության կարծիքով ընկերության շրջանառու միջոցները բավարար են ընկերության 

ներկա կարիքների համար, իսկ անբավարարության դեպքում Ընկերությունը կարող է օգտվել 

շրջանառու միջոցների համալրման տարբեր գործիքներից (բանկային վարկ, փոխառություն և 

այլն)։  

Կապիտալիզացիա և պարտավորություններ 

Ընկերության կապիտալիզացիայի կառուցվածքը 29.02.2020թ դրությամբ/Աուդիտ անցած/ 

Կանոնադրական կապիտալ՝                        1,179,822   հազ. ՀՀ դրամ 

Կուտակված շահույթ՝                                    (4,110,307) հազ. ՀՀ դրամ 

Վերագնահատման պահուստ՝          721,092    հազ. ՀՀ դրամ 

Սեփական կապիտալ՝                        537,002    հազ. ՀՀ դրամ 

Ընկերության պարտավորությունները 29.02.2020թ դրությամբ կազմել են՝ 23,903,066 հազ ՀՀ 

դրամ, որոնցից 17,062,852 հազ. ՀՀ դրամը երկարաժամկետ պարտավորություններ են, իսկ 

դրանցից 16,146,546 հազ. ՀՀ դրամը ստացված երկարաժամկետ վարկեր և փոխառություններ են. 
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ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
  

Գումար/հազ. ՀՀ դրամ Կառուցվածք  % 

Երկարաժամկետ պարտավորություններ ընդամենը, 

որից 
  
Երկարաժամկետ պարտավորություններ առանց 

տոկոսային ծախսի 
  
Երկարաժամկետ պարտավորություններ , որոնք 

ենթադրում են տոկոսային ծախս 
որից՝ 
ապահովված և երաշխավորված 
  
  
չապահովված և չերաշխավորված 
  
Այլ երկարաժամկետ պարտավորություններ 

17,062,852 
  
 

2,500,000 
  
 

 

13,646,546 
  

 

4,766,098 
  

  
8,880,448 

  
916,306 

  

71.38% 
  
 

10.46% 
  
 

 

57.09% 
  
  
  
  
  
  
  

3.83% 

Կարճաժամկետ պարտավորություններ, որոնք չեն 

ենթադրում տոկոսային ծախս 
6,840,214 28.62% 

Արտահաշվեկշռային և պայմանական 

պարտավորություններ 
  

0   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ՊԱՐՏԱՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

23,903,066 100% 

 

3․ Տեղեկատվություն, կապված կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրվող 

արժեթղթերի հետ 

Ընկերության կողմից թողարկվել և տեղաբաշխվել են 150 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, 

7,865,480 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսեր, որոնց Հայաստանի կենտրոնական 

դեպոզիտարիա ԲԲԸ-ի կողմից շնորհված է AMASGRS10ER6 միջազգային տարբերակիչ 

ծածկագիրը: Տվյալ բաժնետոմսերը թողարկվել են ՀՀ Բաժնետիրական ընկերությունների մասին 

օրենքին համաձայն, ոչ փաստաթղթային են, փոխարկելի չեն և բաժնետոմսերի սեփականատերերի 

ռեեստրի վարումը իրականացվում է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա ԲԲԸ-ի կողմից՝ 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ի միջնորդությամբ: Ընկերության կողմից թողարկված բաժնետոմսերը 

ամբողջությամբ տեղաբաշխված և վճարված են։ Թողարկման արժույթը ՀՀ դրամ է: 

Ընկերությունը չունի տեղաբաշխված արտոնյալ բաժնետոմսեր։ 

Ընկերության հայտարարված բաժնետոմսերի առավելագույն ծավալը կազմում ՝ 996,834,900 

ՀՀ դրամ՝ 150 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 6,645,566 հատ սովորական անվանական 

բաժնետոմսեր: 
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Ընկերությունը իրավունք ունի բաժնետոմսերի անվանական արժեքը մեծացնելու կամ 

լրացուցիչ բաժնետոմսեր տեղաբաշխելու միջոցով ավելացնել իր կանոնադրական կապիտալը:  

Ընկերությունը կարող է որոշում ընդունել լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման 

մասին միայն Ընկերության Կանոնադրության մեջ հայտարարված բաժնետոմսերի քանակի 

սահմաններում և միայն նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի լրիվ վճարված լինելու 

դեպքում 

Լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին որոշումը պետք է սահմանվի՝ 

 լրացուցիչ տեղաբաշխվող հասարակ և յուրաքանչյուր տեսակի արտոնյալ բաժնետոմսերի 

քանակը՝ այդ բաժնետոմսերի հայտարարված քանակի սահմաններում, 

 լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ժամկետները և պայմանները, այդ թվում 

Ընկերության բաժնետոմսերի ձեռք բերման նախապատվություն ունեցող բաժնետերերի և այլ 

արժեթղթերի սեփականատերերի միջև տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի արժեքը: 

Եթե նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի արժեքի գումարը լրիվ վճարված չէ, ապա 

Ընկերությունը իր կանոնադրական կապիտալը չի կարող մեծացնել ֆինանսական միջոցների 

ներգրավման հաշվին: 

Բաժնետոմսերը իրենց սեփականատերերին իրավունք են տալիս՝ 

Շահութաբաժնի ստացման իրավունք. յուրաքանչյուր բաժնետոմս իր սեփականատիրոջը 

իրավունք է տալիս որոշակի մաս ստանալ Ընկերության զուտ շահույթից՝ իր կողմից կատարված 

ներդրումների արժեքին համամասնորեն: Բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինների վճարման 

հարցերի կանոնակարգումը իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության 

կանոնադրությամբ: Վերջինիս համաձայն տարեկան շահութաբաժինների վճարման ժամկետը 

սահմանվում է ժողովի՝ տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ: Միջանկյալ 

շահութաբաժինների վճարման ժամկետը սահմանվում է Խորհրդի՝ միջանկյալ շահութաբաժիններ 

վճարելու մասին որոշմամբ, բայց ոչ շուտ, քան տվյալ որոշման ընդունման պահից 30 օր անց:  

Ընկերության շահութաբաժինների վճարման կարգը 

Ընկերությունն իրավունք ունի որոշում ընդունել տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց 

եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին: 

Շահութաբաժինները վճարվում են Ընկերության զուտ շահույթից: Որոշակի դասի 

արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինները կարող են վճարվել հատուկ այդ 

նպատակով ստեղծված  Ընկերության հիմնադրամների հաշվին: 

Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի, միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման, 

շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունվում է Խորհրդի կողմից: Ըստ 

բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի, տարեկան շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի 
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չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունվում է Ժողովի կողմից՝ Խորհրդի 

առաջարկությամբ: Միջանկյալ Շահութաբաժինների չափը չի կարող գերազանցել նախորդ 

ֆինանսական տարվա արդյունքներով բաշխված շահութաբաժնի 50 տոկոսը: Տարեկան 

շահութաբաժինների չափը չի կարող ավել լինել Խորհրդի առաջարկածից և չի կարող պակաս լինել 

արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից: 

Եթե Ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափը ըստ բաժնետոմսերի 

առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների 

չափին հավասար, ապա այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան 

շահութաբաժիններ չեն վճարվում: 

Եթե Ընկերության Ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափն ըստ 

բաժնետոմսերի առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ 

շահութաբաժինների չափից ավելի,  ապա այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց 

տարեկան շահութաբաժինները վճարվում են սահմանված տարեկան շահութաբաժնի և տվյալ 

տարում արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների գումարի տարբերությամբ: 

Ժողովը իրավունք ունի որոշում ընդունել առանձին տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի 

դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին: 

Տարեկան շահութաբաժինների վճարման ժամկետը սահմանվում է Ժողովի 

շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ: Միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման 

ժամկետը սահմանվում է Խորհրդի միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ, 

բայց ոչ շուտ, քան տվյալ որոշման ընդունման պահից 30 օր անց: 

Շահութաբաժինների յուրաքանչյուր վճարման համար Խորհուրդը կազմում է 

շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը, որում պետք է 

ընդգրկվեն՝ 

 միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում՝ Ընկերության այն բաժնետերերը, 

որոնք ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում Խորհրդի միջանկյալ 

շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշման կայացման օրվանից առնվազն 10 օր առաջ 

 տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում՝ Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք 

ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող 

բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ: 

Արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերերին շահութաբաժինների վճարման 

առանձնահակությունները 

1. Յուրաքանչյուր դասի արտոնյալ բաժնետոմսի դիմաց վճարվող շահութաբաժինը և 

լուծարային արժեքը /որը վճարվում է ընկերության լուծարման ժամանակ/ սահմանվում են 
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ընդհանուր ժողովի կողմից դրամական գումարի տեսքով կամ որպես տոկոսադրույք արտոնյալ 

բաժնետոմսի անվանական արժեքի նկատմամբ: 

2. Եթե ժողովի որոշմամբ թողարկվում և տեղաբաշխվում են երկու կամ ավելի դասերի 

արտոնյալ բաժնետոմսեր, ապա պետք է սահմանվի նաև շահութաբաժինների և լուծարային 

արժեքի վճարման հերթականությունը յուրաքանչյուր արտոնյալ բաժնետոմսի համար: 

3. Երեք հաջորդական տարիների ընթացքում արտոնյալ բաժնետոմսերին հասանելիք 

շահաբաժնի չվճարելը կարող է հիմք հանդիսանալ Ընկերությունը դատական կարգով լուծարելու 

համար: 

4. Ընկերությունը իրավունք չունի որոշում ընդունել տեղաբաշխված բաժնետոմսերով 

շահութաբաժինների վճարման մասին, եթե՝ 

 լրիվ չի վճարվել Ընկերության կանոնադրական կապիտալը 

 ընկերության կողմից հետ չեն գնվել բոլոր այն բաժնետոմսերը, որոնք պետք է հետ գնվեն 

Օրենսդրության համապատասխան: 

 շահութաբաժիններ վճարելու որոշումն ընդունելու պահի դրությամբ Ընկերության 

տնտեսական վիճակը համապատասխանում է Օրենսդրությամբ սահմանված 

անվճարունակության հայտանիշներին, կամ դրանք ի հայտ կգան շահութաբաժինների վճարման 

հետևանքով. 

 Ընկերության զուտ ակտինվերի արժեքը պակաս է Ընկերության կանոնադրական 

կապիտալից կամ կպակասի շահութաբաժինների վճարման հետևանքով 

Ընկերությունը իրավունք չունի որոշում ընդունել շահութաբաժինների վճարման մասին 

տեղաբաշխված սովորական բաժնետոմսերի և այն արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, որոնց 

համար սահմանված չէ շահութաբաժնի չափը, եթե որոշում չի ընդունված շահութաբաժիններ 

վճարել արտոնյալ բաժնետոմսերի բոլոր այն դասերի դիմաց, որոնց համար վճարվող 

շահութաբաժնի չափը սահմանված է  կանոնադրությամբ: 

Ընկերությունը իրավունք չունի որոշում ընդունել շահութաբաժինների վճարման մասին 

տեղաբաշխված այն արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, որոնց համար շահութաբաժնի չափը 

սահմանված է, եթե որոշում չի ընդունված շահութաբաժիններ վճարել արտոնյալ բաժնետոմսերի 

բոլոր այն դասերի դիմաց, որոնք վերոհիշյալ արտոնյալ բաժնետոմսերի նկատմամբ 

շահութաբաժիններ ստանալու առաջնահերթության իրավունք են տալիս: 

Բաժնետոմսերը իրենց սեփականատերերին տալիս են՝ 

 

Ձայնի իրավունք․ Համաձայն Ընկերության կանոնադրության՝ ընկերության յուրաքանչյուր 

հասարակ անվանական բաժնետոմս տալիս է իր սեփականատեր համդիսացող բաժնետիրոջը 

միևնույն իրավունքները։ Հասարակ անվանական բաժնետոմսի սեփականատեր հանդիսացող 

բաժնետերը իրավունք ունի՝  

 մասնակցել Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր Ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը 

պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով, 

 մասնակցել Ընկերության կառավարմանը, 
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 առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը 

 ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն՝ 

գաղտի փաստաթղթերից  բացի, այդ թվում կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ծանոթանալ 

հաշվապահական հաշվեկշիռներին, հաշվետվություններին, Ընկերության 

արտադրատնտեսական գործունեությանը, 

 ժողովներում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի 

 հանդես գալ առաջարկություններով Ժողովներում 

 ժողովներում քվեարկել իրեն պատկանող լրիվ վճարված  բաժնետոմսերի ձայների չափով 

 հայցով դիմել դատարան Ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենսդրությանը և այլ 

իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով 

 ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ պարտատերերի հետ կատարված 

հաշվարկներից հետո մնացած Ընկերության գույքի իր հասանելիք մասը կամ դրա արժեքը 

 ընկերության միջոցների հաշվին կանոնադրական կապիտալի մեծացման դեպքում 

անվճար ստանալ համապատասխան քանակի սովորական բաժնետոմսեր 

 ընկերության կանոնադրական կապիտալի առնվազն 10% կազմող ձայնի իրավունք տվող 

բաժնետոմսերին տիրող բաժնետերերը կարող են պահանջել փորձագետ կամ փորձագետների 

խումբ՝ Ընկերության գործունեությանը վերաբերող հաշվետվությունները և գաղտնիք ներկայացնող 

փաստաթղթերը ստուգելու նպատակով: Ստուգման հետ կապված ծախսերը փոխհատուցում են 

ստուգումը պահանջող բաժնետերերը: 

 օտարել կամ այլ ձևով այլ անձանց փոխանցել իր սեփականությունը հանդիսացող 

բաժնետոմսը 

 օգտվել Ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներից: 

Նույն դասի բաժնետոմսերի տեղաբաշխման դեպքում նախապատվության իրավունք․ 

Ընկերության գործող բաժնետերերն ունեն լրացուցիչ տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը ձեռք բերելու 

նախապատվության իրավունք, եթե Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենքի և 

Ընկերության կանոնադրությամբ այլ բան սահմանված չէ։ Նախապատվության իրավունքը 

կիրառվում է համամասնորեն և հասանելիք բաժնետոմսերի քանակը որոշվում է իրենց 

պատկանող բաժնետոմսերի քանակից։  

Բաժնետերն իրավունք ունի իրականացնել իր նախապատվության իրավունքը լրիվ 

ծավալով կամ մասնակիորեն՝ քվիարկող բաժնետոմսերի կամ քվիարկող բաժնետոմսերի 

փոխարկվող արժեթղթերի ձեռքբերման մասին Ընկերությանը գրավոր ծանուցում ուղարկելու 

միջոցով։    

Լուծարման դեպքում մնացած գույքից բաժին ստանալու իրավունքները․ Բաժնետոմսերն 

իրենց սեփականատերերին իրավունք են տալիս Ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ 

պարտատերերի հետ կատարված հաշվարկներից հետո մնացած Ընկերության գույքի իր 

հասանելիք մասը կամ դրա արժեքը։ Պարտատերերի հանդեպ լուծարվող Ընկերության 

պարտավորությունները բավարարելուց հետո մնացած գույքը լուծարման հանձնաժողովը 

բաշխում է բաժնետերերի միջև` հետևյալ հաջորդականությամբ` 

 առաջին հերթին կատարվում են վճարումներն այն բաժնետոմսերի դիմաց, որոնք պետք է 

հետ գնվեն Բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի 57-րդ հոդվածին համապատասխան. 
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 երկրորդ հերթին վճարվում են արտոնյալ բաժնետոմսերի համար հաշվարկված, բայց 

չվճարված շահութաբաժինները. 
 երրորդ հերթին կատարվում են արտոնյալ բաժնետոմսերի լուծարային արժեքի 

վճարումները. 
 չորրորդ հերթին կատարվում է լուծարվող Ընկերության մնացած գույքի բաշխումը հասարակ 

(սովորական) և բոլոր տեսակների արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի միջև: 
Գույքի բաշխումը յուրաքանչյուր հերթով իրականացվում է նախորդող հերթի լրիվ բաշխումն 

ավարտելուց հետո:  

Հետգնման պահանջի իրավունք․ Ընկերության բաժնետերը իրավունք ունի պահանջել 

բաժնետոմսերի հետգնում Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված 

դեպքերում և կարգով։   

Բաժնետրը իրեն պատկանող բաժնետոմսերը հետգնելու համար պետք է Ընկերությանը 

ներկայացնի այդ մասին գրավոր պահանջը, որը պետք է պարունակի տեղեկություններ հետգնման 

ներկայացված բաժնետոմսերի քանակի և բաժնետիրոջ բնակության (գտնվելու) վայրի մասին։ 

Գրավոր պահանջը ներկայացվում է Ընկերությանը` ժողովի կողմից համապատասխան որոշումների 

ընդունման պահից ոչ ուշ, քան 45 օրվա ընթացքում: 

Փոխարկման իրավունք․ Ընկերության բաժնետոմսերը փոխարկման իրավունք չեն տալիս, 

բացառությամբ Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենքով սահմանված դեպքերում,  

երբ բաժնետոմսերը փոխարկվում են Ընկերության որոշմամբ։ 

Արժեթղթերի ազատ շրջանառության սահմանափակումը․ Ընկերության բաժնետոմսերի 

կարգավորվող շուկայում առևտրի թույլտվությունից հետո բաժնետոմսերի առևտուրը 

կարգավորվող շուկայից դուրս արգելվում է բացառությամբ Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ 

օրենքով սահմանված դեպքերի։ Մասնավորապես՝ 

 մասնավոր գործարքների համար, այն է` այնպիսի գործարքների, որոնց կողմերը նախապես 

հայտնի են,  

 Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից կնքվող գործարքները, 

 թողարկողի կողմից իր թողարկած արժեթղթերի հետգնման կամ ձեռքբերման գործարքները, 

 արժեթղթերը հանձնելու առաջարկի շրջանակներում բաժնային արժեթղթերով կատարվող 

գործարքները: 

 արժեթղթերի տեղաբաշխման շրջանակներում տեղաբաշխողների կողմից իրականացվող 

գործարքների համար, 

 շուկայում առևտրին թույլատրված արժեթուղթն այլ կարգավորվող շուկայում առևտրին 

թույլտվության և վաճառելու դեպքերի համար: 

Արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր առաջարկ անելու պարտավորության 

նկարագրությունը, ինչպես նաև այն դեպքերի նկարագրությունը, երբ նման պարտավորությունը 

բացակայում է․  

 
Արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր առաջարկ անելու պարտավորությունը, ինչպես նաև 

նման պարտավորության բացակայության դեպքերը կարգավորվում են Արժեթղթերի շուկայի մասին 
ՀՀ օրենքի Գլուխ 15-ով։ 
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Յուրաքանչյուր անձ, որը թողարկողի բաժնային արժեթղթով մեկ կամ ավելի գործարքի 

հետևանքով դառնում է տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 տոկոսի սեփականատեր, 

պարտավոր է սույն գլխի պահանջներին համապատասխան տվյալ դասի բոլոր արժեթղթերն իրեն 

հանձնելու առաջարկ անել: Անձը պարտավոր է արժեթղթերը հանձնելու առաջարկի 

հայտարարագիրը Կենտրոնական բանկ ներկայացնել համապատասխան գործարքի 

կատարմանը հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի արդյունքում անձը դարձել է 

տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 տոկոսի սեփականատեր։ Սույն պահանջը տարածվում է 

նաև երբ Հաշվետու թողարկողի դիմումի հիման վրա օպերատորը դադարեցնում է տվյալ 

թողարկողի արժեթղթերի առևտուրը կարգավորվող շուկայում:  

Արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր առաջարկ անելու պահանջը չի տարածվում այն 

դեպքերի վրա, երբ՝ 

 անձը դարձել է տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 տոկոսի սեփականատեր տվյալ 

ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման արդյունքում, 

 անձը դարձել է տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 տոկոսի սեփականատեր՝ սույն գլխով 

սահմանված կարգով իր կողմից տվյալ դասի բոլոր արժեթղթերի համար արժեթղթերը հանձնելու 

ոչ պարտադիր առաջարկի արդյունքում, 

 արժեթղթերը ձեռք են բերվել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից 

տեղաբաշխման նպատակով, 

 անձը տվյալ դասի արժեթղթերի 75 տոկոսը գերազանցող մասը դրանց ձեռքբերման օրվանից` 10 

աշխատանքային օրվա ընթացքում, օտարում է այն անձին, որը Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ 

օրենքի 151-րդ հոդվածի համաձայն չի համարվում համատեղ գործելու համաձայնությամբ 

հանդես եկող անձ և պայմանով, որ այդ ժամկետի ընթացքում տվյալ արժեթղթերի թողարկողի 

բաժնետերերի ընդհանուր ժողով չի գումարվում:  

Արժեթղթերից ստացվող եկամուտների հարկման կարգի ամբողջական և մանրամասն նկարագիրը․  

 

ՀՀ հարկային օրենսգրքի համաձայն, եկամտահարկի առումով, բաժնետոմսերի օտարումից 

առաջացող եկամուտները չեն հարկվում։ Իսկ բաժնետոմսերի գծով ստացվող շահութաբաժինները 

ենթակա են հարկման 5-% դրույքաչափով՝ և ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց 

համար, որը Ընկերության կողմից պետք է պահվի՝ որպես հարկային գործակալ, 

շահութաբաժինների վճարման ժամանակ, սակայն եթե տվյալ բաժնետոմսերը ցուցակվել են ՀՀ-ում 

գործեղ ֆոնդային բորսայում մինչև 2024թ․-ի դեկտեմբերի 31-ը, ապա դրանց գծով ստացվող 

շահութաբաժինները  չեն հարկվում՝ և ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար։ 

 

ՀՀ հարկային օրենսգրքի համաձայն, շահութահարկի առումով, ՀՀ ռեզիդենտ ընկերությունների 

կողմից Բաժնետոմսերի օտարումից առաջացող եկամուտները համարվում են շահութահարկի 

գծով հարկվող եկամուտ, իսկ ոչ ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից բաժնետոմսերի օտարումից 

առաջացող եկամուտները ազատվում են շահութահարկից։ ՀՀ ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից 

բաժնետոմսերից ստացվող շահութաբաժինները չեն հարկվում, իսկ ոչ ռեզիդենտ 

ընկերությունների կողմից բաժնետոմսերից ստացվող շահութաբաժինները հարկվում են 5% 

դրույքաչափով, որը Ընկերության կողմից պետք է պահվի՝ որպես հարկային գործակալ, 

շահութաբաժինների վճարման ժամանակ, սակայն եթե տվյալ բաժնետոմսերը ցուցակվել են ՀՀ-ում 

գործող ֆոնդային բորսայում մինչև 2024թ․-ի դեկտեմբերի 31-ը, ապա դրանց գծով ստացվող 

շահութաբաժինները չեն հարկվում։ 
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4․Առևտրի թույլտվությունը և առևտրի կազմակերպումը 

Ընկերության տնօրենների խորհրդի 22․04․2020 թ-ին ընդունված որոշմամբ Ընկերության 

կողմից թողարկված 150 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, 7,865,480 հատ հասարակ անվանական 

բաժնետոմսերի մասով հայցվելու է Հայաստանի ֆոնդային բորսա ԲԲԸ-ում առևտրին 

թույլտվություն։ 

Հայաստանի ֆոնդային բորսա ԲԲԸ-ն կարող է չբավարարել Ընկերության կողմից 

թողարկված բաժնետոմսերի  առևտրի թույլտվության հայտը։ 

Բաժնետոմսերը կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրելու համար Ընկերությունը 

կդիմի Հայաստանի ֆոնդային բորսա ԲԲԸ սույն Ազդագիրը ՀՀ կենտրոնական բանկում 

գրանցվելուց անմիջապես հետո։ 

Ազդագրի գրանցման պահին Ընկերության կողմից սույն Ազդագրով գրանցվող 

բաժնետոմսերը թույլատրված չեն հրապարակային առևտրի ոչ մի կարգավորվող շուկայում։ 

Ընկերությունը մասնագիտացված անձանց հետ երկրորդային շուկայում՝ շուկա ստեղծողի 

(մարքեթ մեյքերի) ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ պայմանագիր չունի։ 

5․ Վաճառող բաժնետերերը 

Ընկերությունը սույն Ազդագրի հիման վրա արժեթղթերի վաճառքի առաջարկ անող 

ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց մասին տեղեկություններ չունի։  

Բաժնետոմսերի վաճառքը սահմանափակող որևէ պայմանագիր չկա։ 

ԲԱԺԻՆ III 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

1․ Անկախ աուդիտորներ 

 

Ընկերության  2017թ., 2018թ., 2019թ. ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտն 

իրականացրել է «ԷԿՈՆՈՄԻԿՍ-ԱՈՒԴԻՏ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ  

ընկերությունը ՝ ՀՀ ք Երևան, Խանջյան 47/8, աուդիտորական ծառայությունների իրականացման 

լիցենզիա ԱԾ 085, տրված 15.12.2010թ  ՀՀ  ֆինանսների  նախարարության կողմից: 
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2․ Ռիսկային գործոններ 

 Քաղաքական ռիսկեր. Երկրի քաղաքական դաշտում ցանկացած բացասական 

փոփոխություն, հատկապես այնպիսին, որը կարող է ազդեցություն ունենալ գործունեության 

կայունության վրա, կամ կասեցնել ընթացիկ բարեփոխումները, կարող է բացասական 

ազդեցություն ունենալ Ընկերության գործունեության և բաժնետոմսերի շուկայական գնի վրա: 

 Պարտքային ռիսկ. Պարտքային ռիսկն առաջանում է այն դեպքում , երբ պայմանագրային 

գործընկերը չի կատարում իր  պարտավորությունները, որի հետևանքով ընկերությունը 

ֆինանսական կորուստներ կարող է կրել: Ընկերությունը առևտրային դեբիտորական պարտքերի 

դիմաց երաշխիքներ  չի պահանջում: 

 Արտարժութային ռիսկ. Այս ռիսկի ազդեցությունը մեծանում է միայն օտարերկրյա 

ընկերություններից սարքավորումների և հումքի ձեռք բերման շրջանակներում ստանձնած 

պարտավորությունների կատարման և  Ընկերության կողմից  ստացված բանկային վարկերի 

մարման և սպասարկման ժամանակահատվածում կատարվող վճարումներով, որոնք 

արտահայտված են արտարժույթով: 

 Շուկայական ռիսկ.  Ընկերության ֆինանսական  ցուցանիշների վրա զգալիորեն ազդում 

են միջազգային շուկայական գների տատանումները: պատմականորեն այս գներն ունեցել են 

տատանման լայն տիրույթ, որը պայմանավորված է Ընկերության  վերահսկողությունից դուրս 

բազմաթիվ գործոններով: հայաստանում իրականացվող քաղաքական և տնտեսական 

փափոխությունները շարունակական բնույթ են կրում: Որպես զարգացող շուկա՝ Հայաստանում 

բացակայում են կատարյալ գործարար միջավայր և համապատասխան ենթակառուցվածքներ, 

որոնք սովորաբար գոյություն  ունեն ազատ շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում: 

 Ներդրումային կապիտալի մատչելիության ռիսկ. Ընկերությունը գործում է ծանր 

արդյունաբերության ոլորտում, որը կապիտալ ներդրումների առումով տնտեսության 

ամենաինտենսիվ  ճյուղերից  մեկն է և պահանջում է շարունակական խոշոր ներդրումներ: 

 Էներգակիրների գներ.  Ընկերության գործունեության համար պահանջվում է 

էլեկտրաէներգիայի, գազի և այլ ռեսուրսների զգալի ծավալ, որի արդյունքում կախվածության մեջ 

է  այդ էներգակիրները մատակարարող անձանցից: 

 Անհաղթահարելի ուժի ի հայտ գալու ռիսկ(ֆորս-մաժոր).Ընկերության գործունեության 

ուղղակի բացասական ազդեցություն կարող են ունենալ նաև ֆորս-մաժորային ռիսկերը: Այդպիսի 

իրավիճակներ են՝ երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը պատերազմը, համաճարկային պանդեմիան, 

որոնց արդյունքում ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, 

գործադուլները և այլն, որոնք դուրս են Ընկերության վերահսկողությունից: 

 Տեխնոլոգիական պրոցեսներ. Սարքավորումների շարքից դուրս գալը, աշխատանքային 

խափանումները, տեխնոլոգիական ցանկացած էական վթար կարող է առաջացնել արտադրության 

գործընթացի տևական դադար, արտադրանքի ծավալի կրճատում, և արդյունքում բացասաբար 

անդրադառնալ Ընկերության վաճառքի և շահութաբերության վրա: 

3․Տեղեկատվություն թողարկողի մասին 

 

Ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանումն է՝ 
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Հայերեն՝    «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ»  Բաց բաժնետիրական ընկերություն 

Ռուսերեն` ,,АСКЕ ГРУП”  Открытое Акционерное Общество 

Անգլերեն` ,,ASCE GROUP’’ Open Joint-stock Company 
 

Ընկերության կրճատ ֆիրմային անվանումն է՝ 

հայերեն` «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 

ռուսերեն` ,, АСКЕ ГРУП”  ОАО 

անգլերեն` ,,ASCE  GROUP’’OJSC 

 

Ընկերության պետական  

գրանցման վայրն է՝                 

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում 

 

Ընկերության պետական  

Գրանցման համարն է՝           

39.120.00360 

 

Ընկերության փոստային հասցեն է՝  

ՀՀ, 2501,Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 

 

Կապի միջոցները` 

Հեռախոս`+ 374 226 46427 

Էլ. փոստ` asce@asce.am 

ինտերնետային կայք` www.asce.am 

 

Ընկերությունը (նախկինում «ԹՈՒՋԵՁՈՒԼ» ԲԲԸ) հիմնադրվել է ՀՀ կառավարության 

1998թ.-ի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 550  որոշման համաձայն  «ՀԱՅՁՈՒԼ» ՓԲԸ-ի (նախկինում 

«Ավտոձուլ» պետական ձեռնարկության) պետական բաժնետոմսերը մրցույթով մասնավորեցման 

ճանապարհով բաց բաժնետիրական ընկերության վերակազմակերպման արդյունքում: 

Ընկերությունը հանդիսանում է «Հայձուլ » ՓԲԸ-ի իրավահաջորդը: 

Ընկերության իրավունակությունը ծագում է նրա ստեղծման (պետական գրացման) և 

դադարում է լուծարման ավարտի (լուծարման մասին պետական գրացման) պահից: 

Ընկերությունը հայկական խոշոր պողպատաձուլական գործարան է, որն իր ճիշտ 

քաղաքականության արդյունքում շատ կարճ ժամանակահատվածում հաստատուն քայլերով 

ամրապնդեց դիրքերը շուկայում, վերազինվեց, ավելացրեց նոր աշխատատեղեր, ընդայլնեց 

թողարկվող արտադրատեսականին: Ընկերությունը զբաղվում է սև մետաղների՝ թուջի և 

պողպատի ձուլմամբ։ ։ 2011 թվականից սկսած Ընկերությունը վերազինվել է  ու կարճ ժամանակ 

անց գործարանը սկսել է աշխատել նոր հզորություններով ու թողարկել հայրենական 

արտադրության ամրաններ: 

http://www.asce.am/
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Ընկերության արտադրանքը թողարկվում է «Siemens VAI»  ավստրիական ընկերության 

տեխնոլոգիայով։ «Siemens VAI»-ի հետ ստորագրած համաձայնագրի շրջանակներում 

պարբերաբար կատարվում է գործարանի վերազինում և տեխնիկական հագեցվածությունն այսօր 

ամենաբարձր մակարդակի վրա է: 

Արտադրական հումքը մետաղի ջարդոնն է, որը բազմակի վերամշակման փուլեր անցնելուց 

հետո վերածվում է շինարարության համար անփոխարինելի բաղադրիչի՝ ամրանի: Իր որակի, 

հուսալիության, ամրության և ինչու ոչ՝ նաև գնի շնորհիվ այս ամրանները մրցունակ են նաև 

արտերկրի շուկաներում: Այսօր Ընկերության արտադրանքը ծածկում է հայկական շուկայի ողջ 

պահանջարկը:  

Ընկերության արտադրական հզորությունները թույլ են տալիս թողարկել տարեկան մոտ 125 

հազար տոննա ամրան: Վերազինված գործարանն այսօր պատրաստ է նաև արտահանման: 

Ժամանակն ապացուցեց, որ մետաղագործական այս ճյուղը մեր երկրում բավականին 

խոստումնալից է, որի զարգացումն ապահովում է նոր հեռանկարներ այս ոլորտի համար:  

Պողպատե աղացման գնդեր՝ Ընկերության կողմից թողարկվող այս նոր արտադրանքը 

կիրառվում է ամենատարբեր հանքաքարերի,  կրաքարի, ածուխի աղացման,  մանրացման համար: 

Այն կարելի է կիրառել ինչպես չոր, այնպես էլ խոնավ հումքի դեպքում: Հանքանյութերն այս 

մեթոդով մանրացնելու տարբերակը լայն տարածում ունի աշխարհի բազմաթիվ զարգացած 

երկրներում և ունի մի շարք առավելություններ: Աղացման այս գնդերը հնարավորություն են տալիս 

2-8 անգամ բարձրացնել արտադրողականությունը և 10-15% նվազեցնել կորուստը: Մինչև 

արտադրական գործընթացի մեկնարկը, հումքը ենթարկվում է մանրակրկիտ վերահսկողության, 

այնուհետև գլոցման վառարաններում ջերմային մշակման: Լիարժեք կարծրություն ապահովելու 

նպատակով ջերմամշակման ընթացքում ավելացվում են համապատասխան քիմիական նյութեր: 

Կախված, թե ինչ հումքի մանրացման համար են նախատեսված գնդերը՝ ստացված զանգվածը 

ենթարկվում է կրկնակի ջերմային մշակման: Ըստ ցանկության թողարկվում է 25 մմ-ից մինչև 125 

մմ տրամաչափի պողպատե գնդեր: Այստեղ որակի վերահսկման մակարդակը ամենաբարձր 

նշաձողի վրա է:  

 Ընկերության թողարկած արտադրանքը համապատասխանում է միջազգային բոլոր 

ստանդարտներին և որակի ամենաբարձր չափանիշներին: Արտադրանքը ենթարկվում է 

բազմաստիճան լաբորատոր փորձաքննության, ստուգվում է մետաղի ամրությունը,  քիմիական 

կազմը, այլ մետաղների հետ շփման ազդեցությունը: Պատրաստի արտադրանքը փաթեթավորվում 

է հատուկ պայուսակներում 1-2 տոննա տարողությամբ: Ըստ պատվիրատուի ցանկության՝ կարելի 

է արտադրանքը պահեստավորել փայտե կամ մետաղե տարրաներում: Շնորհիվ մանրակրկիտ 

ջերմամշակման, որակյալ հումքի, տեխնիկական բարձր հագեցվածության, լավագույն 

մասնագետների՝ այս պողպատե գնդերը ծառայում են երկար, ունեն մաշվածության շատ ցածր 

ցուցանիշ և չեն քայքայվում տարբեր մետաղական շփումներից: 

Ընկերության հիմնական արտադրամասերն են՝ Հալման արտադրամասը, Անընդհատ 

ձուլման արտադրամասը և Գլոցման արտադրամասը: 
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Ընկերությունը որևէ արդյունաբերական, բանկային, ֆինանսական խմբերի և միությունների 

չի անդամակցում: 

ՀՀ-ում և նրանից դուրս  Ընկերությունը չունի մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ, 

հիմնարկներ, ինչպես նաև դուստր ընկերություններ: 

 

Ներդրումները 

Ստորև ներկայացվում են 31.12.2017թ-ից 31.12.2019թ. ընկած ժամանակահատվածում  

Ընկերության կողմից կատարված ներդրումները: 

 

Անվանում Ներդրումների ծավալները /ՀՀ դրամ/ 
 

Շենքեր, շինություններ 

 

4,454,549,946 

Կառուցվածքներ 

 

17,767,640 

 

Փոխանցող հարմարանքներ 

 

51,493,602 

 

Մեքենա սարքավորումներ 

 

5,739,046,675 

 

Հոսքային գծեր և ռոբոտատեխնիկա 

 

251,451,663 

 

Տրանսպորտային միջոցներ 

 

167,367,212 

 

Արտադրական, տնտեսական գույք և այլ 

հիմանակն միջոցներ 

 

110,743,483 

Ընդամենը 

 

10,792,420,221 

 

 

Ընկերությունը մոտակա երեք տարիների համար մեծ ծավալի հիմնական միջոցների ձեռք 

բերում կամ նոր խոշոր ներդրումներ չի ակնկալում: Ընթացիկ բնականոն գործունեության համար 

կկատարվեն տարեկան 100,000,000 միլիոն դրամի չափով ներդրումներ աշխատող հիմնական 

միջոցների սպասարկման և ընթացիկ վերանորոգումների համար: 

Գործունեության հիմնական շուկաները 

Ընկերությունը իր գործունեությունը ծավալում է ներքին շուկայում: 
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Ընկերության կողմից թողարկվող արտադրանքի տեսակներն են՝ ամրան և պողպատյա 

գնդեր ։ 

Ներկա պահին ՀՀ-ում Ընկերությունը ծանր արդյունաբերության միակ 

կազմակերպությունն է, որ ՀՀ-ում մետաղի ջարդոնից ձուլում և շուկայի պահանջներին 

համապատասխան ստանում և իրացնում է բարձրորակ  ամրան և պողպատյա գունդ: 

2019թ ֆինանսական հաշվետվությունների համաձայն  Ընկերության կողմից արտադրվել և 

իրացվել է՝ 

21,555.554 տն ամրան՝ 4,980,794 հազ ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ՝ հասույթի մեջ 52.27% և 

10,085.031տն պողպատյա  գունդ` 4,548,243 հազ. ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ՝ հասույթի մեջ 47.73%: 

Իրացումից հասույթը 2019թ համար կազմել է՝ 9,529,037 հազ. ՀՀ դրամ: 

Ընկերության կողմից արտադրված ամրանը ներկա գործող շուկայում գրավում է 

առաջատար դիրք, քանի որ միակ հայրենական արտադրանքն է ներկայացված մեր ներքին 

շուկայում: 

5․ Թողարկողի խմբի կառուցվածքը 

Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ծանր արդյունաբերության 

խոշորագույն կազմակերպություն է: 

Ընկերությունը որևէ արդյունաբերական, բանկային, ֆինանսական խմբերի և 

միությունների չի անդամակցում: 

ՀՀ-ում և նրանից դուրս չունի մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ, ինչպես նաև 

հիմնարկներ: ՀՀ-ում և նրանից դուրս Ընկերությունը չունի դուստր ընկերություններ: 

 

6․Ընկերության հիմնական միջոցները 
 

    Հիմնական միջոցներ 

        հազար, ՀՀ դրամ 
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Առ 31 դեկտեմբերի 2017թ. 2138251 144412 595791 4608393 91216 93300   11719520 19424983 

Ավելացումներ այդ թվում 10329 5993 8560 59795   13506   142773 240956 

Վերագնահատումից                 0 

Նվազեցումներ     648 9863 2625     2510 15646 

Առ 31 դեկտեմբերի 2018թ. 2148580 150405 603703 4658325 88591 106806 34100 11859783 19650293 

Ավելացումներ այդ թվում 4435199 11775 20309 5631786 117367 32   155778 10372246 

Վերագնահատումից 4363760               4363760 

Նվազեցումներ 443824   620 409317       673 854434 

Առ 31 դեկտեմբերի 2019թ 6139955 162180 623392 9880794 205958 106838 34100 12014888 29168105 

Կուտակված մաշվածություն 

Առ 31 դեկտեմբերի 2017. 244437 11370 54149 811785 14297 9677   5330703 6476418 

Տարվա մաշվածությունը 

այդ թվում  94878 6829 32225 270909 3845 20842   1336429 1765957 

Վերագնահատումից                 0 

Նվազեցումներ     414 3409 981     130 4934 

Առ 31 դեկտեմբերի 2018թ. 339315 18199 85960 1079285 17161 30519 0 6667002 8237441 

Տարվա մաշվածությունը 

այդ թվում  96134 7066 35082 802900 7403 12469   1374404   

Վերագնահատումից                   

Նվազեցումներ 434503   2234 35839           

Առ 31 դեկտեմբերի 2019թ. 946 25265 118808 1846346 24564 42988 0 8041406 10100323 

Զուտ հաշվեկշռային 

արժեք                   

Առ 31 դեկտեմբերի 2018թ. 1809265 132206 517743 3579040 71430 76287 34100 5192781 11412852 

Առ 31 դեկտեմբեր 2019թ. 6139009 136915 504584 8034448 181394 63850 34100 3973482 19067782 

 

Ընկերության պլանավորվող հիմնական միջոցների ձեռք բերումն ու կառուցումն 

պայմանավորված են լինելու Ընկերությանն տվյալ պահին անհրաժեշտ արտադրական 

հզորությունները մեծացնելու համար՝ կապիտալ ներդրումներով: 

 

7․Ընկերության կապիտալ ռեսուրսները (Պասիվները) 

 
 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

 
Կանոնադրական կապիտալ 

 
1,179,822 1,179,822 1,179,822 

Էմիսիոն եկամուտ    
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Վերագնահատումից և վերաչափումից 

տարբերություն 

 

 

1,374,703 

 

420,221 

 

3,651,577 

Կուտակված  շահույթ 

 
-6,756,022 -5,493,020 -4,294,397 

Պահուստային կապիտալ 

 
   

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր 

 
195,954   

Ընդամենը սեփական կապիտալ 

 
-4,005,543 -3,892,977 537,002 

 

Ընկերության պարտավորությունների կառուցվածքը /հազ. ՀՀ դրամ/ 

 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
 

Ոչ ընթացիկ 

պարտավորություններ 

   

Վարկեր և փոխառություններ 

 

16,124,858 17,482,541 16,774,938 

Ակտիվներին վերաբերող 

շնորհներ 

 

12,563 10,769 8,975 

Հետաձգված հարկային 

պարատվորություններ 

 

207,180 99,200 907,331 

Այլ պարտավորություններ և 

ծախսումների գծով պահուստներ 

 

   

Այլ ոչ ընթացիկ 

պարտավորություններ 

 

   

Ընդամենը ոչ ընթացիկ 

պարտավորություններ 

 

16,344,601 17,592,510 17,691,244 

Ընթացիկ պարտավորություններ    

Վարկեր և փոխառություններ 

 

6,158,918 3,916,123 3,086,400 

Առևտրային և այլ կրեդիտորական 

պարտքեր 

 

2,949,828 3,440,536 3,377,364 

Ընթացիկ շահութահարկի գծով 

պարտավորություն 

 

 4,505 188,512 
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Պահուստներ այլ 

պարտավորությունների և 

ծախսումների գծով 

 

30,971 29,273 27,814 

Այլ  ընթացիկ 

պարտավորություններ 

 

13,147   

Ընդամենը  ընթացիկ 

պարտավորություններ 

9,152,874 7,390,437 6,680,090 

Ընդամենը պարտավորություններ 25,497,475 24,982,947 24,371,334 

 

 

Ընկերության դրամական հոսքերԸ 2017-2019թթ.-երի համար /հազար ՀՀ դրամ/  
 

Դրամական հոսքեր 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
 

Դրամական միջոցների տարեսկզբի մնացորդը 

 

131,643 165,619 130,658 

Արտադրանքի ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների իրացումից 

 

8,078,540 7,348,054 10,436,005 

Գործառնական այլ գործունեությունից, այդ 

թվում՝ 

1,558,513 1,482,308 558,681 

Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 

մուտքեր 

 

9,637,053 8,830,362 10,994,686 

Նյութեր ապրանքների ձեռք բերման գծով 

 

4,127,202 3,562,222 5,494,136 

Աշխատանքների կատարման, 

ծառայությունների մատուցման գծով 

 

1,783,986 1,607,974 1,838,720 

Վճարումներ աշխատակիցների և նրանց 

անունից 

833,747 811,736 861,869 

Վճարումներ բյուջե 

 

1,062,990 1,023,787 1,101,269 

Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր, այդ 

թվում՝ 

 

17,082 17,401 19,112 

Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 

ելքեր 

7,825,007 7,023,121 9,315,106 

Գործառնական գործունեությունից դրամական 

միջոցների զուտ հոսքեր 

1,812,046 1,807,241 1,679,580 

Ոչ ընթացիկ նյութական և  ոչ նյութական 

ակտիվների վաճառքներից 

 10,000  

Ընդհամենը ներդրումային գործունեությունից 

մուտքեր 

 

 10,000  

Ոչ ընթացիկ նյութական և  ոչ նյութական 

ակտիվների ձեռք բերման գծով 

 

2,944 72,016 207,714 
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Ընդհամենը ներդրումային գործունեությունից 

ելքեր 

 

2,944 72,016 207,714 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական 

միջոցների զուտ հոսքեր 

 

 

(2,944) 

 

(62,016) (207,714) 

Ստացված վարկերից և փոխառություններից 

 

 

1,177,443 2,788,603 763,592 

Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից 

մուտքեր 

 

1,177,443 2,788,603 763,592 

Ստացված վարկերից և փոխառությունների 

մարումից 

 

2,265,523 4,042,745 1,816,330 

Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ 

 

691,191 526,525 395,421 

Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից 

ելքեր 

 

2,956,714 4,569,271 2,211,751 

ֆինանսական գործունեությունից դրամական 

միջոցների զուտ հոսքեր 

 

(1,779,241) (1,780,668) (1,448,159) 

Ընդամենը  դրամական միջոցների զուտ հոսքեր 

 

29,832 35,443 23,707 

Արտարժույթի փոխարժեքների 

տարբերություններ 

4,145 482 326 

Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջին 

 

165,619 130,658 154,691 

 

8․ Հետազոտական աշխատանքները և զարգացման ուղղությունները 

Ընկերությունը հետագա զարգացումը տեսնում է  արտադրվող արտադրանքի ծավալների 

ընդլայնման մեջ, որը հիմնականում  կատարվում  է արտադրական հզորությունների մեծացման, 

օգտագործվող որակյալ պաշարների և էներգակիրների խնայողության հաշվին ինքնարժեքի 

իջեցման ճանապարհով, որն էլ հանգեցնում է շահութաբերության մակարդակի բարձրացման: 

9․ Արտոնագրերը և լիցենզիանները 

Ընկերությունը  արտոնագրային և լիցենզավորված գործունեություն չի ծավալում և իր 

գործունեությունը ծավալում է իր կանոնադրության համաձայն: 

10․ Զարգացման վերջին միտումները 
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Վերջին  հաշվետու ֆինանսական տարվա ավարտից  մինչև  Ազդագրի ներկայացման օրն 

ընկած ժամանակահատվածում Ընկերության գործունեության /արտադրանքի ծավալների, 

ինքնարժեքի, վաճառքի գների/  վրա ազդող էական միտումներ տեղի չեն ունեցել, որոնք  ողջամիտ 

ներդրողը կկարևորեր ներդրումային որոշում կայացնելիս: 

11․ Շահույթի կանխատեսումը կամ գնահատումը 

Ներկայացված կանխատեսումները հիմնված են  Ընկերության ղեկավարության կողմից 

կատարված կանխատեսումների հիման վրա: 

DCF               

  
Չափի 

միավոր 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
                
Արտադրության ընդհանուր 
ծավալ Տոննա/տարի     36 693  39 039  

Ամրան Տոննա/տարի     28 293  30 239  
Պողպատյա գունդ Տոննա/տարի     8 400  8 800  

         
Գին առանց ԱԱՀ        

Ամրան Դրամ/տոննա     248 556  256 699  
Պողպատյա գունդ Դրամ/տոննա     447 378  468 817  
         

Ընդհանուր եկամուտ 
Միլիոն 
դրամ 7 393  7 079  6 536  9 529  10 790  11 888  

         

Ընդհանուր ծախսեր 
Միլիոն 
դրամ  (6 524) (6 470) (6 168) (7 669) (6 765) (6 916) 

         
Համախառն շահույթ % 868  609  368  1 860  4 025  4 972  
Համախառն շահույթի մարժա   11,7%  8,6%  5,6%  19,5%  37,3%  41,8%  
EBIT AMDm 803  648  427  1 889  3 786  4 724  
EBIT margin % 10,9%  9,2%  6,5%  19,8%  35,1%  39,7%  
 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
                  

41 600  44 356  47 227  49 365  51 501  53 628  55 736  57 701  57 701  
32 400  34 756  37 227  39 365  41 501  43 628  45 736  47 701  47 701  
9 200  9 600  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  

          
          
263 988  262 254  264 167  264 971  265 775  266 580  267 384  268 188  272 747  
489 693  496 333  510 078  523 693  536 892  549 626  562 114  574 893  595 302  

          
13 058  13 880  14 935  15 668  16 399  17 126  17 850  18 542  18 963  

          
(7 146) (7 002) (7 157) (7 574) (8 009) (8 504) (9 017) (9 546) (9 860) 

          
5 912  6 877  7 778  8 094  8 390  8 623  8 833  8 996  9 103  

45,3%  49,6%  52,1%  51,7%  51,2%  50,3%  49,5%  48,5%  48,0%  
5 655  6 609  7 499  7 803  8 087  8 308  8 507  8 657  8 752  

43,3%  47,6%  50,2%  49,8%  49,3%  48,5%  47,7%  46,7%  46,2%  
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12․ Թողարկողի կառավարման մարմինները և կառավարման մարմինների անդամները 

 
Ընկերության կառավարման մարմինների սխեմատիկ կառուցվածքը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընկերության կառավարման մարմիններն են Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը 

(այսուհետև Ժողով), Տնօրենների խորհուրդը (այսուհետև Խորհուրդ) Վերստուգող հանձնաժողովը, 

Ժողովի քարտուղարը, Տնօրենը, Գլխավոր հաշվապահը: Կառավարման մարմինների 

իրավասություններն ու պարտականությունները սահմանվում են Ընկերության 

Կանոնադրությամբ: 

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով. 

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է: 

Ընկերությունը պարտավոր է ամեն տարի գումարել տարեկան ժողով: Կանոնադրության 

համաձայն տարեկան ժողովը գումարվում է հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից հետո վեց 

ամսվա ընթացքում: Տարեկան ժողովից բացի գումարվող ժողովները համարվում են արտահերթ: 

Արտահերթ ժողովները գումարվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար: Արտահերթ 

ժողովները գումարվում են Խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ, ընկերության 

գործադիր մարմնի, վերստուգող հանձնաժողովի, Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի 

կամ Ընկերության առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ 

պահանջով: 

Ժողովի իրավասությանն են պատկանում` 

1. Ընկերության կանոնադրության հաստատումը, դրա մեջ փոփոխությունների և 

լրացումների կատարումը, Ընկերության կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ. 

2. Ընկերության վերակազմակերպումը. 

Բաժնետերերի ժողով 

Տնօրենների խորհուրդ 

Տնօրեն 

Ժողովի քարտուղար Վերստուգող 

հանձնաժողով 

Գլխավոր հաշվապահ Գլխավոր 

ճարտարագետ 
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3. Ընկերության լուծարումը. 

4. Ընկերության ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը, 

լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը. 

5. Խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը և 

անդամների լիազորության վաղաժամկետ դադարեցումը. 

6. Խորհրդի նախագահի կամ անդամի աշխատանքի վարձատրության պայմանների 

որոշումը. 

7. Հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը 

8. Բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի 

կրճատման նպատակով  Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռք բերման, 

ինչպես նաև ընկերության կողմից ձեռք բերված կամ հետ գնված բաժնետոմսերի մարման 

ճանապարհով կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը 

9. Հաստատել աշխատակցի բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը, դրանց բաժնետոմսերի 

համար վճարելու պայմանները և սեփականատերերի իրավունքները 

10. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրությունը և նրանց 

լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը 

11. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը 

12. Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, 

շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը, տարեկան 

շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների 

չափի հաստատումը 

13. Ընկերության բաժնետոմսերի ձեռք բերման նախապատվության իրավունքը չկիրառելու 

մասին որոշման ընդունումը օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով 

14. Ժողովի վարման կարգը և Խորհրդի կանոնակարգը 

15.  Հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը 

16. Ընկերության կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի 

որոշումը, ներառյալ զանգվածային լրատվության համապատասխան միջոցի ընտրությունը, եթե 

հաղորդումը պետք է իրականացվի նաև հրապարակային հայտարարության ձևով 

17. Շահագրգռվածություն ներառող գործարքների կնքումը Օրենքով նախատեսված 

դեպքերում 

18. Ընկերության գույքի ձեռք բերման և օտարման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը 

Օրենքով նախատեսված դեպքերում 

19. Բաժնետոմսերի համախմբումը, բաժանումը  

Ժողովն իրավունք ունի քննարկել և որոշում ընդունել  նաև Օրենքով ու կանոնադրությամբ 

Ժողովի իրավասությանը պատկանող ցանկացած հարցի շուրջը: 

Վերընշված որոշումների ընդունումը  հանդիսանում է Ժողովի բացառիկ իրավասությունը 

և չի  կարող փոխանցվել Ընկերության գործադիր մարմնին և Խորհրդին: 

Ժողովն իրավունք չունի քննարկել և որոշումներ ընդունել այն հարցերի շուրջ, որոնք 

Օրենքով չեն սահմանվել որպես ժողովի  իրավասություն: Ժողովի որոշումներն ընդունվում են 
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ժողովին մասնակցող ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ 

մեծամասնությամբ, բացի վերը նշված 1, 2, 3, 4, 7, 8 և 18 կետերով սահմանված հարցերի, որոնց 

մասին որոշումներն ընդունվում են ժողովի կողմից  ժողովին մասնակցող ձայնի իրավունք տվող 

բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների երեք քառորդով, սակայն 3-րդ և 8-րդ կետերով 

սահմանված հարցերի շուրջ նաև ոչ պակաս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի 

ձայների երկու երրորդից:  

Վերը նշված  2, 13, 16, 17, 18, 19 կետերով թվարկված հարցերով որոշումներն ընդունվում են 

բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի կողմից՝ միայն Խորհրդի ներկայացմամբ: 

Ժողովն իրավունք չունի փոփոխել Ընդհանուր Ժողովի օրակարգը, ինչպես նաև որոշումներ 

ընդունել օրակարգում չընդգրկված հարցերի վերաբերյալ: 

Արտահերթ ժողովը գումարվում է Խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ, 

վերստուգող հանձնաժողովի, Ընկերության աուդիտն իրականացնող կամ Ընկերության՝ առնվազն 

10 տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջ 

պահանջով: 

Արտահերթ ժողովի գումարման վերաբերյալ Խորհրդի որոշմամբ սահմանվում է 

արտահերթ ժողովի գումարման ձևը՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ կամ հեռակա 

կարգով քվեարկության միջոցով: 

Եթե Օրենքով  և կանոնադրությամբ նախատեսված ժամկետներում տարեկան ժողով չի 

գումարվել, Ընկերության արտահերթ ժողով կարող է հրավիրվել միայն Ընկերության լուծարման 

կամ Ժողովի իրավասությանը պատկանող  հարցերը քննարկելու համար:  

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն 

 Ընկերության սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը, 

իրենց  պատկանող բաժնետոմսերի քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան 

ձայների քանակով 

 Ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը, 

իրենց պատկանող արտոնյալ բաժնետոմսերի քանակին և անվանական արժեքին 

համապատասխան ձայների քանակով 

 Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի անդամները 

 Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձը 

Ժողովին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող են մասնակցել նաև Ընկերության 

բաժնետեր չհանդիսացող՝ Խորհրդի և Գործադիր մարմնի անդամները: 

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է Խորհրդի 

կողմից սահմանված տարվա, ամսվա, ամսաթվի դրությամբ՝ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի 

տվյալների հիման վրա: 
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Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, 

ամիսը, ամսաթիվը չի կարող սահմանվել ավելի վաղ, քան ժողով գումարելու մասին որոշման 

ընդունումը և ավելի ուշ, քան ժողովի գումարումից 60 օրից ավելիս: 

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը պետք է տրամադրվի 

ծանոթացման նպատակով Ընկերության այն բաժնետերերին, որոնք գրանցված են Ընկերության 

բաժնետերերի ռեեստրում և տիրապետում են Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի առնվազն 

10 տոկոսին:  

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերը ծանուցվում են Հայաստանի 

հանրապետություն օրաթերթում, www.azdarar.am կայքում կամ www.asce.am Ընկերության 

պաշտոնական կայքում հրապարակելու միջոցով: 

Ընկերությունը  պարտավոր է ժողովի գումարման մասին իր բաժնետերերին ծանուցել 

Օրենքին համապատասխան՝ առնվազն 21 օր առաջ: 

Տնօրենների խորհուրդ 

Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը իրականացնում է Խորհուրդը: 

Խորհրդի անդամները ընտրվում են տարեկան ընդհանուր ժողովի կամ անդամների 

լիազորությունը վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում՝ արտահերթ ընդհանուր ժողովի կողմից: 

Խորհրդի քանակական կազմը  սահմանվում է Ժողովի որոշմամբ, բայց չի կարող պակաս 

լինել 3 անդամից: Խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են Խորհրդի հաջորդ կազմի 

ընտրվելուց հետո: Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք Ժողովին մասնակցելու իրավունք 

ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ տիրապետում են Ընկերության 

տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոսին, իրավունք ունեն առանց 

ընտրության ընդգրկվել Խորհրդի կազմում կամ դրանում նշանակել իրենց ներկայացուցչին; Այդ 

իրավունքը վերապահվում է նաև անվանատերերին: Խորհրդի անդամ կարող է լինել բաժնետեր 

չհանդիսացող անձը: Յուրաքանչյուր բաժնետեր  Խորհրդում կարող է զբաղեցնել միայն մեկ տեղ: 

Խորհրդի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը՜ 

1. Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը 

2. Տարեկան և արտահերթ ընդհանուր ժողովների գումարումը, բացառությամբ  Օրենքով և 

կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերի 

3. Ժողովի օրակարգի հաստատումը 

4. Ժողովներին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարվա, 

ամսվա, ամսաթվի հաստատումը, ինչպես նաև բոլոր այն  հարցերի լուծումը, որոնք կապված են 

ժողովների նախապատրաստման ու գումարման հետ: 

5. Բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի 

տեղաբաշխման միջոցով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացումը: 

http://www.azdarar.am/
http://www.asce.am/
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6. Պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը 

7. Գույքի շուկայական արժեքի որոշումը՝ Օրենքով սահմանված կարգով 

8. Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի 

ձեռքբերում և հետգնումը՝ Օրենքով նախատեսված դեպքերում 

9. Ընկերության գործադիր մարմնի ձևավորումը, դրա լիազորությունների վաղաժամկետ 

դադարեցումը, տնօրեն, վարչության, տնօրինության անդամների վարձատրության և ծախսերի 

փոխհատուցումների վճարման կարգն ու պայմանները 

10. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի վարձատրության և ծախսերի 

փոխհատուցումների վճարման կարգի և պայմանների վերաբերյալ Ժողովի համար 

առաջարկությունների նախապատրաստումը 

11. Ընկերության աուդիտն իրականցնող անձի վճարման չափի սահմանումը: 

12. Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժինների չափի և 

վճարման կարգի վերաբերյալ Ժողովի համար առաջարկությունների նախապատրաստումը 

13. Ընկերության բաժնետոմսերով միջանկյալ շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի 

սահմանումը: 

14. Ընկերության պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը 

15. Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին 

փաստաթղթերի հաստատումը 

16. Ընկերության կողմից դուստր կամ կախյալ ընկերությունների ստեղծումը: Ընկերության 

դուստր կամ կախյալ  ընկերություններում մասնակցությունը, եթե այդ մասնակցությունը իրենից 

խոշոր գործարք չի ներկայացնում: 

17. Ընկերության մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների ստեղծումը 

18. Այլ կազմակերպություններին մասնակցության մսին որոշման ընդունումը, եթե այդ 

մասնակցությունը իրենից խոշոր գործարք չի ներկայացնում 

19. Ընկերության գույքի օտարման և ձեռք բերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը 

կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում 

20. Շահագրգռվածություն ներառող գործարքների կնքումը՝ Օրենքով նախատեսված 

դեպքերում 

21. Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաստատումը 

22. Ընկերության հաստիքացուցակի հաստատումը 

23. Հոլդինգային ընկերությունների, առևտրային կազմակերպությունների այլ միությունների 

հիմնադրումը և մասնակցությունը 

24. Օրենքով և Ընկերության կանոնադրությամբ այլ հարցերի լուծումը: 

Խորհրդի բացառիկ իրավասության ենթակա հարցերը չեն կարող փոխանցվել Ընկերության 

գործադիր մարմնի լուծմանը: 

Խորհրդի նախագահը՝ 

 Կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները 

 Գումարում է Խորհրդի նիստերը և նախագահում է դրանք 

 Կազմակերպում է նիստերի արձանագրության վարումը 
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 Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հետ կնքում է պայմանագիր 

 Նախագահում է ժողովներում 

Խորհրդի նախագահն ընտրվում է Խորհրդի անդամների կողմից ,  Խորհրդի անդամների 

կազմից , Խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի  ձայների մեծամասնությամբ: 

Խորհրդը կարող է ցանկացած ժամանակ վերընտրել նախագահին կամ ընտրել նոր 

նախագահ ՝ Խորհրդի անդամների ընդհանուր քանակի ձայների 2/3-ով: 

Մինչը 500 բաժնետեր (քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր)  ունեցող 

Ընկերությունում Խորհրդի նախագահի և տնօրենի պաշտոնները կարող են համատեղվել: 

Բացառությամբ սույն կետում նախատեսված դեպքերից, Խորհրդի նախագահը չի կարող 

Ընկերությունում այլ վճարովի պաշտոն զբաղեցնել: 

Խորհրդի նիստերը 

 Խորհրդի նիստերը գումարվում են Խորհրդի նախագահի կողմից ՝ իր նախաձեռնությամբ , 

խորհրդի անդամի, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի), Ընկերության 

աուդիտն իրականացնող անձի, Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնի, ինչպես նաև սույն 

կանոնադրությամբ սահմանված այլ անձանց պահանջով. 

 Խորհրդի նիստերի քվորումը չի կարող խորհրդի անդամնեիր կեսից պակաս լինել. 

 Խորհրդի որոշումները ընդունվում են նիստին ներկա խորհրդի անդամների ձայների 

մեծամասնությամբ , բացառությամբ Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերի. 

 Խորհուրդը  կարող է հեռակա քվեարկությամբ (հարցման միջոցով) ընդունել որոշումներ: 

Խորհրդի նախագահը ձայների հավասարության դեպքում ունի որոշիչ ձայնի իրավունք: 

Խորհրդի անդամների թիվը ժողովի որոշված քանակը կեսից նվազելու դեպքում, 

Ընկերությունը գումարում է արտահերթ ժողով՝ Խորհրդի որոշմամբ, Խորհրդի կազմը լրացնելու 

նպատակով: 

Խորհրդի նիստի արձանագրությունը ստորագրում  են  նիստին մասնակցող բոլոր 

անդամները, որոնք և պատասխանատվություն են կրում արձանագրությունում առկա 

տեղեկությունների հավաստիության համար: 

Տնօրենը 

Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Տնօրենը, 

մանսավորապես՝ 
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 Լուծում է Ընկերության ընթացիկ գործունեության վերաբերվող բոլոր հարցերը, բացի 

կանոնադրությամբ սահմանված Ժողովի և Խորհրդի բացառիկ  իրավասությանը վերաբերվող 

հարցերից 

 Կազմակերպում է Ժողովի և Խորհրդի որոշումների կատարումը, հաշվետու է նրանց և 

իրավունք չունի ինչպես Ժողովի, այնպես էլ Խորհրդի համար պարտադիր որոշումներ կայացնելու 

 Գործում է բարեխղճորեն և ողջամիտ ի շահ իր կողմից ներկայացվող Ընկերության:  

Խորհրդի նախագահը Տնօրենի հետ կնքում է աշխատանքային պայմանագիր: Խորհրդի 

նախագահի և Տնօրենի պաշտոնների համատեղման դեպքում, Տնօրենի հետ պայմանագիրը կնքում 

էԽորհրդի որոշմամբ՝ Խորհրդի անդամներից մեկը: 

Տնօրենը կանոնադրությամբ և Խորհրդի նախագահի հետ կնքված պայմանագրով իրեն 

վերապահած լիազորությունների սահմաններում՝ 

 Տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է 

կնքում Ընկերության անունից 

 Ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում 

 Գործում է առանց լիազորագրի 

 Տալիս է լիազորագրեր 

 Սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային 

 Բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային և այլ հաշիվներ 

 Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին 

կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Ընկերության 

հաստիքացուցակը, վարչակազմակերպական կառուցվածքը 

 Իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է 

կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը 

 Սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության 

աշխատակիցներին 

 Աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական 

պատասխանատվության  միջոցներ: 

Խորհրդի անդամները, Ընկերության Տնօրենը և Օրենքով սահմանված այլ անձինք 

Ընկերության առջև պատասխանատվություն են կրում իրենց գործողությունների հետևանքով 

Ընկերությանը պատճառած վնասների համար Օրենքով սահմանված կարգով: 

Վերստուգող Հանձնաժողով 

Ընկերության  ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումն իրականացնելու 

համար Ժողովն ընտրում է Ընկերության Վերստուգող հանձնաժողով: 

Վերստուգող հանձնաժողովի իրավասությունները և ստուգումների իրականացման կարգը  

սահմանվում են Օրենսդրությամբ, Օրենքով և Կանոնադրությամբ: 
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Վերստուգող հանձնաժողովը հետևում է Ընկերության Կառավարման մարմինների 

որոշումների կատարմանը, ստուգում է Ընկերության փաստաթղթերի համապատասխանությունն 

Օրենսդրությանը, այլ իրավական ակտերին և Ընկերության կանոնադրությանը: 

Վերստուգող հանձնաժողովը իրականացնում է ընկերության ֆինանսատնտեսական 

գործունեության տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության 

ֆինանսատնտեսական տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության 

ֆինանսատնտեսական գործունեությունը՝ սեփական նախաձեռնությամբ՝ ցանկացած ժամանակ, 

Ժողովի կամ Խորհրդի որոշմամբ, ինչպես նաև Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի առնվազն 

10 տոկոսի սեփականատեր բաժնետիրոջ պահանջով: 

Վերստուգող հանձնաժողովը իրավունք ունի պահանջել արտահերթ ժողովի գումարում՝ 

Օրենքի պահանջներին համապատասխան: 

Վերստուգող հանձնաժողովի պահանջով նրան պետք է ներկայացվեն Ընկերության, նրա 

մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ֆինանսատնտեսական 

գործունեությանը վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նյութերը և բացատրությունները:  

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են բացառապես տարեկան 

ժողովներում: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրության հարցը արտահերթ ժողովում 

կարող է քննարկվել, եթե արտահերթ ժողովը որոշում է ընդունել Ընկերության վերստուգող 

հանձնաժողովի կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման 

մասին: 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են ժողովի կողմից 3 տարի ժամկետով: 

Վերստուգող հանձնաժողովը հաշվետու է Ժողովին: 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների  վարձատրության և/կամ վճարվող 

փոխհատուցման չափերը և պայմանները սահմանվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր 

ժողովի որոշմամբ: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ կարող են լինել Ընկերության 

կառավարման  մարմիններում չընդգրկված ցանկացած ֆիզիկական անձ: 

Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի քանակական կազմը սահմանվում է Ժողովի 

որոշմամբ, բայց չի կարող պակաս լինել 3 հոգուց: 

Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահը ընտրվում է վերստուգող հանձնաժողովի 

անդամների կազմից՝ հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

Վերստուգող հանձնաժողովն Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության 

ստուգումների արդյունքների հիման վրա պատրաստում է եզրակացություններ: 
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Վերստուգող հանձնաժողովը Ընկերության գործունեության տարեկան 

հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացնում է 

տարեկան Ժողովին: Ընկերության տարեկան հաշվեկշռի հաստատմանժամանակ վերստուգող 

հանձնաժողովի եզրակացությունը պարտադիր է:  

Ժողովի որոշմամբ վերստուգող հանձնաժողովի իրավասություն կարող է դրվել 

վերստուգողի վրա: 

Ժողովի քարտուղար 

Ժողովի քարտուղարը ապահովում է Ժողովի նախապատրաստումն ու անցկացումը, 

Խորհրդի, Խորհրդի հանձնաժողովների աշխատանքը, իրականացնում է Ընկերության վերաբերյալ 

տեղեկությունների պահպանումը և բացահայտումը, կազմակերպում է Ընկերության և 

Բաժնետերերի, կառավարման այլ մարմինների և Ընկերության պաշտոնատար անձանց միջև  

օպերատիվ համագործակցություն, ինչպես նաև իրականացնում է այլ գործառույթներ 

քարտուղարի մասին կանոնակարգին համապատասխան: 

Կառավարման մարմինների իրավունքների և պարտականությունների, կազմավորման և 

գործունեության իրականացման կարգի և այլ սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ ավելի 

մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է ստանալ Ընկերության կանոնադրության, ինչպես նաև 

Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կարգավորող ներքին 

կանոնակարգերից: 

Ստորև ներկայացվում են կառավարման մարմինների անդամների վերաբերյալ 

տեղեկություններ, ներառյալ՝ անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը, 

իրավասություններն ու պարտականությունները, նրանցից յուրաքանչյուրի ծավալած 

գործունեությունը Ընկերությունում և դրանից դուրս և այլն: 

Խորհրդի նախագահ՝ Միխաիլ Գեորգիի Հարությունյան 

 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների Խորհուրդ 

 

Անուն, ազգանուն 

 

Բնակության վայր 

 

Զբաղեցրած պաշտոնը 

 

Պաշտոնավարման սկիզբը 

և ավարտը 

 

 

 

Միխաիլ  Գեորգիի Հարությունյան 

 

ք. Երևան 

 

Ընկերության Տնօրենների Խորհրդի նախագահ՝  
 

Որպես 

 

Ընկերության Տնօրենների Խորհրդի նախագահ՝27.10.2010թ մինչ օրս 
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Իրավասությունները ու 

պարտականությունները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծավալած 

գործունեությունը 

Ընկերության կազմից 

դուրս 

 

 

Մասնագիտությունը 

 

 

 

Նախորդ 5 տարիների 

ընթացքում այլ 

կազմակերպություններում 

զբաղեցրած պաշտոնները 

 

 

 

 

Նախորդող 5 տարիների 

ընթացում 

դատվածություն, 

 

 

 

Խորհրդի նախագահը՝ 

 

 Կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները 

 Գումարում է Խորհրդի նիստերը և նախագահում է դրանք 

 Կազմակերպում է նիստերի արձանագրության վարումը 

 Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հետ կնքում է 

պայմանագիր 

 Նախագահում է ժողովներում 

 

Խորհրդի նախագահն ընտրվում է Խորհրդի անդամների կողմից ,  

Խորհրդի անդամների կազմից , Խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի  

ձայների մեծամասնությամբ: 

Խորհրդը կարող է ցանկացած ժամանակ վերընտրել նախագահին 

կամ ընտրել նոր նախագահ՝ Խորհրդի անդամների ընդհանուր 

քանակի ձայների 2/3-ով: 

Մինչը 500 բաժնետեր (քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր)  

ունեցող Ընկերությունում Խորհրդի նախագահի և տնօրենի 

պաշտոնները կարող են համատեղվել: 

Բացառությամբ սույն կետում նախատեսված դեպքերից, Խորհրդի 

նախագահը չի կարող Ընկերությունում այլ վճարովի պաշտոն 

զբաղեցնել: 

 

 

 

 

Մետէքսիմ ՍՊԸ՝  հիմնադիրների խորհրդի նախագահ 

Միկմետալ ՓԲԸ՝  հիմնադիրների խորհրդի անդամ 

 

 

ռադիոֆիզիկ 

 

 

 

Մետէքսիմ ՍՊԸ՝  հիմնադիրների խորհրդի նախագահ 

Միկմետալ ՓԲԸ՝  հիմնադիրների խորհրդի անդամ 

 

 

 

 

 

 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար 

դատվածություն չունի: 
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սնանկության, լուծարման 

գործընթացների հետ 

առնչություն 

 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ 

սնանկ ճանաչված անձի ակտիվների  կառավարման 

գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ 

կարգավորող/վերահսկող/ մարմնի կողմից պատասխանատվության 

չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ թողարկողի կառավարման 

մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից չի զրկվել 

 

 

Խորհրդի անդամ՝ Խաչատուր Արշակի Անտոնյան 

 

 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների  Խորհուրդ 

 

Անուն, ազգանուն 

 

Բնակության վայր 

 

Զբաղեցրած պաշտոնը 

 

 

Պաշտոնավարման սկիզբը 

և ավարտը 

 

 

 

Իրավասությունները ու 

պարտականությունները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Խաչատուր Արշակի Անտոնյան 

 

Ք. Երևան  

 

Ընկերության  Խորհրդի անդամ  

 Տնօրեն 

 

Որպես՝ 

Ընկերության խորհրդի անդամ՝07.10.2004թ –ից մինչ օրս 

 

Տնօրեն՝ 03.11.2005թ.-ից  մինչ օրս 

 

 

Խորհրդի անդամ՝ 

 

Խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են Խորհրդի 

հաջորդ կազմի ընտրվելուց հետո, սակայն Խորհրդի անդամների 

լիազորությունների ընդհանուր տևողությունը չի սահմանափակվում: 

Խորհրդի անդամների իրավասությունները և 

պարտականությունները սահմանվում են Ընկերության 

կանոնադրությամբ: 

 

Խորհրդի անդամն իրավունք ունի՝ 

 

 Ընկերության պաշտոնատար անձանցից և 

աշխատակիցներից պահանջել  Ընկերության 

գործունեությանը վերաբերվող ցանկացած տեղեկատվություն 

, փաստաթղթեր և նյութեր 
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 Ծանոթանալ  Խորհրդի և Ընկերության այլ կոլեգիալ մարմնի 

նիստերի արձանագրություններին և ստանալ դրանց 

պատճենները 

 Պահանջել Խորհրդի օրակարգում ընդգրկված հարցերի և 

ընդունված որոշումների վերաբերյալ իր հատուկ կարծիքը 

ներառումը Խորհրդի նիստի արձանագրության մեջ 

 Մասնակցել Ընկերության կոլեգիալ գործադիր մարմինների 

նիստերին  

 

Խորհրդի անդամը պարտավոր է ՝ 

 

 Գործել Խորհրդի նպատակներից և խնդիրներից բխող իր 

իրավունքների սահմաններում 

 Գործել խելամտորեն և բարեխղճորեն ՝ ելնել Ընկերության 

շահերից, այսինքն՝ ցուցաբերել հոգատարություն և 

շրջահայացություն , որոնք կարելի է սպասել լավագույն 

ղեկավարից, և իր պարտականությունների պատշաճ 

կատարման կատարման նպատակով ձեռնարկել անհրաժեշտ 

միջոցները 

 Չհրապարակել Ընկերության գործունեության մասին իրեն 

հայտնի դարձած գաղտնի տեղեկությունները 

 Անհետաձգելի հարցերի լուծման համար նախաձեռնել 

Խորհրդի նիստի գումարում 

 Ներկա գտնվել Խորհրդի նիստերին 

 Մասնակցել Խորհրդի կողմից որոշումների ընդունմանը ՝ 

օրակարգում ընդգրկված հարցերի վերաբերյալ քվեարկելու 

միջոցով 

 Ընդունել հիմնավորված որոշումներ, որի համար պարտավոր 

է ուսումնասիրել բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները 

(նյութերը) , ընդունվող որոշմանն առնչվող տեղեկությունների 

քննություն անցկացնել և իրազեկել Խորհրդի մյուս 

անդամներին 

 Որոշումների ընդունման ժամանակ գնահատել ռիսկերը և 

բացասական հետևանքները 

 Ժամանակին հաղորդել  Ընկերությանն իր հետ փոխկապված 

անձանց և նրանց կազմում տեղի ունեցած 

փոփոխությունների մասին 

 Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և 

աուդիտորին տեղեկություններ տրամադրել այն 

իրավաբանական անձանց մասին, որտեղ նա ինքնուրույն 

կամ իր փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ 
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տիրապետում է քվեարկող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, 

փայերի 10 և ավելի տոկոսին 

 Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և 

աուդիտորին տեղեկություններ տրամադրել այն 

իրավաբանական անձանց մասին, որոնց կառավարման 

մարմիններում նա զբաղեցնում է պաշտոններ 

 Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և 

աուդիտորին տեղեկություններ տրամադրել այն 

գործարքների մասին, որոնցում նա կարող է ճանաչվել որպես 

շահագրգրռ  անձ 

 Ձեռնպահ մնալ այն որոշումներից ընդունման ժամանակ 

անցկացվող քվեարկություններից, որոնցում նա ունի 

անձնական շահագրգռվածություն 

 Գրավոր ծանուցել Խորհրդին  Ընկերության արժեթղթերով 

(բաժնետոմսերով) գործարքներ կատարել իր 

մտադրությունների մասին, ինչպես նաև բացահայտել այդ 

արժեթղթերով կատարված գործարքների մասին 

տեղեկություններ 

 Մասնակցել Խորհրդի կողմից առաջարկվող ծրագրերի և 

նախագծերի փորձաքննության անցկացմանը 

 Խորհրդի հանձնարարությամբ պատրաստել Ընկերության  

ֆինանսատնտեսական գործունեության բարելավման 

առաջարկներ 

 Խորհրդի անդամներին իրազեկել իրեն հայտնի դարձած 

Ընկերության աշխատակիցների, այդ թվում՝ պաշտոնատար 

անձանց  կողմից օրենսդրության, Ընկերության 

կանոնադրության և ներքին այլ իրավական ակտերի 

պահանջների խախտումների փաստերի մասին 

 Պատրաստել  իր իրավասության պատկանող հարցեր և 

ներկայացնել Խորհրդի քննարկմանը 

 Ձևավորել իր կարծիքը Ընկերության տարեկան 

հաշվետվությունների, այդ թվում՝ տարեկան ֆինանսական  

հաշվետվությունների վերաբերյալ  

 Ներկա գտնվել բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին և 

պատասխանել ժողովի մասնակիցների հարցերին 

Տնօրեն՝ 

 

 Տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում ֆինանսական 

միջոցները, գործարքներ է կնքում Ընկերության անունից 

 Ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի 

Հանրապետությունում և արտասահմանում 
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Ծավալած 

գործունեությունը 

Ընկերության կազմից 

դուրս 

 

Մասնագիտությունը 

 

Նախորդ 5 տարիների 

ընթացքում այլ 

կազմակերպություններում 

զբաղեցրած պաշտոնները 

 

 

Նախորդող 5 տարիների 

ընթացում 

դատվածություն, 

սնանկության, լուծարման 

 Գործում է առանց լիազորագրի 

 Տալիս է լիազորագրեր 

 Սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ 

աշխատանքային 

 Բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային և այլ 

հաշիվներ 

 Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության 

աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված 

ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Ընկերության 

հաստիքացուցակը, վարչակազմակերպական կառուցվածքը 

 Իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, 

հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր 

ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը 

 Սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և 

աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին 

 Աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և 

կարգապահական պատասխանատվության  միջոցներ: 

 

 

 

- 

 

 

 

Ճարտարագետ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար 

դատվածություն չունի: 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ 

սնանկ ճանաչված անձի ակտիվների  կառավարման 

գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ 

կարգավորող/վերահսկող/ մարմնի կողմից պատասխանատվության 

չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ թողարկողի կառավարման 

մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից չի զրկվել 
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գործընթացների հետ 

առնչություն 

 

 

 

Խորհրդի անդամ՝ Վազգեն Հովհաննեսի Նիկոլյան 

 

 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների  Խորհուրդ 

 

Անուն, ազգանուն 

 

Բնակության վայր 

 

Զբաղեցրած պաշտոնը 

 

 

Պաշտոնավարման սկիզբը 

և ավարտը 

 

 

 

Իրավասությունները ու 

պարտականությունները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վազգեն Հովհաննեսի Նիկոլյան 

 

ք. Չարենցավան 

 

Ընկերության  Խորհրդի անդամ  

Գլխավոր Ճարտարագետ 

Որպես՝ 

Ընկերության խորհրդի անդամ՝ 01.08.2002թ –ից մինչ օրս 

Որպես գլխավոր ճարտարագետ  01.08.2002թ-ից մինչ օրս 

 

 

Խորհրդի անդամ՝ 

 

Խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են Խորհրդի 

հաջորդ կազմի ընտրվելուց հետո, սակայն Խորհրդի անդամների 

լիազորությունների ընդհանուր տևողությունը չի սահմանափակվում: 

Խորհրդի անդամների իրավասությունները և 

պարտականությունները սահմանվում են Ընկերության 

կանոնադրությամբ: 

 

Խորհրդի անդամն իրավունք ունի՝ 

 

 Ընկերության պաշտոնատար անձանցից և 

աշխատակիցներից պահանջել  Ընկերության 

գործունեությանը վերաբերվող ցանկացած տեղեկատվություն 

, փաստաթղթեր և նյութեր 

 Ծանոթանալ  Խորհրդի և Ընկերության այլ կոլեգիալ մարմնի 

նիստերի արձանագրություններին և ստանալ դրանց 

պատճենները 

 Պահանջել Խորհրդի օրակարգում ընդգրկված հարցերի և 

ընդունված որոշումների վերաբերյալ իր հատուկ կարծիքը 

ներառումը Խորհրդի նիստի արձանագրության մեջ 
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 Մասնակցել Ընկերության կոլեգիալ գործադիր մարմինների 

նիստերին  

 

Խորհրդի անդամը պարտավոր է ՝ 

 

 Գործել Խորհրդի նպատակներից և խնդիրներից բխող իր 

իրավունքների սահմաններում 

 Գործել խելամտորեն և բարեխղճորեն ՝ ելնել Ընկերության 

շահերից, այսինքն՝ ցուցաբերել հոգատարություն և 

շրջահայացություն , որոնք կարելի է սպասել լավագույն 

ղեկավարից, և իր պարտականությունների պատշաճ 

կատարման կատարման նպատակով ձեռնարկել անհրաժեշտ 

միջոցները 

 Չհրապարակել Ընկերության գործունեության մասին իրեն 

հայտնի դարձած գաղտնի տեղեկությունները 

 Անհետաձգելի հարցերի լուծման համար նախաձեռնել 

Խորհրդի նիստի գումարում 

 Ներկա գտնվել Խորհրդի նիստերին 

 Մասնակցել Խորհրդի կողմից որոշումների ընդունմանը ՝ 

օրակարգում ընդգրկված հարցերի վերաբերյալ քվեարկելու 

միջոցով 

 Ընդունել հիմնավորված որոշումներ, որի համար պարտավոր 

է ուսումնասիրել բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները 

(նյութերը) , ընդունվող որոշմանն առնչվող տեղեկությունների 

քննություն անցկացնել և իրազեկել Խորհրդի մյուս 

անդամներին 

 Որոշումների ընդունման ժամանակ գնահատել ռիսկերը և 

բացասական հետևանքները 

 Ժամանակին հաղորդել  Ընկերությանն իր հետ փոխկապված 

անձանց և նրանց կազմում տեղի ունեցած փոփոխությունների 

մասին 

 Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և 

աուդիտորին տեղեկություններ տրամադրել այն 

իրավաբանական անձանց մասին, որտեղ նա ինքնուրույն 

կամ իր փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ 

տիրապետում է քվեարկող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, 

փայերի 10 և ավելի տոկոսին 

 Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և 

աուդիտորին տեղեկություններ տրամադրել այն 

իրավաբանական անձանց մասին, որոնց կառավարման 

մարմիններում նա զբաղեցնում է պաշտոններ 
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 Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և 

աուդիտորին տեղեկություններ տրամադրել այն 

գործարքների մասին, որոնցում նա կարող է ճանաչվել որպես 

շահագրգրռ  անձ 

 Ձեռնպահ մնալ այն որոշումներից ընդունման ժամանակ 

անցկացվող քվեարկություններից, որոնցում նա ունի 

անձնական շահագրգռվածություն 

 Գրավոր ծանուցել Խորհրդին  Ընկերության արժեթղթերով 

(բաժնետոմսերով) գործարքներ կատարել իր 

մտադրությունների մասին, ինչպես նաև բացահայտել այդ 

արժեթղթերով կատարված գործարքների մասին 

տեղեկություններ 

 Մասնակցել Խորհրդի կողմից առաջարկվող ծրագրերի և 

նախագծերի փորձաքննության անցկացմանը 

 Խորհրդի հանձնարարությամբ պատրաստել Ընկերության  

ֆինանսատնտեսական գործունեության բարելավման 

առաջարկներ 

 Խորհրդի անդամներին իրազեկել իրեն հայտնի դարձած 

Ընկերության աշխատակիցների, այդ թվում՝ պաշտոնատար 

անձանց  կողմից օրենսդրության, Ընկերության 

կանոնադրության և ներքին այլ իրավական ակտերի 

պահանջների խախտումների փաստերի մասին 

 Պատրաստել  իր իրավասության պատկանող հարցեր և 

ներկայացնել Խորհրդի քննարկմանը 

 Ձևավորել իր կարծիքը Ընկերության տարեկան 

հաշվետվությունների, այդ թվում՝ տարեկան ֆինանսական  

հաշվետվությունների վերաբերյալ  

 Ներկա գտնվել բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին և 

պատասխանել ժողովի մասնակիցների հարցերին 

 

 

 

- 

 

 

ճարտարագետ 
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Ծավալած 

գործունեությունը 

Ընկերության կազմից 

դուրս 

 

 

Մասնագիտությունը 

 

 

 

Նախորդ 5 տարիների 

ընթացքում այլ 

կազմակերպություններում 

զբաղեցրած պաշտոնները 

 

Նախորդող 5 տարիների 

ընթացում 

դատվածություն, 

սնանկության, լուծարման 

գործընթացների հետ 

առնչություն 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար 

դատվածություն չունի: 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ 

սնանկ ճանաչված անձի ակտիվների  կառավարման 

գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ 

կարգավորող/վերահսկող/ մարմնի կողմից պատասխանատվության 

չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ թողարկողի կառավարման 

մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից չի զրկվել 

 

 

Խորհրդի անդամ՝ Դավիթ  Օլեգի Յավրույան 

 

 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների  Խորհուրդ 

 

Անուն, ազգանուն 

 

Բնակության վայր 

 

Զբաղեցրած պաշտոնը 

 

 

Պաշտոնավարման սկիզբը 

և ավարտը 

 

 

 

Իրավասությունները ու 

պարտականությունները 

 

 

 

 

Դավիթ  Օլեգի Յավրույան  

 

ք. Երևան 

 

Ընկերության  Խորհրդի անկախ անդամ  
 

  

Որպես՝ 

Ընկերության խորհրդի անկախ անդամ՝ 21.07.2019թ –ից մինչ օրս 

 

 

 

Խորհրդի  անկախ անդամ՝ 
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Խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են Խորհրդի 

հաջորդ կազմի ընտրվելուց հետո, սակայն Խորհրդի անդամների 

լիազորությունների ընդհանուր տևողությունը չի սահմանափակվում: 

Խորհրդի անդամների իրավասությունները և 

պարտականությունները սահմանվում են Ընկերության 

կանոնադրությամբ: 

 

Խորհրդի անդամն իրավունք ունի՝ 

 

 Ընկերության պաշտոնատար անձանցից և 

աշխատակիցներից պահանջել  Ընկերության 

գործունեությանը վերաբերվող ցանկացած տեղեկատվություն 

, փաստաթղթեր և նյութեր 

 Ծանոթանալ  Խորհրդի և Ընկերության այլ կոլեգիալ մարմնի 

նիստերի արձանագրություններին և ստանալ դրանց 

պատճենները 

 Պահանջել Խորհրդի օրակարգում ընդգրկված հարցերի և 

ընդունված որոշումների վերաբերյալ իր հատուկ կարծիքը 

ներառումը Խորհրդի նիստի արձանագրության մեջ 

 Մասնակցել Ընկերության կոլեգիալ գործադիր մարմինների 

նիստերին  

 

Խորհրդի անդամը պարտավոր է ՝ 

 

 Գործել Խորհրդի նպատակներից և խնդիրներից բխող իր 

իրավունքների սահմաններում 

 Գործել խելամտորեն և բարեխղճորեն ՝ ելնել Ընկերության 

շահերից, այսինքն՝ ցուցաբերել հոգատարություն և 

շրջահայացություն , որոնք կարելի է սպասել լավագույն 

ղեկավարից, և իր պարտականությունների պատշաճ 

կատարման կատարման նպատակով ձեռնարկել անհրաժեշտ 

միջոցները 

 Չհրապարակել Ընկերության գործունեության մասին իրեն 

հայտնի դարձած գաղտնի տեղեկությունները 

 Անհետաձգելի հարցերի լուծման համար նախաձեռնել 

Խորհրդի նիստի գումարում 

 Ներկա գտնվել Խորհրդի նիստերին 

 Մասնակցել Խորհրդի կողմից որոշումների ընդունմանը ՝ 

օրակարգում ընդգրկված հարցերի վերաբերյալ քվեարկելու 

միջոցով 

 Ընդունել հիմնավորված որոշումներ, որի համար պարտավոր 

է ուսումնասիրել բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները 
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(նյութերը) , ընդունվող որոշմանն առնչվող տեղեկությունների 

քննություն անցկացնել և իրազեկել Խորհրդի մյուս 

անդամներին 

 Որոշումների ընդունման ժամանակ գնահատել ռիսկերը և 

բացասական հետևանքները 

 Ժամանակին հաղորդել  Ընկերությանն իր հետ փոխկապված 

անձանց և նրանց կազմում տեղի ունեցած 

փոփոխությունների մասին 

 Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և 

աուդիտորին տեղեկություններ տրամադրել այն 

իրավաբանական անձանց մասին, որտեղ նա ինքնուրույն 

կամ իր փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ 

տիրապետում է քվեարկող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, 

փայերի 10 և ավելի տոկոսին 

 Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և 

աուդիտորին տեղեկություններ տրամադրել այն 

իրավաբանական անձանց մասին, որոնց կառավարման 

մարմիններում նա զբաղեցնում է պաշտոններ 

 Խորհրդին, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովին և 

աուդիտորին տեղեկություններ տրամադրել այն 

գործարքների մասին, որոնցում նա կարող է ճանաչվել որպես 

շահագրգրռ  անձ 

 Ձեռնպահ մնալ այն որոշումներից  ընդունման ժամանակ 

անցկացվող քվեարկություններից, որոնցում նա ունի 

անձնական շահագրգռվածություն 

 Գրավոր ծանուցել Խորհրդին  Ընկերության արժեթղթերով 

(բաժնետոմսերով) գործարքներ կատարել իր 

մտադրությունների մասին, ինչպես նաև բացահայտել այդ 

արժեթղթերով կատարված գործարքների մասին 

տեղեկություններ 

 Մասնակցել Խորհրդի կողմից առաջարկվող ծրագրերի և 

նախագծերի փորձաքննության անցկացմանը 

 Խորհրդի հանձնարարությամբ պատրաստել Ընկերության  

ֆինանսատնտեսական գործունեության բարելավման 

առաջարկներ 

 Խորհրդի անդամներին իրազեկել իրեն հայտնի դարձած 

Ընկերության աշխատակիցների, այդ թվում՝ պաշտոնատար 

անձանց  կողմից օրենսդրության, Ընկերության 

կանոնադրության և ներքին այլ իրավական ակտերի 

պահանջների խախտումների փաստերի մասին 
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Ծավալած 

գործունեությունը 

Ընկերության կազմից 

դուրս 

 

Մասնագիտությունը 

 

 

Նախորդ 5 տարիների 

ընթացքում այլ 

կազմակերպություններում 

զբաղեցրած պաշտոնները 

 

 

 

 

Նախորդող 5 տարիների 

ընթացում 

դատվածություն, 

սնանկության, լուծարման 

գործընթացների հետ 

առնչություն 

 

 Պատրաստել  իր իրավասության պատկանող հարցեր և 

ներկայացնել Խորհրդի քննարկմանը 

 Ձևավորել իր կարծիքը Ընկերության տարեկան 

հաշվետվությունների, այդ թվում՝ տարեկան ֆինանսական  

հաշվետվությունների վերաբերյալ  

 Ներկա գտնվել բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին և 

պատասխանել ժողովի մասնակիցների հարցերին 

 

 

 

Եմեկսավտո ՍՊԸ՝ Տնօրեն 2019թ օգոստոս-ից մինչ օրս 

 

 

 

Ինժեներ-տնտեսագետ 

 

 

 

ՌԴ Մոսկվա Տոդոկառ ՍՊԸ՝Գլխավոր տնօրեն  2015թհունվար -2019թ 

մայիս 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար 

դատվածություն չունի: 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ 

սնանկ ճանաչված անձի ակտիվների  կառավարման 

գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ 

կարգավորող/վերահսկող/ մարմնի կողմից պատասխանատվության 
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չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ թողարկողի կառավարման 

մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից չի զրկվել 

 

 

Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ 

 

 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների  Խորհուրդ 

 

Անուն, ազգանուն 

 

Բնակության վայր 

 

Զբաղեցրած պաշտոնը 

 

 

Պաշտոնավարման սկիզբը 

և ավարտը 

 

 

 

Իրավասությունները ու 

պարտականությունները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վոլոդյա Ցոլակի Ադամյան 

 

ք. Չարենցավան 

 

Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ 

  

Որպես՝ 

Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ 27.10.2010թ-ից մինչ օրս 

 

 

 

 

Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ 

 

Վերստուգող հանձնաժողովը հետևում է Ընկերության Կառավարման 

մարմինների որոշումների կատարմանը, ստուգհում է Ընկերության 

փաստաթղթերի համապատասխանությունն Օրենսդրությանը, այլ 

իրավական ակտերին և Ընկերության կանոնադրությանը: 

Վերստուգող հանձնաժողովը իրականացնում է ընկերության 

ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան արդյունքների 

ստուգումը, ստուգում է Ընկերության ֆինանսատնտեսական 

տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության 

ֆինանսատնտեսական գործունեությունը՝ սեփական 

նախաձեռնությամբ՝ ցանկացած ժամանակ, Ժողովի կամ Խորհրդի 

որոշմամբ, ինչպես նաև Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի 

առնվազն 10 տոկոսի սեփականատեր բաժնետիրոջ պահանջով: 

Վերստուգող հանձնաժողովը իրավունք ունի պահանջել արտահերթ 

ժողովի գումարում՝ Օրենքի պահանջներին համապատասխան: 

Վերստուգող հանձնաժողովի պահանջով նրան պետք է ներկայացվեն 

Ընկերության, նրա մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, 

հիմնարկների ֆինանսատնտեսական գործունեությանը վերաբերող 

բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նյութերը և բացատրությունները:  

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են բացառապես 

տարեկան ժողովներում: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների 

ընտրության հարցը արտահերթ ժողովում կարող է քննարկվել, եթե 

արտահերթ ժողովը որոշում է ընդունել Ընկերության վերստուգող 
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Ծավալած 

գործունեությունը 

Ընկերության կազմից 

դուրս 

 

Մասնագիտությունը 

 

 

Նախորդ 5 տարիների 

ընթացքում այլ 

կազմակերպություններում 

զբաղեցրած պաշտոնները 

 

 

Նախորդող 5 տարիների 

ընթացում 

դատվածություն, 

սնանկության, լուծարման 

գործընթացների հետ 

առնչություն 

 

հանձնաժողովի կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների 

վաղաժամկետ դադարեցման մասին: 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են ժողովի 

կողմից 3 տարի ժամկետով: 

Վերստուգող հանձնաժողովը հաշվետու է Ժողովին: 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների  վարձատրության 

և/կամվճարվող փոխհատուցման չափերը և պայմանները 

սահմանվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի 

որոշմամբ: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ կարող են լինել 

Ընկերության կառավարման  մարմիններում չընդգրկված ցանկացած 

ֆիզիկական անձ: 

Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի քանակակն կազմը 

սահմանվում է Ժողովի որոշմամբ, Բայց չի կարող պակաս լինել 3 

հոգուց: 

Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահը ընտրվում է վերստուգող 

հանձնաժողովի անդամների կազմից՝ հանձնաժողովի անդամների 

ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

Վերստուգող հանձնաժողովն Ընկերության ֆինանսատնտեսական 

գործունեության ստուգումների արդյունքների հիման վրա 

պատրաստում է եզրակացություններ: 

Վերստուգող հանձնաժողովը Ընկերության գործունեության 

տարեկան հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ 

եզրակացությունը ներկայացնում է տարեկան Ժողովին: Ընկերության 

տարեկան հաշվեկշռի հաստատմանժամանակ վերստուգող 

հանձնաժողովի եզրակացությունը պարտադիր է:  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար 

դատվածություն չունի: 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ 

սնանկ ճանաչված անձի ակտիվների  կառավարման 

գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ 

կարգավորող/վերահսկող/ մարմնի կողմից պատասխանատվության 
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չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ թողարկողի կառավարման 

մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից չի զրկվել 

 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ 

 

 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների  Խորհուրդ 

 

Անուն, ազգանուն 

 

Բնակության վայր 

 

Զբաղեցրած պաշտոնը 

 

 

Պաշտոնավարման սկիզբը 

և ավարտը 

 

 

 

Իրավասությունները ու 

պարտականությունները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սերժիկ Վալոդի Մելիքյան 

 

ք. Չարենցավան 

 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ 

  

Որպես՝ 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ   30.06.2007թ-ից մինչ օրս 

 

 

 

 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ 

 

Վերստուգող հանձնաժողովը հետևում է Ընկերության 

Կառավարման մարմինների որոշումների կատարմանը, ստուգհում 

է Ընկերության փաստաթղթերի համապատասխանությունն 

Օրենսդրությանը, այլ իրավական ակտերին և Ընկերության 

կանոնադրությանը: 

Վերստուգող հանձնաժողովը իրականացնում է ընկերության 

ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան արդյունքների 

ստուգումը, ստուգում է Ընկերության ֆինանսատնտեսական 

տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության 

ֆինանսատնտեսական գործունեությունը՝ սեփական 

նախաձեռնությամբ՝ ցանկացած ժամանակ, Ժողովի կամ Խորհրդի 

որոշմամբ, ինչպես նաև Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի 

առնվազն 10 տոկոսի սեփականատեր բաժնետիրոջ պահանջով: 

Վերստուգող հանձնաժողովը իրավունք ունի պահանջել արտահերթ 

ժողովի գումարում՝ Օրենքի պահանջներին համապատասխան: 

Վերստուգող հանձնաժողովի պահանջով նրան պետք է 

ներկայացվեն Ընկերության, նրա մասնաճյուղերի և 

ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ֆինանսատնտեսական 

գործունեությանը վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, 

նյութերը և բացատրությունները:  

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են 

բացառապես տարեկան ժողովներում: Վերստուգող հանձնաժողովի 

անդամների ընտրության հարցը արտահերթ ժողովում կարող է 
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Ծավալած 

գործունեությունը 

Ընկերության կազմից 

դուրս 

 

Մասնագիտությունը 

 

 

Նախորդ 5 տարիների 

ընթացքում այլ 

կազմակերպություններում 

զբաղեցրած պաշտոնները 

 

 

Նախորդող 5 տարիների 

ընթացում 

դատվածություն, 

սնանկության, լուծարման 

գործընթացների հետ 

առնչություն 

 

քննարկվել, եթե արտահերթ ժողովը որոշում է ընդունել 

Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի կամ նրա առանձին 

անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման 

մասին: 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են ժողովի 

կողմից 3 տարի ժամկետով: 

Վերստուգող հանձնաժողովը հաշվետու է Ժողովին: 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների  վարձատրության 

և/կամվճարվող փոխհատուցման չափերը և պայմանները 

սահմանվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի 

որոշմամբ: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ կարող են լինել 

Ընկերության կառավարման  մարմիններում չընդգրկված 

ցանկացած ֆիզիկական անձ: 

Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի քանակակն կազմը 

սահմանվում է Ժողովի որոշմամբ, Բայց չի կարող պակաս լինել 3 

հոգուց: 

Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահը ընտրվում է վերստուգող 

հանձնաժողովի անդամների կազմից՝ հանձնաժողովի անդամների 

ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

Վերստուգող հանձնաժողովն Ընկերության ֆինանսատնտեսական 

գործունեության ստուգումների արդյունքների հիման վրա 

պատրաստում է եզրակացություններ: 

Վերստուգող հանձնաժողովը Ընկերության գործունեության 

տարեկան հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման 

վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացնում է տարեկան Ժողովին: 

Ընկերության տարեկան հաշվեկշռի հաստատմանժամանակ 

վերստուգող հանձնաժողովի եզրակացությունը պարտադիր է:  

 

 

- 

 

 

 

Ճարտարագետ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար 

դատվածություն չունի: 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ 

սնանկ ճանաչված անձի ակտիվների  կառավարման 

գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 
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Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ 

կարգավորող/վերահսկող/ մարմնի կողմից 

պատասխանատվության չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ 

թողարկողի կառավարման մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու 

իրավունքից չի զրկվել 

 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ, Ժողովի քարտուղար 

 

 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների  Խորհուրդ 

 

Անուն, ազգանուն 

 

Բնակության վայր 

 

Զբաղեցրած պաշտոնը 

 

 

 

 

Պաշտոնավարման սկիզբը 

և ավարտը 

 

 

 

Իրավասությունները ու 

պարտականությունները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նազիկ Սարգսի  Ավագյան 

 

ք. Չարենցավան 

 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ 

Ժողովի քարտուղար 

Գլխավոր մետալուրգ 

 

  

Որպես՝ 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ 25.09.2002թ-ից մինչ օրս 

Ժողովի քարտուղար31.07.1995թ-ից մինչ օրս 

 

 

 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ 

 

Վերստուգող հանձնաժողովը հետևում է Ընկերության 

Կառավարման մարմինների որոշումների կատարմանը, ստուգհում 

է Ընկերության փաստաթղթերի համապատասխանությունն 

Օրենսդրությանը, այլ իրավական ակտերին և Ընկերության 

կանոնադրությանը: 

Վերստուգող հանձնաժողովը իրականացնում է ընկերության 

ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան արդյունքների 

ստուգումը, ստուգում է Ընկերության ֆինանսատնտեսական 

տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության 

ֆինանսատնտեսական գործունեությունը՝ սեփական 

նախաձեռնությամբ՝ ցանկացած ժամանակ, Ժողովի կամ Խորհրդի 

որոշմամբ, ինչպես նաև Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի 

առնվազն 10 տոկոսի սեփականատեր բաժնետիրոջ պահանջով: 

Վերստուգող հանձնաժողովը իրավունք ունի պահանջել արտահերթ 

ժողովի գումարում՝ Օրենքի պահանջներին համապատասխան: 

Վերստուգող հանձնաժողովի պահանջով նրան պետք է 

ներկայացվեն Ընկերության, նրա մասնաճյուղերի և 
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Ծավալած 

գործունեությունը 

Ընկերության կազմից 

դուրս 

 

ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ֆինանսատնտեսական 

գործունեությանը վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, 

նյութերը և բացատրությունները:  

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են 

բացառապես տարեկան ժողովներում: Վերստուգող հանձնաժողովի 

անդամների ընտրության հարցը արտահերթ ժողովում կարող է 

քննարկվել, եթե արտահերթ ժողովը որոշում է ընդունել 

Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի կամ նրա առանձին 

անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման 

մասին: 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են ժողովի 

կողմից 3 տարի ժամկետով: 

Վերստուգող հանձնաժողովը հաշվետու է Ժողովին: 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների  վարձատրության 

և/կամվճարվող փոխհատուցման չափերը և պայմանները 

սահմանվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի 

որոշմամբ: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ կարող են լինել 

Ընկերության կառավարման  մարմիններում չընդգրկված 

ցանկացած ֆիզիկական անձ: 

Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի քանակակն կազմը 

սահմանվում է Ժողովի որոշմամբ, Բայց չի կարող պակաս լինել 3 

հոգուց: 

Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահը ընտրվում է վերստուգող 

հանձնաժողովի անդամների կազմից՝ հանձնաժողովի անդամների 

ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

Վերստուգող հանձնաժողովն Ընկերության ֆինանսատնտեսական 

գործունեության ստուգումների արդյունքների հիման վրա 

պատրաստում է եզրակացություններ: 

Վերստուգող հանձնաժողովը Ընկերության գործունեության 

տարեկան հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման 

վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացնում է տարեկան Ժողովին: 

Ընկերության տարեկան հաշվեկշռի հաստատմանժամանակ 

վերստուգող հանձնաժողովի եզրակացությունը պարտադիր է:  

Ժողովի քարտուղար 

 

Ժողովի քարտուղարը ապահովում է Ժողովի նախապատրաստումն 

ու անցկացումը, Խորհրդի, Խորհրդի հանձնաժողովների 

աշխատանքը, իրականացնում է Ընկերության վերաբերյալ 

տեղեկությունների պահպանումը և բացահայտումը, 

կազմակերպում է Ընկերության և Բաժնետերերի, կառավարման այլ 

մարմինների և Ընկերության պաշտոնատար անձանց միջև  

օպերատիվ համագործակցություն, ինչպես նաև իրականացնում է 

այլ գործառույթներ քարտուղարի մասին կանոնակարգին 

համապատասխան: 

 

 

- 
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Մասնագիտությունը 

 

 

Նախորդ 5 տարիների 

ընթացքում այլ 

կազմակերպություններում 

զբաղեցրած պաշտոնները 

 

 

Նախորդող 5 տարիների 

ընթացում 

դատվածություն, 

սնանկության, լուծարման 

գործընթացների հետ 

առնչություն 

 

 

 

 

Ճարտարագետ 

 

 

 

Ձուլակենտրոն ԲԲԸ՝ որպես գլխավոր մետալուրգի տեղակալ 

 

 

 

 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար 

դատվածություն չունի: 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ 

սնանկ ճանաչված անձի ակտիվների  կառավարման 

գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ 

կարգավորող/վերահսկող/ մարմնի կողմից 

պատասխանատվության չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ 

թողարկողի կառավարման մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու 

իրավունքից չի զրկվել 

 

 

Գլխավոր հաշվապահ ՝ Կարինե Վիկտորի Մամիկոնյան 

 

 
Տեղեկատվություն   

 
Կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց վերաբերյալ 
 

Տնօրենների  Խորհուրդ 

 

Անուն, ազգանուն 

 

Բնակության վայր 

 

Զբաղեցրած պաշտոնը 

 

 

Պաշտոնավարման սկիզբը 

և ավարտը 

 

 

 

Իրավասությունները ու 

պարտականությունները 

 

 

 

 

Կարինե Վիկտորի Մամիկոնյան 

 

ք. Չարենցավան 

 

Գլխավոր հաշվապահ 
 

  

 04.09.2000 թ –ից մինչ օրս 

 

 

 

Գլխավոր հաշվապահը գտնվում է Ընկերության  տնօրենի 

ենթակայության տակ և պատասխանատու է ՝ 

 

 Ընկերությունում հաշվապահական հաշվառում պատշաճ 

վարելու համար 
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Ծավալած 

գործունեությունը 

Ընկերության կազմից 

դուրս 

 

 

 

Մասնագիտությունը 

 

Նախորդ 5 տարիների 

ընթացքում այլ 

կազմակերպություններում 

զբաղեցրած պաշտոնները 

 

 

Նախորդող 5 տարիների 

ընթացում 

դատվածություն, 

սնանկության, լուծարման 

գործընթացների հետ 

առնչություն 

 

 Ֆինանսական հաշվետվությունները ժամանակին  կազմելու 

և ներկայացնելու համար 

 ՀՀ օրենսդրական դաշտին համապատասխան 

հաշվապահական փաստաթղթերի ձևակերպման համար 

 Ապահովում է կազմակերպության ակտիվների և 

պարտավորությունների վերահսկողությունը 

 

 

« Դիզակ »ՍՊԸ  գրավատունհաշվապահ 

 

 

 

 

Հաշվապահ աուդիտ 

 

01.09.2010 թ-ից մինչ այսօր « Դիզակ »ՍՊԸ  գրավատուն 

 

 

 

 

 

 

 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում խարդախության համար 

դատվածություն չունի: 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում սնանկության, լուծարման կամ 

սնանկ ճանաչված անձի ակտիվների  կառավարման 

գործընթացների հետ առնչություն չի ունեցել 

Նախորդ 5 տարիների ընթացքում պետական մարմնի կամ 

կարգավորող/վերահսկող/ մարմնի կողմից 

պատասխանատվության չի ենթարկվել և դատարանի կողմից որևէ 

թողարկողի կառավարման մարմնի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու 

իրավունքից չի զրկվել 

 

Կառավարման անդամների միջև ազգակցական կապը բացակայում է: 

Ընկերության կառավարման մարմինների անդամների միջև գործնական և անձնական 

շահերի բախում չկա: 

Ընկերությունը խոշոր բաժնետերերի, հաճախորդների,մատակարարների կամ այլ անձանց 

հետ չունի կառավարման մարմնի անդամ նշանակելու մասին որևէ պայմանավորվածություն, 

բացառություն: 
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13․ Վարձատրությունները և պարգևավճարները 

Ընկերության կառավարման մարմինների անդամները, բացառության տնօրենի, գլխավոր 

հաշվապահի և գլխավոր ճարտարագետի, Ընկերության կառավաման մարմիններում իրենց 

պարտականությունները կատարում են հասարակական հիմունքներով՝ առանց 

վարձատրության:Միաժամանակ, Ընկերության կառավարաման մարմինների անդամները 

31.12.2019թ. դրությամբ չեն վճարվել պարգևավճարներ և նրանց օգտին չեն կատարվել 

փոխհատուցումներ: 

2019 թվականի ընթացքում  Ընկերության տնօրենը, գլխավոր հաշվապահը և գլխավոր 

ճարտարագետն Ընկերությունից ստացել են՝ 

 Աշխատավարձ Կուտակային 

կենսաթոշակային վճար 

Տնօրեն 9,999,380 ՀՀ դրամ  

Գլխավոր հաշվապահ 5,706, 644  ՀՀ դրամ 133,260 ՀՀ դրամ 

 

Գլխավոր ճարտարագետ 6,718,601 ՀՀ դրամ  

 

14․ Կառավարման մարմինների գործունեությունը 

Լրավճարների կամ պարգևավճարների վճարման մասին պայմանագրեր Թողարկողի և 

կառավարման մարմինների միջև առկա չէ: 

Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը հիմնադրվել է ՀՀ-ում, իսկ ՀՀ-ում ընդունված 

կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները հիմնականում սահմնավում են «Բաժնետիրական 

ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով  և այլ օրենքներով, ուստի Ընկերության կառավարման 

համակարգը կառուցված է օրենսդրության պահանջների շրջանակում և բավարարում է ՀՀ-ում 

ընդունված կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներին (կանոնագրքին):  

Ավելին, Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կարգավորվում է 

Ընկերության կողմից հաստատված առանձին կանոնակարգերով, որի մշակման հիմքում հաշվի են 

առնվել ոչ միայն ՀՀ-ում կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները, այլ նաև զարգացած 

արժեթղթերի շուկա ունեցող երկրներում ձևավորված կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները 

և էներգետիկ ոլորտում գործող օտարերկրյա հայտնի ընկերությունների փորձը: 

15․ Աշխատակիցները 
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Աղյուսակում ներկայացվում է տեղեկատվություն պատմական ֆինանսական 

ժամանակաշրջանում ընդգրկված յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա կտրվածքով Ընկերության 

աշխատակիցների միջին տարեկան թվաքանակի վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացված է դրանց 

գործառութային դասակարգումը: 

 

Ընկերության  աշխատակիցները    

 

Ցուցանիշներ 

 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Աշխատակիցների միջին թվաքանակը 

 

419 415 389 

Վարչական աշխատակիցներ 

 

64 62 61 

Արտադրական սպասարկման ոլորտի 

աշխատակիցներ 

 

 

355 353 328 

 

2019թ –ի աշխատակիցների միջին թվաքանակը կազմել է 389 մարդ, որից ժամկետային 

աշխատակիցները կազմել են 55 մարդ՝ ընդհանուր թվականակի մեջ` 14,13 %: 

Ընկերության կառավարման մարմիններում Միխաել Գեորգիի Հարությունյանը ունի 

Ընկերության 3,881,638 հատ բաժնետոմս որոնց անվանական ծավալը կազմում է 582,245,700 ՀՀ 

դրամ՝ յուրաքանչյուրը 150 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: 

Ներկայումս Ընկերությունը չունի ծրագրեր՝ կապված աշխատակիցներին Ընկերության 

կապիտալում մասնակցության հնարավորություն ընձեռնելու հետ. Ընկերության 

աշխատակիցները ցանկության դեպքում կարող են ձեռք բերել Ընկերության բաժնետոմսերը 

ֆոնդային բորսայից  կամ մասնակցել բաժնետոմսերի ազատ բաժանորդագրությանը՝ ընդհանուր 

պայմաններով: 

16․ Խոշոր բաժնետերերը և հսկող անձինք 

Ընկերության խոշոր բաժնետերերն են՝ 

 

Բաժնետեր 

 

ԱԹ քանակը Տոկոս 

Միխաիլ Հարությունյան Գեորգիի 

 
3881638 

 

49.3503003 

MORACO HOLDING LIMITED 

 

3881633 49.3502367 

 

MORACO HOLDING LIMITED ընկերության հասցեն՝ Arch Malkariou III. 284, FORTUNA 

COURT, Block B, 3rd floor, office 32, 3105 Limassol, Cyprus 
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Ընկերության հսկող անձ են համարվում՝  

Միխայիլ Հարությունյանը, 

Կարինե Հայրապետյանը 

 

         

հազար, ՀՀ 

դրամ   

Գործարքի 

անվանումը և ԱԱՀ 

Գործարքի 

գումար 

Գործարքի 

գումար 

Չմարվող 

մնացորդ 

Չմարվող 

մնացորդ   

  31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18   

Միխաիլ 

Հարությունյան   4,552,038 4,689,034   

Փոխառության 

ստացում`  2,605,701     

Փոխարժեքային 

տարբերություն -14046 413     

Փոխառության 

մարում 12,2950 90,092     

MORACO HOLDING 
LIMITED   141,582 142,192   

Փոխառության 

ստացում`       

Փոխարժեքային 

տարբերություն -4,210 -6,616     

Փոխառության 
տոկոս 3,600 3,709     

 

17․Փոխկապակցված անձանց հետ գործարքները 

Փոխկապակցված կազմակերպությունների  հետ գործարքները 

              

          

հազար, ՀՀ 

դրամ   

Անվանումը 

Գործարքի 

գումար 

Գործարքի 

գումար 

Չմարվող 

մնացորդ 

Չմարվող 

մնացորդ   

  31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18   

    861,339 1,620,177   

ՄետէքսիմՍՊԸ       

Փոխառության ստացում  260,585     

Փոխառության մարում 712,063 2,515,468     
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Փոխարժեքային տարբերություն -22,221      

Ապրանքների և ծառայությունների 

ձեռքբերում 2,061,209 1,218,026     

Ապրանքների և ծառայությունների 

ձեռքբերման դիմաց վճարում 2,085,763 1,265,504     

Վաճառք 1,140,473 27,926     

Վաճառքի գծով դեբ պարտքի մարում 1,140,473 73,867     

ՄիկմետալՓԲԸ   2,501,878 2,671,092   

Փոխառության ստացում 47,337 4,517     

Փոխառության մարում  4,716     

Փոխարժեքային տարբերություն -3,977      

Ապրանքների և ծառայությունների 

ձեռքբերում 330,033 838,191     

Ապրանքների և ծառայությունների 

ձեռքբերման դիմաց վճարում 892,850 148     

Վաճառք 5,783,015 2,949,011     

Ստացված կանխավճար 6133258 2,681,924     

 

18․ Տեղեկատվություն թողարկողի ակտիվների և պարտավորությունների, 

ֆինանսական վիճակի, եկամուտների և ծախսերի մասին 

Պատմական ֆինանսական տեղեկատվություն 

Ընկերության 2017-2019թթ ֆինանսական հաշվետվությունները և նույն 

ժամանակահատվածի անկախ աուդիտի եզրակացությունները ներկայացված են հավելվածում: 

Միջանկյալ ֆինանսական տեղեկատվություն 

Քանի որ Ընկերության կողմից ազդագիրը ներկայացվում է ապրիլ ամսին և վերջին 

ֆինանսական հաշվետվության ներկայացումից չի անցել 9 ամիս, այդ իսկ պատճառով միջանկյալ 

ֆինանսական հաշվետվություններ չեն ներկայացվում:  

Թողարկողի ֆինանսական վիճակի էական փոփոխությունները 

Ընկերության վերջին (ամենաթարմ) ֆինանսական հաշվետվության վերջին օրվանից մինչև 

ազդագիրը գրանցման ներկայացնելու օրն ընկած ժամանակահատվածում ֆինանսական վիճակի 

էական փոփոխություններ տեղի չեն ունենցել : 
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Դատական, արբիտրաժային և վարչական վարույթների մասին տեղեկատվություն 

Ընկերության նկատմամբ նախորդող 12 ամիսների ընթացքում դատական, ինչպես նաև 

պետական մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցներ /վարչական, 

քաղաքացիաիրավական/ չեն կիրառվել: Ընկերության դեմ սնանկության/անվճարունակության/ 

կամ լուծարային վարույթի նախաձեռնություններ չեն կիրառվել: 

Հարկային արտոնությունները 

Ընկերությունը ներկա պահին  աշխատում է հարկային ընդհանուր դաշտում և հարկային 

արտոնություններից չի օգտվում: 

19․ Լրացուցիչ տեղեկատվություն 

Կանոնադրական կապիտալը 

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը 31.12.2019թ դրությամբ կազմել է 1,179,822 հազ 

դրամ, որը կազմում է՝ Ընկերության տեղաբաշխած  և վճարված 7,865,480 հատ հասարակ 

անվանական բաժնետոմսեր: Տվյալ բաժնետոմսերը թողարկվել են ՀՀ  Բաժնետիրական 

ընկերությունների մասին օրենքին համաձայն,  ոչ փաստաթղթային են և բաժնետոմսերի 

սեփականատերերի ռեեստրի վարումը իրականացվում է Հայաստանի Կենտրոնական 

Դեպոզիտարիա ԲԲԸ-ի կողմից՝ Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ի միջնորդությամբ։ 

Թողարկված և տեղաբաշխված բաժնետոմսերի քանակն է՝ 7,865,480 (յոթ միլիոն ութ հարյուր 

վաթսունհինգ հազար չորս հարյուր ութսուն) հատ: Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը 

կազմում է 150 ( մեկ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ: 

Թողարկման արժույթը ՀՀ դրամ է: 

Ընկերության հայտարարված բաժնետոմսերի առավելագույն ծավալը կազմում ՝ 996,834,900 

ՀՀ դրամ՝ 150ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 6,645,566 հատ սովորական անվանական բաժնետոմս: 

Կանոնադրությունը 

Ընկերության ստեղծման նպատակն է տնտեսական գործունեության (այդ թվում 

առևտրային) իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացում: 

Ընկերության գործունեության հիմնական տեսակներն են 

-Թուջե, պողպատե և գունավոր մետաղների ձուլում, 

-Սև և գունավոր մետաղների, նրանց առաջնային արտադրանքի արտադրություն 
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-Մետաղե ջարդոնի առք ու վաճառք 

-Մեքենաների, մետաղահատ հաստոցների, սարքավորումների և օժանդակ նյութերի 

մեծախ առևտուր 

-Ձուլման սարքավորումների և հալման ինդուկտիվ վառարանների արտադրություն և 

մեծածախ առևտուր 

-Կենցաղային ապրանքների և պլաստմասայե իրերի արտադրություն մեծածախ առևտուր 

-Առևտրամիջնորդային գործունեություն (ոչ բորսայական) 

Ընկերությունը կարող է իրականացնել օրենքով չարգելված ցանկացած տնտեսական 

գործունեություն: 

Օրենքով սահմանված գործունեության առանձին տեսակներով Ընկերությունը կարող է 

զբաղվել միայն լիցենզիայի (հատուկ թույլտվության ) առկայության դեպքում՝ լիցենզիա ստանալու 

պահից կամ նրանում նշված ժամկետում: Եթե լիցենզիայի հատկացման պայմաններում 

նախատեսված է, որ ընկերությունը բացի լիցենզավորվող գործունեությունից, այլ գործունեությամբ 

զբաղվել չի կարող, կամ սահմանափակումներ են դրվում գործունեության առանձին տեսակներով 

զբաղվելու վար, ապա ընկերությունը լիցենզիայի գործողության ժամկետում իրավունք չունի 

զբաղվել այլ գործունեությամբ, բացառությամբ լիցենզիայով նախատեսվածների կամ այն 

գործունեություններով, որոնց մասին նշված է լիցենզիայի մեջ: 

Ընկերությունը իրավունք ունի իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ և կրել պարտականություններ, որոնք նրան անհրաժեշտ են 

օրենքով չարգելված ցանկացած գործունեություն իրականացնելու համար: Գործունեության 

առանձին տեսակներով, որոնց ցանկը սահմանված է ՀՀ Օրենցդրությամբ (այսուհետ ՝ 

Օրենսդրություն) Ընկերությունը կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի հիման վրա: 

Ընկերությունը իրավաբանակն անձ է, և ունի իր բաժնետերերի գույքից առանձնացված 

գույք, որը հաշվառվում է ինքնուրույն հաշվեկշռում և իր պարտավորությունների համար 

պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ 

որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

Ընկերությունն իրավունք ունի՝ Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բացել բանկային 

հաշիվներ Հայաստանի հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների բանկերում, ինչպես 

Հայաստանի հանրապետության դրամովց, այնպես էլ արտարժույթով: 

Ընկերությունը իրավունք ունի իր կողմից թողարկվող բաժնետոմսերը տեղաբաշխել ինչպես 

բաց, այնպես էլ փակ բաժանորդագրության միջոցով և իրականացնել դրանց ազատ վաճառքը 

Օրենքի ևայլ իրավական ակտերին համապատասխան: 
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Ընկերությունը իրավունք ունի. 

 Ընկերությունը Օրենսդրությամբ չարգելված բոլոր ձևերով ձեռք բերել գույք, այդ թվում՝ 

արժեթղթեր, տիրապետել, օգտագործել և տնօրինել դրանք և դրանցից ստացված եկամուտը կամ 

այլ օգտակար արդյունքները, 

 Օտարել, վարձակալության տալ, փոխանակել Օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևերով 

փոխանցել գույքային իրավունքներ, լինել գրավառու և գրավատու, 

 Ինքնուրույն կազմավորել իր՝ ֆինանսական ռեսուրսները, այդ թվում՝ փոխառու 

միջոցների ներգրավմամբ Հայաստանի Հանրապետության և այլ  պետություններում ստանալ 

բանկային և առևտրային վարկեր, այդ թվում արտարժույթով, 

 Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իր անունից թողարկել և տարածել արժեթղթեր, 

 Օրենսդրությամ սահմանված կարգով կնքել պայմանագրեր և կրել պարտավորություններ, 

 Ինքնուրույն  ընտրել իր արտաքին տնտեսական գործունեության վարման կարգը, այն 

իրականացնել անմիջականորեն, առանց միջնորդի կամ այլ կազմակերկության միջոցով՝ նրա հետ 

մտնելով պայմանագրային հարաբերությունների մեջ, 

 Ունենալ միջոցներ արտարժույթով: Օրենսդրությամբ չարգելված բոլոր միջոցներով ձեռք 

բերել արտարժույթով միջոցներ և տնօրինել, այդ թվում՝ վաճառել պետությանը, իրավաբանական 

անձանց և ձեռնարկություններին, կազմակերպություններին կամ քաղաքացիներին. 

 Ինքնուրույն պլանավորել իր գործունեությունը, որոշել թողարկվող արտադրանքի, 

կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների ծավալը, գները, իրենց 

մատակարարներին և արտադրանքը սպառողներին, Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

արտահանել և ներմուծել գույքի օբյեկտներ, արտադրված, գնված և այլ օրինական ձևով ստացված 

արտադրանք, ծառայություններ մատուցել և աշխատանքներ կատարել օտարերկրյա 

իրավաբանական անձանց և ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների և քաղաքացիների 

համար, օգտվել նրանց կատարած աշխատանքներից և մատուցած ծառայություններից, այլ 

պետություններում նրանց օրենսդրությանը համապատասխան իրականացնել ներդրումներ, 

ստեղծել իրավաբանական անձինք և ձեռնարկություններ, անդամակցել իրավաբանական անձանց  

և ձեռնարկություններին, 

 Ձեռք բերել իր կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի մի մասը, 

 Օգտվել Օրենսդրությամբ, Օրենսգրքով, Օրենքով և կանոնադրությամբ սահմանված այլ 

իրավունքներից:  

Ընկերությունը պարտավոր է՝ 

 Օրենսդրությամբ, Օրենքով և այլ իրավական ակտերով  սահմանված կարգով վարել 

հաշվապահական հաշվառում և ներկայացնել ֆինանսական ու վիճակագրական 

հաշվետվություններ, 

 Ամեն տարի, ի գիտություն բոլորի, հրապարակել իր տարեկան հաշվետվությունը և 

հաշվապահական հաշվեկշիռը, 

 Աշխատանքային պայմանագրեր կնքել Ընկերության աշխատակիցների հետ, 
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 Պատասխանատվություն կրել և փոխհատուցել իր կողմից հասցրած վնասը՝ կնքած 

պայմանագրերը չկատարելու կամ հարկ եղածին պես չկատարելու, կամ այլ անձանց 

սեփականության իրավունքը խախտելու համար, 

 Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հայտարարել Ընկերության սնանկացման մասին 

այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ բավարարել պարտատերերի օրինական գույքային պահանջները, 

 Ապահովել Ընկերության փաստաթղթերի պահպանում՝ Օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով, 

 Կրել Օրենսդրությամբ և կանոնադրությամբ սահմանված այլ պարտավորություններ: 

Ընկերության տեղաբաշխած և վճարված բաժնետոմսերը 7,865,480 հատ հասարակ 

անվանական բաժնետոմսեր են: Տվյալ բաժնետոմսերը թողարկվել են ՀՀ  Բաժնետիրական 

ընկերությունների մասին օրենքին համաձայն,  ոչ փաստաթղթային են և բաժնետոմսերի 

սեփականատերերի ռեեստրի վարումը իրականացվում է Հայաստանի Կենտրոնական 

Դեպոզիտարիա ԲԲԸ-ի կողմից՝ Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ի միջնորդությամբ: 

Թողարկված և տեղաբաշխված բաժնետոմսերի քանակն է՝ 7,865,480 (յոթ միլիոն ութ հարյուր 

վաթսունհինգ հազար չորս հարյուր ութսուն) հատ: Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը 

կազմում է 150 ( մեկ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ: 

Թողարկման արժույթը ՀՀ դրամ է: 

Ընկերության հայտարարված բաժնետոմսերի առավելագույն ծավալը կազմում ՝ 996,834,900 

ՀՀ դրամ՝ 150 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 6,645,566 հատ սովորական անվանական 

բաժնետոմս: 

Ընկերությունը իրավունք ունի բաժնետոմսերի անվանական արժեքը մեծացնելու կամ 

լրացուցիչ բաժնետոմսեր տեղաբաշխելու միջոցով ավելացնել իր կանոնադրական կապիտալը:  

Ընկերությունը կարող է որոշում ընդունել լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղբաշխման մասին 

միայն Ընկերության Կանոնադրության մեջ հայտարարված բաժնետոմսերի քանակի 

սահմաններում և միայն նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի լրիվ վճարված լինելու 

դեպքում 

Լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին որոշումը պետք է սահմանվի՝ 

 Լրացուցիչ տեղաբաշխվող հասարակ և յուրաքանչյուր տեսակի արտոնյալ 

բաժնետոմսերի քանակը՝ այդ բաժնետոմսերի հայտարարված քանակի սահմաններում, 

 Լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ժամկետները և պայմանները, այդ թվում 

Ընկերության բաժնետոմսերի ձեռք բերման նախապատվություն ունեցող բաժնետերերի և այլ 

արժեթղթերի սեփականատերերի միջև տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի արժեքը: 
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Եթե նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի արժեքի գումարը լրիվ վճարված չէ, ապա 

Ընկերությունը իր կանոնադրական կապիտալը չի կարող մեծացնել ֆինանսական միջոցների 

ներգրավման հաշվին: 

Ընկերությունը չի կարող բաժնետոմսեր թողարկել իր տնտեսական գործունեությամբ 

առաջացած վնասները ծածկելու համար: 

Բաժնետոմսերից բխում են մի շարք իրավունքներ՝ 

 Շահութաբաժնի ստացման իրավունք. յուրաքանչյուր բաժնետոմս իր սեփականատիրոջը 

իրավունք է տալիս որոշակի մաս ստանալ Ընկերության զուտ շահույթից՝ իր կողմից կատարված 

ներդրումների արժեքին համամասնորեն: Բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինների վճարման 

հարցերի կանոնակարգումը իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ, Ընկերության 

կանոնադրությամբ: վերջինիս համաձայն տարեկան շահութաբաժինների վճարման ժամկետը 

սահմանվում է ժողովի՝ տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ:Միջանկյալ 

շահութաբաժինների վճարման ժամկետը սահմանվում է Խորհրդի՝ միջանկյալ շահութաբաժիններ 

վճարելու մասին որոշմամբ, բայց ոչ շուտ, քան տվյալ որոշման ընդունման պահից 30 օր անց: 

 Մասնակցել Ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ 

ձայնի իրավունքով 

 Մասնակցել Ընկերության կառավարմանը 

 Առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը 

 Ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն՝ 

գաղտի փաստաթղթերից  բացի, այդ թվում կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ծանոթանալ 

հաշվապահական հաշվեկշիռներին, հաշվետվություններին, Ընկերության 

արտադրատնտեսական գործունեությանը, 

 Ժողովներում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի 

 Հանդես գալ առաջարկություններով Ժողովներում 

 Ժողովներում քվեարկել իրեն պատկանող լրիվ վճարված  բաժնետոմսերի ձայների չափով 

 Հայցով դիմել դատարան Ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենսդրությանը և այլ 

իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով 

 Ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ պարտատերերի հետ կատարված 

հաշվարկներից հետո մնացած Ընկերության գույքի իր հասանելիք մասը կամ դրա արժեքը 

 Ընկերության միջոցների հաշվին կանոնադրական կապիտալի մեծացման դեպքում 

անվճար ստանալ համապատասխան քանակի սովորական բաժնետոմսեր 

 Ընկերության կանոնադրական կապիտալի առնվազն 10% կազմող ձայնի իրավունք տվող 

բաժնետոմսերին տիրող բաժնետերերը կարող են պահանջել փորձագետ կամ փորձագետների 

խումբ՝Ընկերության գործունեությանը վերաբերող հաշվետվությունները և գաղտնիք ներկայացնող 

փաստաթղթերը ստուգելու նպատակով: Ստուգման հետ կապված ծախսերը փոխհատուցում են 

ստուգումը պահանջող բաժնետերերը: 

 Օտարել կամ այլ ձևով այլ անձանց փոխանցել իր սեփականությունը հանդիսացող 

բաժնետոմսը 

 Օգտվել Ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներից: 
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Ընկերության կառավարման մարմիններն են Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը, 

այսուհետև Ժողով, Տնօրենների խորհուրդը, այսուհետև Խորհուրդ, Վերստուգող հանձնաժողովը, 

Ժողովի քարտուղարը, Տնօրենը, Գլխավոր հաշվապահը: Կառավարման մարմինների 

իրավասություններն ու պարտականությունները սահմանվում են Ընկերության 

Կանոնադրությամբ: 

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով. 

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է: 

Ընկերությունը պարտավոր է ամեն տարի գումարել տարեկան ժողով: Կանոնադրության 

համաձայն տարեկան ժողովը գումարվում է հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից հետո վեց 

ամսվա ընթացքում: տարեկան ժողովից բացի գումարվող ժողովները համարվում են արտահերթ: 

Արտահերթ ժողովները գումարվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար: Արտահերթ 

ժողովները գումարվում են Խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ, ընկերության 

գործադիր մարմնի, վերստուգող հանձնաժողովի, Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի 

կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության առնվազն 10 տոկոս քվեարկող 

բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ պահանջով: 

Ժողովի իրավասությանն են պատկանում. 

1. Ընկերության կանոնադրության հաստատումը, դրա մեջ փոփոխությունների և 

լրացումների կատարումը, Ընկերության կանոնադրության հաստատումը նոր 

խմբագրությամբ. 

2. Ընկերության վերակազմակերպումը. 

3. Ընկերության լուծարումը. 

4. Ընկերության ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը, 

լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը. 

5. Խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը և 

անդամների լիազորության վաղաժամկետ դադարեցումը. 

6. Խորհրդի նախագահի կամ անդամի աշխատանքի վարձատրության պայմանների 

որոշումը. 

7. Հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը 

8. Բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր 

քանակի կրճատման նպատակով  Ընկերության կողմից տեղաբաշխված 

բաժնետոմսերի ձեռք բերման, ինչպես նաև ընկերության կողմից ձեռք բերված կամ 

հետ գնված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով կանոնադրական կապիտալի 

չափի նվազեցումը 

9. Հաստատել աշխատակցի բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը, դրանց բաժնետոմսերի 

համար վճարելու պայմանները և սեփականատերերի իրավունքները 

10. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրությունը և նրանց 

լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը 
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11. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը 

12. Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, 

շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը, 

տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան 

շահութաբաժինների չափի հաստատումը 

13. Ընկերության բաժնետոմսերի ձեռք բերման նախապատվության իրավունքը 

չկիրառելու մասին որոշման ընդունումը օրենքով և սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված կարգով 

14. Ժողովի վարման կարգը և Խորհրդի կանոնակարգը 

15. Հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը 

16. Ընկերության կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի 

որոշումը, ներառյալ զանգվածային լրատվության համապատասխան միջոցի 

ընտրությունը, եթե հաղորդումը պետք է իրականացվի նաև հրապարակային 

հայտարարության ձևով 

17. Շահագրգռվածություն ներառող գործարքների կնքումը Օրենքով նախատեսված 

դեպքերում 

18. Ընկերության գույքի ձեռք բերման և օտարման հետ կապված խոշոր գործարքների 

կնքումը Օրենքով նախատեսված դեպքերում 

19. Բաժնետոմսերի համախմբումը, բաժանումը  

Ժողովն իրավունք ունի քննարկել և որոշում ընդունել  նաև Օրենքով ու կանոնադրությամբ 

Ժողովի իրավասությանը պատկանող ցանկացած հարցի շուրջը: 

Վերը նշված որոշումների ընդունումը  հանդիսանում է Ժողովի բացառիկ իրավասությունը 

և չի  կարող փոխանցվել Ընկերության գործադիր մարմնին և Խորհրդին: 

Ժողովն իրավունք չունի քննարկել և որոշումներ ընդունել այն հարցերի շուրջ, որոնք 

Օրենքով չեն սահմանվել որպես ժողովի  իրավասություն : Ժողովի որոշումներն ընդունվում են 

ժողովին մասնակցող ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ 

մեծամասնությամբ, բացի վերը նշված 1,2,3,4,7,8 և 18 կետերով սահմանված հարցերի մասին 

որոշումներն ընդունվում են ժողովի կողմից  ժողովին մասնակցող ձայնի իրավունք տվող 

բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների երեք քառորդով, սակայն 3 և 8-րդ կետերով 

սահմանված հարցերի շուրջ նաև ոչ պակաս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի 

ձայների երկու երրորդից:  

Վերը նշված  2,13,16,17,18,19 ենթակետերով թվարկված հարցերով որոշումներն ընդունվում 

են բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողով՝ միայն Խորհրդի ներկայացմամբ: 

Ժողովն իրավունք չունի փոփոխել Ընդհանուր Ժողովի օրակարգը, ինչպես նաև որոշումներ 

ընդունել օրակարգում չընդգրկված հարցերի վերաբերյալ: 
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Արտահերթ ժողովը գումարվում է Խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ, 

վերստուգող հանձնաժողովի, Ընկերության աուդիտն իրականացնող կամ պահանջը 

ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս ձայնի իրավունք տվող 

բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջ պահանջով: 

Արտահերթ ժողովի գումարման վերաբերյալ Խորհրդի որոշմամբ սահմանվում է 

արտահերթ ժողովի գումարման ձևը՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ կամ հեռակա 

կարգով քվեարկության միջոցով: 

Եթե Օրենկով  և կանոնադրությամբ նախատեսված ժամկետներում տարեկան ժողով չի 

ունեցել, Ընկերության արտահերթ ժողով կարող է հրավիրվել միայն Ընկերության լուծարման կամ 

Ժողովի իրավասությանը պատկանող  հարցերը քննարկելու համար:  

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն 

 Ընկերության սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը, 

իրենց  պատկանող բաժնետոմսերի քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան 

ձայների քանակով 

 Ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը, 

իրենց պատկանող արտոնյալ բաժնետոմսերի քանակին և անվանական արժեքին 

համապատասխան ձայների քանակով 

 Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի անդամները 

 Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձը 

Ժողովին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող են մասնակցել նաև Ընկերության 

բաժնետեր չհանդիսացող՝ Խորհրդի և Գործադիր մարմնի անդամները: 

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է Խորհրդի 

կողմից սահմանված տարվա, ամսվա, ամսաթվի դրությամբ՝ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի 

տվյալների հիման վրա: 

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, 

ամիսը, ամսաթիվը չի կարող սահմանվել ավելի վաղ, քան ժողով գումարելու մասին որոշման 

ընդունումը և ավելի ուշ, քան ժողովի գումարումից 60 օրից ավելի: 

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը պետք է տրամադրվի 

ծանոթացման նպատակով Ընկերության այն բաժնետերերին, որոնք գրանցված են Ընկերության 

բաժնետերերի ռեեստրում և տիրապետում են Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի առնվազն 

10 տոկոսին:  

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերը ծանուցվում են Հայաստանի 

հանրապետություն օրաթերթում, www.azdarar.am ում կամ  WWW.asce.am Ընկերության 

պաշտոնական կայքում հրապարակելու միջոցով: 

http://www.azdarar.am/
http://www.asce.am/
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Ընկերությունը  պարտավոր է ժողովի գումարման մասին իր բաժնետերերին ծանուցել 

Օրենքին համապատասխան՝ առնվազն 21 օր առաջ: 

Տնօրենների խորհուրդ 

Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը իրականացնում է Խորհուրդը: 

Խորհրդի անդամները ընտրվում են տարեկան ընդհանուր ժողովի կամ անդամների 

լիազորությունը վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում՝ արտահերթ ընդհանուր ժողովի կողմից: 

Խորհրդի քանակական կազմը  սահմանվում է Ժողովի որոշմամբ, բայց այն չի կարող 

պակաս լինել 3 անդամից: Խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են Խորհրդի 

հաջորդ կազմի ընտրվելուց հետո: Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք Ժողովին մասնակցելու 

իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ տիրապետում են 

Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոսին, իրավունք ունեն 

առանց ընտրության ընդգրկվել Խորհրդի կազմում կամ դրանում նշանակել իրենց ներկայացուցչին; 

Այդ իրավունքը վերապահվում է նաև անվանատերերին: Խորհրդի անդամ կարող է լինել բաժնետեր 

չհանդիսացող անձը: Յուրաքանչյուր բաժնետեր  Խորհրդում կարող է զբաղեցնել միայն մեկ տեղ: 

Խորհրդի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը՝ 

1. Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը 

2. Տարեկան և արտահերթ ընդհանուր ժողովների գումարումը, բացառությամբ  Օրենքով 

և կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերի 

3. Ժողովի օրակարգի հաստատումը 

4. Ժողովներին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու 

տարվա, ամսվա, ամսաթվի հաստատումը, ինչպես նաև բոլոր այն  հարցերի լուծումը, 

որոնք կապված են ժողովների նախապատրաստման ու գումարման հետ: 

5. Բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի 

տեղաբաշխման միջոցով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացումը: 

6. Պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը 

7. Գույքի շուկայական արժեքի որոշումը՝ Օրենքով սահմանված կարգով 

8. Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի 

ձեռքբերում և հետգնումը՝ Օրենքով նախատեսված դեպքերում 

9. Ընկերության գործադիր մարմնի ձևավորումը, դրա լիազորությունների 

վաղաժամկետ դադարեցումը, տնօրեն, վարչության, տնօրինության անդամների 

վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգն ու պայմանները 

10. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի վարձատրության և ծախսերի 

փոխհատուցումների վճարման կարգի և պայմանների վերաբերյալ Ժողովի համար 

առաջարկությունների նախապատրաստումը 

11. Ընկերության աուդիտն իրականցնող անձի վճարման չափի սահմանումը: 
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12. Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժինների չափի 

և վճարման կարգի վերաբերյալ Ժողովի համար առաջարկությունների 

նախապատրաստումը 

13. Ընկերության բաժնետոմսերով միջանկյալ շահութաբաժինների չափի և վճարման 

կարգի սահմանումը: 

14. Ընկերության պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը 

15. Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին 

փաստաթղթերի հաստատումը 

16. Ընկերության կողմից դուստր կամ կախյալ ընկերությունների ստեղծումը: 

Ընկերության դուստր կամ կախյալ  ընկերություններում մասնակցությունը, եթե այդ 

մասնակցությունը իրենից խոշոր գործարք չի ներկայացնում: 

17. Ընկերության մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների ստեղծումը 

18. Այլ կազմակերպություններին մասնակցության մսին որոշման ընդունումը, եթե այդ 

մասնակցությունը իրենից խոշոր գործարք չի ներկայացնում 

19. Ընկերության գույքի օտարման և ձեռք բերման հետ կապված խոշոր գործարքների 

կնքումը կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում 

20. Շահագրգռվածություն ներառող գործարքների կնքումը՝ Օրենքով նախատեսված 

դեպքերում 

21. Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաստատումը 

22. Ընկերության հաստիքացուցակի հաստատումը 

23. Հոլդինգային ընկերությունների, առևտրային կազմակերպությունների այլ 

միությունների հիմնադրումը և մասնակցությունը 

24. Օրենքով և Ընկերության կանոնադրությամբ այլ հարցերի լուծումը: 

Խորհրդի բացառիկ իրավասության ենթակա հարցերը չեն կարող փոխանցվել Ընկերության 

գործադիր մարմնի լուծմանը: 

Խորհրդի նախագահը՝ 

 Կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները 

 Գումարում է Խորհրդի նիստերը և նախագահում է դրանք 

 Կազմակերպում է նիստերի արձանագրության վարումը 

 Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հետ կնքում է պայմանագիր 

 Նախագահում է ժողովներում 

Խորհրդի նախագահն ընտրվում է Խորհրդի անդամների կողմից,  Խորհրդի անդամների 

կազմից, Խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի  ձայների մեծամասնությամբ: 

Խորհուրդը կարող է ցանկացած ժամանակ վերընտրել նախագահին կամ ընտրել նոր 

նախագահ՝ Խորհրդի անդամների ընդհանուր քանակի ձայների 2/3-ով: 
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Մինչը 500 բաժնետեր (քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր) ունեցող 

Ընկերությունում Խորհրդի նախագահի և տնօրենի պաշտոնները կարող են համատեղվել: 

Բացառությամբ սույն կետում նախատեսված դեպքերից, Խորհրդի նախագահը չի կարող 

Ընկերությունում այլ վճարովի պաշտոն զբաղեցնել: 

Խորհրդի նիստերը՝ 

 Խորհրդի նիստերը գումարվում են Խորհրդի նախագահի կողմից ՝ իր նախաձեռնությամբ , 

խորհրդի անդամի, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի), Ընկերության 

աուդիտն իրականացնող անձի, Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնի, ինչպես նաև սույն 

կանոնադրությամբ սահմանված այլ անձանց պահանջով. 

 Խորհրդի նիստերի քվորումը չի կարող խորհրդի անդամների կեսից պակաս լինել. 

 Խորհրդի որոշումները ընդունվում են նիստին ներկա խորհրդի անդամների ձայների 

մեծամասնությամբ , բացառությամբ Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերի. 

 Խորհուրդը  կարող է հեռակա քվեարկությամբ (հարցման միջոցով) ընդունել որոշումներ: 

Խորհրդի նախագահի ձայների հավասարության դեպքում ունի որոշիչ ձայնի իրավունք: 

Խորհրդի անդամների թիվը ժողովի որոշված քանակը կեսից նվազելու դեպքում, 

Ընկերությունը գումարում է արտահերթ ժողով՝ Խորհրդի որոշմամբ, Խորհրդի կազմը լրացնելու 

նպատակով: 

Խորհրդի նիստի արձանագրությունը ստորագրում  են  նիստին մասնակցող բոլոր 

անդամները, որոնք և պատասխանատվություն են կրում արձանագրությունում առկա 

տեղեկությունների հավաստիության համար: 

Տնօրենը 

Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Տնօրենը՝ 

 Լուծում է Ընկերության ընթացիկ գործունեության վերաբերվող բոլոր հարցերը, բացի 

կանոնադրությամբ սահմանված Ժողովի և Խորհրդի բացառիկ  իրավասությանը վերաբերվող 

հարցերից 

 Կազմակերպում է Ժողովի և Խորհրդի որոշումների կատարումը, հաշվետու է նրանց և 

իրավունք չունի ինչպես Ժողովի, այնպես էլ Խորհրդի համար պարտադիր որոշումներ կայացնելու 

 Գործում է բարեխղճորեն և ողջամիտ ի շահ իր կողմից ներկայացվող Ընկերության:  

Խորհրդի նախագահը Տնօրենի հետ կնքում է աշխատանքային պայմանագիր: Խորհրդի 

նախագահի և Տնօրենի պաշտոնների համատեղման դեպքում, Տնօրենի հետ պայմանագիրը կնքում 

էԽորհրդի որոշմամբ՝ Խորհրդի անդամներից մեկը: 
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Տնօրենը կանոնադրությամբ և Խորհրդի նախագահի հետ կնքված պայմանագրով իրեն 

վերապահած լիազորությունների սահմաններում՝ 

 Տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է 

կնքում Ընկերության անունից 

 Ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում 

 Գործում է առանց լիազորագրի 

 Տալիս է լիազորագրեր 

 Սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային 

 Բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային և այլ հաշիվներ 

 Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին 

կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Ընկերության 

հաստիքացուցակը, վարչակազմակերպական կառուցվածքը 

 Իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է 

կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը 

 Սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության 

աշխատակիցներին 

 Աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական 

պատասխանատվության  միջոցներ: 

Խորհրդի անդամները, Ընկերության Տնօրենը և Օրենքով սահմանված այլ անձինք 

Ընկերության առջև պատասխանատվություն են կրում իրենց գործողությունների հետևանքով 

Ընկերությանը պատճառած վնասների համար Օրենքով սահմանված կարգով: 

Վերստուգող Հանձնաժողով 

Ընկերության  ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումն իրականացնելու 

համար Ժողովն ընտրում է Ընկերության Վերստուգող հանձնաժողով: 

Վերստուգող հանձնաժողովի իրավասությունները և ստուգումների իրականացման կարգը  

սահմանվում են Օրենսդրությամբ, Օրենքով և Կանոնադրությամբ: 

Վերստուգող հանձնաժողովը հետևում է Ընկերության Կառավարման մարմինների 

որոշումների կատարմանը, ստուգում է Ընկերության փաստաթղթերի համապատասխանությունն 

Օրենսդրությանը, այլ իրավական ակտերին և Ընկերության կանոնադրությանը: 

Վերստուգող հանձնաժողովը իրականացնում է ընկերության ֆինանսատնտեսական 

գործունեության տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության 

ֆինանսատնտեսական տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության 

ֆինանսատնտեսական գործունեությունը՝ սեփական նախաձեռնությամբ՝ ցանկացած ժամանակ, 

Ժողովի կամ Խորհրդի որոշմամբ, ինչպես նաև Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի առնվազն 

10 տոկոսի սեփականատեր բաժնետիրոջ պահանջով: 
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Վերստուգող հանձնաժողովը իրավունք ունի պահանջել արտահերթ ժողովի գումարում՝ 

Օրենքի պահանջներին համապատասխան: 

Վերստուգող հանձնաժողովի պահանջով նրան պետք է ներկայացվեն Ընկերության, նրա 

մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ֆինանսատնտեսական 

գործունեությանը վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նյութերը և բացատրությունները:  

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են բացառապես տարեկան 

ժողովներում: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրության հարցը արտահերթ ժողովում 

կարող է քննարկվել, եթե արտահերթ ժողովը որոշում է ընդունել Ընկերության վերստուգող 

հանձնաժողովի կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման 

մասին: 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են ժողովի կողմից 3 տարի ժամկետով: 

Վերստուգող հանձնաժողովը հաշվետու է Ժողովին: 

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների  վարձատրության և/կամվճարվող 

փոխհատուցման չափերը և պայմանները սահմանվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր 

ժողովի որոշմամբ: Վերստուգող հանձնաժողովի անդամ կարող են լինել Ընկերության 

կառավարման  մարմիններում չընդգրկված ցանկացած ֆիզիկական անձ: 

Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի քանակական կազմը սահմանվում է Ժողովի 

որոշմամբ, բայց չի կարող պակաս լինել 3 հոգուց: 

Վերստուգող հանձնաժողովի նախագահը ընտրվում է վերստուգող հանձնաժողովի 

անդամների կազմից՝ հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

Վերստուգող հանձնաժողովն Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության 

ստուգումների արդյունքների հիման վրա պատրաստում է եզրակացություններ: 

Վերստուգող հանձնաժողովը Ընկերության գործունեության տարեկան 

հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացնում է 

տարեկան Ժողովին: Ընկերության տարեկան հաշվեկշռի հաստատմանժամանակ վերստուգող 

հանձնաժողովի եզրակացությունը պարտադիր է:  

Ժողովի որոշմամբ վերստուգող հանձնաժողովի իրավասություն կարող է դրվել 

վերստուգողի վրա: 

Ժողովի քարտուղար 

Ժողովի քարտուղարը ապահովում է Ժողովի նախապատրաստումն ու անցկացումը, 

Խորհրդի, Խորհրդի հանձնաժողովների աշխատանքը, իրականացնում է Ընկերության վերաբերյալ 

տեղեկությունների պահպանումը և բացահայտումը, կազմակերպում է Ընկերության և 

Բաժնետերերի, կառավարման այլ մարմինների և Ընկերության պաշտոնատար անձանց միջև  

օպերատիվ համագործակցություն, ինչպես նաև իրականացնում է այլ գործառույթներ 

քարտուղարի մասին կանոնակարգին համապատասխան: 
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Կառավարման մարմինների իրավունքների և պարտականություններին, կազմավորման և 

գործունեության իրականացման կարգի և այլ սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ ավելի 

մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է ստանալ Ընկերության կանոնադրության, ինչպես նաև 

Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կարգավորող ներքին 

կանոնակարգերից: 

20․ Էական պայմանագրերը 

Ընկերության կողմից Ազդագրի գրանցման ներկայացմանը նախորդող վերձին երկու 

տարվա ընթացքում՝ բնականուն գործունեության շրջանակներց դուրս կնքված և գործողության մեջ 

գտնվող այն պայմանագրերի էական պայմանները, որոնց գինը գերազանցում է ընկերության 

վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվություններում նշված սեփական 

կապիտալի արժեքի 5 տոկոսը: 

Պայմանագրի կողմը Առարկան Գինը Գործողության 

ժամկետը 

Միխաիլ Գեորգիի 

Հարությունյան 

Փոխառության 

պայմանագիր 

2,500,000,000 07․11․2018 -

07․11․2020 

21․ Փորձագետի, գնահատողի, խորհրդատու կամ հաշվապահի մասնագիտական կարծիքը 

և երրորդ անձանցից վերցված տեղեկատվությունը 

Ազդագրում չի օգտագործվել գնահատողի, փորձագետի կամ այլ ցանկացած խորհրդատուի 

մասնագիտական կարծիք/եզրակացություն, հաշվետվություն, գնահատման ակտ և այլն: 

22․ Այլ տեղեկատվություն 

Սույն ազդագրի կիրառման ողջ ընթացքում շահագրգիռ անձինք Ընկերության 

կանոնադրությանը, Ընկերության ներքին իրավական ակտերին, ինչպես նաև Ընկերության 

պատվերով պատրաստված փորձագիտական եզրակացություններին կամ հաշվետվություններին, 

անկախ գնահատումներին և վերլուծական նյութերին առկայության դեպքում կարող են 

ծանոթանալ Ընկերությա պաշտոնական ինտերնետային կայքից ՝www.asce.am, իսկ թղթային ձևով 

կարող են ձեռք բերել՝ այցելելով Ընկերության գրասենյակ: 

23․ Մասնակցությունն այլ անձանց կապիտալում 

Ընկերությունն այլ անձանց կապիտալում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 5 և ավելի 

տոկոսի ձայնի իրավունք տվող մասնակցություն չունի: 
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Հավելված 1 

Ֆինանսական գործակիցների հաշվարկման բանաձևերը 

Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի հաշվով (EPS) = Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 

նվազեցումից հետո/ Բաժնետոմսերի միջին կշռված թիվը 

Սեփական կապիտալի շահութաբերություն (ROE) = Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 

նվազեցումից հետո/ Սեփական կապիտալի միջին մեծություն 

Ակտիվների շահութաբերություն (ROA) = Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից 

հետո/ Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն 

Զուտ շահույթի մարժա (NPM) = Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո/ 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ 

Կապիտալի համարժեքության գործակից = Սեփական կապիտալ/ Ընդհանուր ակտիվներ 

Ֆինանսական կախվածության գործակից = Ընդամենը պարտավորություններ/ Սեփական 

կապիտալ 

Բացարձակ իրացվելիության գործակից = (Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ + 

Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ)/ Ընթացիկ պարտավորություններ 

Ընթացիկ իրացվելիության գործակից = (Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ + Ընթացիկ 

ֆինանսական ներդրումներ + Ընթացիկ դեբիտորական պարտքեր և կանխավճարներ)/ Ընթացիկ 

պարտավորություններ 

Ընդհանուր իրացվելիության գործակից = Ընթացիկ ակտիվներ/ Ընթացիկ պարտավորություններ 

Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից = Արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ/ Վաճառքների գծով դեբիտորական 

պարտքերի միջին արժեքը 

Դեբիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն օրերով = 365/ (Արտադրանքի, 

ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ/ Վաճառքների գծով 

դեբիտորական պարտքերի միջին արժեքը) 

Պաշարների շրջանառելիության գործակից = Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք/ Պաշարների միջին արժեքը 

Պաշարների շրջապտույտի տևողությունն օրերով = 365/ (Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք / Պաշարների միջին արժեքը) 

Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից = Իրացված արտադրանքի, 

ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք/ Կրեդիտորական պարտքերի միջին 

արժեքը 

Կրեդիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն օրերով = 365/ (Իրացված արտադրանքի, 

ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք/ Կրեդիտորական պարտքերի միջին 

արժեքը)։ 
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tr\rupurqtlurb k rulu hqpru\rugnr-piurtr' <Unufrurnplr qunnuruluurLunmlnr-plmtrp $frhrutruur\tuh
hur2{hur{nr-p3mlrtrhpfr urnr-4]nnfr hurtfiup> purdhnril: Uhhp urh\ufu htrp ptr\hpmplmtr]rg'

$|rtrurhuur\urtr hur2rlhutlntplnr-htrhpfr runqfnnfrh t{hpruphpnq hflrh*t|r qurhurh2trhp}rh
hurtiurqurururufuurh hurilur&ur3h Zru2{ruqurhhhpfr \ph\*th rlfr2urqqurlfrtr uururh4urpul-rhp}r

l""Fhptft \"q.Iltg hpurulurpur\urb tpn$hufrntlul hru2rlurulurhtrhplr hph\-fh \tuhntrurqppfr
(ZhUUtu \urLntrurqfrpp) h Zurluruururtrfr hurtrpurqhurntp3mhmrl \irprunhfr $|rlluhuru\urtr
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kfhh*:tr ru;l qurhurtr2trhpp hurtfui&ru3tr rupl \tuhnhhhpfr: Uhtrp hurtfnq{urb hhp, np Ehnp htrp

phpht punlrupurp hulftuuluunuulurub runufrunpui\ruh ruqurgnr-1ghhp .thp \upblrplt
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hhp\urlugnr-ritrhp \rurf Lhpplrh hu\nrlmppuh 2upur2urhnr-rf:
-2bnp htrp phpmrl urnr-4|ruifrtr rlhpurphpnq trhpp$r hu\nrlmplurh tfuu$r qurur\hprugmrf
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lbrltru:\uh b2nghtplr httnurqur buluumrlLtpp hhprunlul tr2LuLullur$ LlLuutFb qlnluurnbh ruh

urpdtpp ul{h1urg{mrf htr dLuLu;tlurb hf bur\uL Llblngh urPdtPbtr, tpL hu{urbur\ul t 4pu qbnLl

urququr utruhuu:\tuL oqmLnhhpb Ltphnup fr ulpdtpp hburpurL[nl t u]FdLuburhurqurunphL ;u:{rh1
@nluurpftllur6 rftuuhplr hu2{t\2nurlfrh urpdtpp uqurdurtrLullm t: Urlthoplur uqu.ruup\rlurtu

burluunulbtpp trhpurnlu.rl rlutrp qturu.rfrtp! burulumrltrtpp dr-uhur2{nrd hL phptug}\
dur urLu\ur2ppubltbutluu:

ln4r.rLlLuup Lr 2thpbpp urnurtr&frb ur\tnlr{trtp ttr rlfLlurplL{nr L hur2{urnrlnrLl hb Lunrut&frtt-urnurh&lrh,

LDLjLrhu\ hPp rlFurLp &tnp tL phpr.inrLf rlftuufh:
fhLiLLu\urtr rlh2nghtpb rltrugnplul1IrL u.rpdtpp npn2r{m{ | npqtu urltr qmriurpp, npnrl hhurpurlnp

\gtrhp t{urdunLl u\urlllp r,rrlul qurhlrh, tpt flrtrtp urlL tnurp]rplr L Llfdu\fr, nph ult\urlLlmLf tp, n1

\ghhp rlpu oq!'rurUurp burnurlntpprh {hp2mLi:
UltL lbqphpnLLJ, hpp u\LnhLlE oquuLlurp bunurlmplurh Llhp2m nlqtu purlrnh lmhlr qqurllr urpdtp,

Lr qhuhurmr.lurb oqL'rur\urp Erunurlmpltuh dr,uri\tr.np qhpurqurLgnr L Lihrugur6 rnhtntuu\u:h
6LumllnrplLuh du.rrJ\tLnf 80%-p, urqu ritLugnlturlbL urtdhpI q]rurhur,rrLm L 0:

Uu.r2rlur6mplr.utr Lltprulp upr,rurgnpul t ulh n4hp, npn{ \urqrlurlltpqmp3mbp ur\h\urprd L

uqurhl ur\Lnfllf urhrnturulltuh oqnrurbtpp: bph qhruhutnrluh qurhlrh rnltutuur\uL oqmLnbhpf
urhhurluuurpLuyr$ uqurnnrrlg pr-uguhur;rn 1t, urqur rIur2{rubntp;urh hur2{up\ urh huJup
oqnuqnpb{nr \ nqbl qbrutbb rihpn4tr Unuhdfb purqur4pfjrtpfr hruLlup \urpnl L hu2{up\{h1
unurtrJ.f ! LlLu2{LuSntplnrtr:

3mpurpruh)Drp Shbuhuur\Lul.r LrLupL{u {tp2nu1 \urqJurlitpqnrpluh ullophltf hltu urbn{
ur.ntq6qu16 hlrLr&LLudnrln{Ltpf \n4L{fg {hpurtru:1{nrLi tL hfrll.rur\urh Jf2nghtpf ltugurb oqr"nu\u.r1

burDutnrldluh dr':rdqbl.nLtFD, turgntr4urlbb updhptrLpp h rlu2rlu&l1alurL hu2rlurnLlurh ftpn4trtpp:
lf LtLr\urh rif2nghtp]r oquLu\Lup Eunurlnrplmhhhpp npn2hlnt hullurl \urq{ur\tpqmplmhb

u.rnLu2Lnp4{nr L luur 4uutph htuLlrrttnqhgnrlgtpnL{.
. Ctbptt 2hlnrfdlnlLLtF 20 Lnulpir,

. Uhphhur uruppru{npnrJbtp 5 L'rtupb,

. Ftnbururup urqLlmlhptburLhl 5 urru}lr,

. Uurpqurmurp urtltnn tpthurbtp 8 r"nluFb,

. Shrntuurlluir L qpuruth;ur\ur;fh qmlp 8 r,'rurpf,

. 2LuLlLu\urpqyullrL urtfuhlr\u-r 5 tnulFb

. zr rp,r t1 qolp I r,r JnLnuLn pLf\u a r' .pl'

. .{tFurqtruhurmmrlbg Lnupphpnrplmtr:

ll\Lnfr{.lr u2rlLubnLp;urtr hur2Llurp\p u\uL{nLLi l, hFF tuJL rluln)h$ L oquurqnF8Llub hru uP, l.r

. 4u4upnrtl L ru\ulrtlfr npqtu,]udunp! hlrl ultr qlnhqnl4uuut\upqqtFrg Lr u1\mbqL

ruqruduhul)tLnrgl
3.a. Lhp4pntLIufi b qnLlp

r,tpqpnrJLullrh qngp L hur up{mLi u.rlh gnrlpB (hq llLLrJ 2hlmFlnth), npp qu:hLlnrLl t
quFdur\rllprgnltrbg h/\urLl4pur LupdtBll urdl.rg t\ru nrur {ruuLnu\tpr trquruu\nLl: Ltp4pm u;fh
qnrlpp lur$rlnul t u\qptrur\urtr LupdtpnL[rr \fpurnrlnrLl t hfLllLu\utt Lif2ngbtp! u\qpttur\ub updtpf
Llnatpr{ hur2Llun urL ltrrrtrtntrtrht[ Eutn ZZUU 16 b:

3.5. ,{wtanp} hu[ap ulu.thlntl n2 pttpwg]tQ utQn]lbtt lt ouutptltuh lunttp
n) ELprrrgb\ u1\1-rbqttpp {!ur otnupdurL lunttlpp) 4uruur\u:pq{nt tb npqhu {udurnplr hudurp

quhL{na nl phpurgb\ ul\urhrl, tpp lpul.rg hu2Llh\2nurllrh urpdtpp thpr.r:l1u L Lfnluhu:r,rnrgrlurt
qurdunph &hnq L qLudu.rnplr urt4|r ml.rttrurp 2uu huLlutru\ub L:



tfrtlLu\urt Lllr2nglr, nl trlnrpur\urh ur\urlllf, bhl4pnulur;frt.r qmlplr' pudttdurutrru\gmplub \ur

uqqlfrurq*fr u:patlp U[pn4m{ hur2{urnL{ru1 htp4pmLlthp]r, fblqtu tluh oLnurpLiurl ]umrlp \urqtlnrl

*i-1t,lLtpp Lt 
"i,-rlp**,1"pn.p1".frf 

ttp}' ,1Upru4u:uur\u:pqrlu:tr hurLlurp urthpurdh2ur t' np url;urlr{p (\utl

ir..UtUf hp Lttrtlf.rr+du\n..|q*.np-".n $bf urlntf2LuqhLr tluduntpr hu urp L ur\ur!{npth

urnur2urp\r$ 2m\urlm lutpuLlfu qtm
opqtu r{urdurnpf huU-p qurr'.1nq ur'qurlrq \urri oulllLlurb }u plr pru4ul4pfrl r{hpu4uruu\urpgmrlfrg

*Uj}r2*qi , *n-! *UuIbrLbtFL m qruprnturlnpntplmtrhtpp rltlurlurlrr{md htr luur hurr'iu:rqurrnuruluurh

bZUU--htpb h ur\L1h+ \urtl qupurur{npnrplurh hur2tlurrqurhur\uh hur2rlrunrluh purr|[pur\urhmplrutr:

:,t-*q.i-.r Ap-r'p f-rfLlnLrl Ll.r r.ltpurluruur\urpqrlLuL ulLuhfr hu2Llt\2nurlfh Lupdtpfg tr hur2{tum

*.r"*p,li' i.p*U*r.*patp t'*U-l .1*X*nplr bu|runulbLpbg bqurqurqntitrnq: Ulu qLFur)ur+nLLILLFE

urLlpnrpnrlalurtlp durhLu){nLl ttr lpqtu 2uhnrlla \ul qtuu:

3.6. n) bJnLFuEtub uqahqbLll
un*fri5f, ainpptpq*t .'! trlntp"rqurL *11,'nlrrfrtph mhth npn2ur\f oqurur\urp burmulmpltutr dur \hu

L fru2tiull{nt t-tr r.r\qpt *q,"ft -patp".l hruhurb \murLul4lurb ullnpurfqugfurtr h \muur\{urE
LLrpdtqrllnr f g \npmurnLtpp:' atirf,*pqt"'*|tp-q*L qnpSnrhtnrpll'uh Lifurrlnp ulip &tnpphprlurb nl trlnrpur\urb u\urf{Lhpp

l,*2.1*n,1n..i ut, itnr,rut\ul,'rblu\urb qnlbntthnrplub dtnBphprlurb oprlur fpu\urb updtpnrl hurlttttb

\nrurur\qub urllnFmbqugf urh tr \muru\tlu-rt urpdtqp\mLlFg \npmurnLhpp:

Ltluut\6qurb n:trlntpur\Luh u\ufrll.rtpf qbnr{ \uullpr{urb hLuurqntnmpluL bu}uunulltLpp'

flp*f.,p, "p"ip 
q**,"pr.{"..f ift rt"P ql.t-*qurir \urrl r,rtluhlr\u\ruh qfLrhilphtp h frlurgmplmL

&inpphptln. *\1h\ur$pnLf durllur2rlmrl tir npqtu pt.rpurgh\ dur urtrru\ur2p2urtrf btuluu:

iip"-l'1a{*l "! r'pip*q*r -q-p.1t tp|r q6nrl \tuulup{r'uE Ll2u\rlurL bruluuntrlbtpp bpurLp' npnhp

t1***p.1"..f ti r'"p qLurt Lur\tutrnpth purptlLurlLlLub Llmptpf, uurppur{npnuftrhpf'

LupLnurrlpLuurtuLu\htpb, qnpSphpulgLhpb, hurLILu\urpqtpfr \uLI burnLulnrplnrhLhpf uurtlEmdp

q1*t,uil"ptpr I' t *|uurq3hpr hutlurp, durhu;rlmrf hh npqtu nl hlmpur\urh u\utf{ ftu3tr urlh

4hqpnl hlF.
. buhrunrJhtpE htrurFurqn} t urFdurhtuhur{urtnnpttr :urt}rhL
. .unLfu t rrrqullr'qp uLlup.r'nLL qlXruqb huughtpi, oqururqnpbtpr \url r{urduntlm ut}uhlr\ur\u:b

[purqnpEt$ntplnrhp, 1t\ur{r:rpmplutr rlLnu4pnrp;mhh m \urpn\ntP]mbp'
. urqurhnLlrlub t d2u\mrit u{uluhpr huurlurtrhpurdt2u nLumluht|b ulnqurlnLFlmuD,

. hl.rrupuqDl L gntglu4pt1u:1L, pt frLr;qhu L nltlnrpur\Lutr ur\utfqt ur"nhqbhlnl uqurqur

r,rttntuur\uh oqmrnLrtP:

lJhurguE rl2rLr11 u:tr EurluumJl-rtpp durllu:;r{mr1 th nlqtu dur url-rurqu2pturLh burluui

Urlnpnbqurg]rurtu hur2qunqm L qhurhuuqurE oquul\up burnurlmplurl ptrpurgpmrl nqlr4 qbu:1irlr.

Utpna".l, 
-tpt 

*f.*U"ur\urb oqntLnthplr urlfiLurluruurpu|If uqurnm p purgurhurlr'r )L: n) LJnlPurllurir

*qrnp.lfttpi oq**q-p 6untqntplutr dtuLl\hLnhtpp npn2LlntLl th lh\ur{upnrplurh \qLllrg \ulnrupt{utb

\urtrluururLunr Ltpf b $lrbu]luu\urt.r qprlrLllLlnprlurtr hfrJurtr rlpur: OqurrulluP bunurjDrfdlmlrir m

uLlnFurbqurghnl LItFmlp r{tpu:huq{nul ttr prrpurpurhymp LmlpLlu {tp2nr :

Oqu u\up our r n-prLrL q' "unuLnu,qurb dr,J\LurLLnn 3 - 10 LnLUfl'th:

n2 blmpur\utr ur\ufrlrhpf hhururqu bLuluLrmLlirhpp \urqll"rurprg{mr'i hh Li}rulh ur;h 4tulpmrl' LFF

4purhp ur,ltprghm,I th urqugur r,rturtuu.r\urL oqmnLtpf trtphmrpp: Uburgrub pnpp hturuqur

i*|u,:".utttpp: trtpurnlurL rnurpt\urt {durptrhph nr hhpuL,rt4brlurb uqpurtrpurh}r2tpp du:Lur2{ntd tt
npqtu thpugb\ dru r.ulu\ur2p2tuhf Eutluu:

3 7 A7 pttpwglQ ttlntpwQuth aQuftlbLp| b n2 t1ntpwQuttt wQn/lhhFh apdhqltqnL{

SmpurBurh;mp hur2Llhunr urluup{f 4pnr1alulIp n2 pbpLuglr\ hlntpur\urir tr nlblnrpur\urh

-q.npLpUpp qlnqquLmup{nttl t {tppr-bmplmtr urpdtqp\Lluh hur;tmutuf2 purgurhurptpt trqu.rr'nur\ml:

Ufa[qf qJ*fl l*1*,"trfr2f urn\urlmplurtr 4tqpnrtl qtruhurnLlmrl t u:34 urlrrf {r r}rn]uhuuntg{nr1

q".,.I*pp, 
"pp 

npn2,1"rLl L npultu frptu\urtr urpdtpfg (hubu6 r{Ludunplr urtrhpuldt2ul 6ur]uuhp1) U

oquurqnpbriuL u.rpdtpf g urnu.rtltluqntlhp:



OquluqnFbLftuh uFdtpl qbuhulnt$u 4llruriur\Lutr b2ngbt1h uluiruqul hnuphp3 hu2rlup\r{mLf tb

r,tp\ur *pd'tp",{ oq-*qtltttpq qtft;r.t l"a\n I qhltlub urlL 4lrm]pp' nFb upulurgnpr t 4purdlr

a*u*rl*i*1-trfl -pitpp 2ntqur11' tUpqur qhurhu:Lnurlutrp h u:\rnlrr'Lfb phnpn2 nlru\hpp' ngp um{npurpurp

q!aJ-u.{tl 1nrplLr,u pLLcnLg]r2 Lpn]uLU.nLFl-uL Lnnl nrrurmlol L:' 
bFF urnurtr&lr! uUurbr{b LfnluhurLnnrgqnq qntJLupp hhruprurlnp :t npn2hl urutu +nluhurLnmgqnrl

q".j*pp "pn2q*,f i 
*;tt 4pur uuutqt rlfruL{nplr hurlup, nplrh qurLntlurbnul t r'r{u1u11urf{p:

.r"pqn1i**1.t,1*q-p{trhpp pur2fr{mLl Lir urnr.rrtL&fb rlpu*luuurhrlb furtinptrtp}rl.r luhpr ftn Lr

htubmlur\u:h-pur!|urlurh hlrLlmtrpm{, npp unLlnfullurf hu2rlh\2nur1}rh urpdtpLhpf hu urdurutmFlmLLl

t,
Utrnpn2 d.url\turnrl n; trprpr-u\urh u\Lnfr{trhpf , uirur{urprn n2 \mPu\u1h ur\L'rbLlrhnb Lr qnqLlf$

updtclp\mtlp ur,rmqr{nr- L lnrpurpuh;mp hur2rltr'rnr' tu uurpLl}b:

UpdtqpLlnt hs qnfnruurp durhur$nr k, tpp ur\u[r']lr \urLI 4prurlurut"rtqb Lffullnplr hur2rlt\2nu1ftt

*paipp qip*q-r,g".rl L 4pur Lfnf.rhr'uurmg{nr1 qnrrlurpg: Updtqp\mdfrg \npmurnp durhtu;{mtl L

2*}tnqi"..i q*,1 ql*unrJ ].r hur\Lu4upd{nr L tllrurlh ulL 4hqpmri, tpt {rnlu{t1hb $n}uhulnmg{nr1

qnnlurpp npn2tlm hurtlurp oquuqnpbr{n4 qhr'uhurtnmrltuLp3:- 
UpaUqp\".,t},g lf,.'pnlul,.rp hur\u4up&qmLf L rlfurlb urlh 2urrlrnLf n1 ur\r'rfrt{f hurZr{h\2nurllrl tlrpdtg[

yqUp*,1*ilgb *jt h*2r{t\2",11fr:-*fa[pp, npp npn2r{urE l1$trtp urnurtg hurJuqulnuu]uurh

.r*2.1*t*fi*r, r-r *,r"pLnlrqurgbulb, tpt updtqp\nrtlfrg \npmuu dutru.r2{urE ;llrhhp:

3 8 Uto.ndt F
gLuqrJur\tpqmplurh qnp6mbtnrplutr $nrb\gfnhLul ll]pdnr;p L hLutlurprlmLl ll 4pr'u p' puu[ np

,lnpt".t t".p1"ib[ hbr.itrr-u\uhntJ 6un{ru$nt L 22 rnurpurbprrrl: 22 4pudh t hurtr4furubmrl hurtr

\ruqLlur\tpqnrpltuh Ltp\tulurgrhutr urpdmlpp:

UpvlLupdmlpnq qnpburnhntp;nrlltrtpp ulqptrur\utr durhu:$urh quhfb lurrfr{mrl kL 6urtru:1 urtr qurhlr

",1np 
,1ntrru:L*qriurf' rlnfrurpdhpnrl: Itrnurqru hur2r[tmm dLu urhull']ur2FglrtfttFb Llhp2b l]1rmpiur P

aputlu.rjftr hnlLlurbLLpf Jtrurgnp4htpp r{hpuhru2r{urp\rlmLl tb hur2r{hunt ur uu:prl} ullrnp

.i'"p-t -q.r.ur.,-.i'nl"tupdtBnil, U"ur2-g*6 $nluupdhpulfrb ururpptpntp;mhhtpp du:Lur$m htu

npqtu 2tuhmlp \u {Lru:u $lrtruhuur\urh urpljmbpLLfnLLL:

Up.mupd".lpntl q,'p6r.uFpthptl h' u\qphur\tutr duhurlLlurh hurlurJr h' hturur-gur r{tpu.rlur$ uh hurlurp

qirp*nq;\ "+;f +"i"*pdUp t h* *p[tttU 22. Ire-]r \nqltbg uurhriurtl{urb urrfuu1op{ur hur2rltttp\ut1fL

gnpu:pdhpp:

3 9. @nluunntplwh iuluunulttLP
Onp*nmp1*-t-l,up.'nulhtpp, npntrp uh lr2ur\utrnphh rlhpurqpt$ tL npu\urinp{n{ Lu\Lobqtr

rhrppip,i*t p, qurn".gtlr'utLp \uLl urpLnu4pnr.plurhp, \urqJnr-rl tb u;r1 ur\tn!{f Lupdhpf uu: U11

rfrnluunmplutr burluunnlhhpp durhurl[md ttr npqhu bLufLtu:- 'u1t 
-q."1'r[l t r'*Llu.rpr{mJ npur\u:r{up{nri, npfh urtrhpurdt2Ln L qqurflr durdu:bur\uhuruqurb

(umlnpLupurp 6 udufg n)- u1ur\uru) nlrlltuqlr uqh quurpuurn $Llr puu L2urtru:\mplurh oqr'rurqnpbdurtt

\uri tlurdurnp! hu u:P:' On1"-r".p;*ft t*]uunLrll-rhpp \upnrl Lh lurqfrr,rurlLrgL{hp hpF 2upntLur\ulqLuh hbdmhpnq

*pu,-4p.lnq q*2*pL:tp| urh\ulu urpuur4pu:\ruh qpngtuf tnhnlmplnttrbg h \t\ruurpurtrur\u:h
ur\urlLlf htu ttr Lluq{ub:

quqbLnurtugqnrt thnluurnntplurh turluumdlrtpp htiuqhg{nr'rl h! Furgulnurulhu nFur\un{nFqnrl

*qurp,1lUpftpt1".tqunur\n{ uururg{urb rfnluurnm rlfr2ngl.rtllr durILuLru\ur{np tutp4pmdhtpfg

uLnugtluE t\u.r ntubtplt 1u!nLl:

3.1a. lpalaqulb JhtnghLV lt 4Vuf'tg hwlupdhplttp



']Fur ur\ub b2nghhpb L 4putrg hru urldtptrhpf puq\Lugmgfrltrtp t! hr"Llstpfu6 41ur ur11urh

.llr2,abfpp .lp*.1*;\a".,i, tl1r*.f*lr*L ,flt2"gbtpp duhuqurphltr' gqu:hurtr2 hu2lr{Ltpft

,fir*g"f'.ffti1rt, r'f]rl'irt J udfu rlurptlurtr dullt]hr'nnq ht2u lrlugqttr h gubp Dbu\ur1bb $lrtrtubuu\urh

r,Unrfp".,ff,Uli ,fr.,*S"p1Lrtpp, fb;u1tu tul-r Furtrqur1|t oqhpr'u$Lntrtlp; -{tp2fttLtplru trugnF\ttFp

*i*irg"tl*.1 tL qfb*rlrr*q*t q1X*q1 turuftrhLu2r{tLm]ntplurh Dhpugb\ ululpururqnpmplmtrLtp

purdhnt :

3.71. ZdunLLla

Zuruntlpp 1u$r{mrl h uurugrlub \urt uururg{tflrp hul'rntgrlub lrpur\urh urpdtpnr{: Zullurquptittu\

Sht *L";L1ul.lr *F4r"rhptrtpf tlurufh hu2r{tLlqnLrdlnltum hurunqpp trhpluqugr{mrf t qtr[tgtl' htt'1

.lipura*pdf I' pur1.r*qrrrlhh qb2nLLlhtpb utqltgDtfdiutl d2qlllnqurb qmr'IurPlq:
' 

<*f*"p1'tg h*"".fpp durhury{nt L utlLr quhilh, tnF +nluubgLlnrLt th utr]ur\uhnrplLub hhrn

ttLuutLlulb h2urlu\Lu$ nlru\tptl DL hulr.nmlgLrtpp, ur\p1.r\Luplmd L rntr'rftuulquth oqmulhhlb hhFhnup'

t*rp"".n[pp lfrurp-r{np L u.rldut.rurhul{urrnnpttr 1u:Lfhp 2fr qruhqulhr{m r{kpuhu\nqmp;mtt

":qp-frpf'tpi 
lq"'*Llujp Lr hu:unqpfr qnrdurpp hhu:pu.rtlnp t urpduhuhru{uLnn1tl.r 2ulfhl:

iil,urftpr' n. t **,.,qgtipp h*.1.up,{".rl th 'lnluurr'gqurb *1tr q*hbt,tFp urulFUrLPthFE urnugqnrd

tb hurdullunptb qnrl lrg: UjbnLurLltbulltbq urpLnurhurtrmrlt.rtpf 4hqpmd nlu\tptr nrhurLanllghhnp

.5n|"*r,gqn'.1i! ur;il rqr.:rhlrt.r, hpp urqlu:trptrtpp $nluurhgrlmrl hh upurhuqrprnulfh
q*qtf-q1pq".p1*lrp, lurtrf np unLlnpu.rpurp ur;4 uqpurtrpttpp htrpur\ur ltb htrn {hpur4urp&tlurh:

Ur*f,a1fr'q"pl."ppfttpn.rl \r;:pn4 hL u*hrlr'utr{tlhulnm\ urptnnllulqurllurirhtp' npnhg ululndurnml

nfu\tpf L hurtnnr3ghtpf $niuu:bg ruir qurhp hhtnur&qrlf:
'Cpt,1X*pU*f.J*i\hLnghtLnul&gLlntJL60oplrguqtldLLrdurbur\uhurnL{urbntl,urrqulhurumll?E

;u:,1.inLLft *rqpfrq-gn11 hurumLgLlurtr qtl$urb urpdtpnLl \fpuntlnrl qu;LIuLLu\urL urn\nuuqpntlpl:
- 

i,tlt 4hqptpmLi, tpp hu:r,rmgriub urhr{urtrLu\ut urpdtpp qtpurqu:hgnuI L un{npurpul urnurzurp\qn{

,1-X*"i1 qj''f.rp, *q* qurlrftuhur\uh r.rl\nuu4pntlp L huLftupr{mrl urlh-4pnqp3' npp qtrymLl t
uqu-ruLlnrl LldurpnrLftrhPb qnt ulPP hurughhptl Llurdurnp! ptrpugf\ qhfL:

'U3frltqptpr.,tpphutnnrgJurhurtrr{urLur\uhurpdtpp$qtpurqurtrgnt um{npurpurl urmu2ur}\qnrl

,l*X,""p}r qiftp, *q* qurllurtrur\urb umllnuur4pnr;p t hur urprlrrrl hdurhuufq rqurldubltpml

$f burLrru\urh gnpbf plr qhpur\2nnq t\uLIr.nLuPhlntfdlurh lFnLlPD:

UfrrlU oo qr LldLup ultr dur \tmnq bpr'ugnrLltrhpf 4tqprrrl tnn\nuhtplr hur2r{u.rp\ ir \urr'nurlqnlrl tl

hurunrlpp dr-uhur2r{nlJ ! hurnmgrluh urh{urtrur\urlt updtpnLl:

o*n,i;n.pln.ttltp| rJururmgmrllrg hurumlpp dutrru$md L hu2r{turm ru uurpr{fr 4pntplullp
ur{urpurtlurbmplutr urr'.nlrdurt }i hlrrln.trpnLl: Ultr 4tqptpnrJ, tpp urr{urpu{urbmplurh u.ruurfduhp

frfr*pu,,{"1;t !ur,l't1 hurumlpp durbur2{mrl L rllrurltr \uruurprlurE ull.r burluumrltrtpfr prr}mf npnLB

\rlrnluhurumgtltl':
qL lt!.iphFn! , tFF lur hhupurqnP L urqupurrlubmpjurh r'uurnfrdurhl npn2rLnlrl L qu]uuFtlurb

l*1t,u"..n i1[f' q"plurppf qhurhu.rnLiur6 plLqhurhmp bur]uumrltrtpf hu:purptpur\gmplur Pr tlhulgurb

atqptpnrU utlurprmlurbmp;urL uruurfdurl.rp npn2rlnrri I rn{urluJur-uprll.r 4pmplurLlp \urururlLlurb

ur2luur,rurtrphtplr munr-rltruufrpnrplur p:

Sn11nuur1|rl.r hurumlpp durbul)rLnl t urFll1mtrur{tur urn\nuur4pmlpm{, u:lhqtu fL2qtu L\uFurqlqub

q EU n 21l,tu Jg-nrd

3.12:'t) hnwQult 2hnphb tp
,rrturur\ul 

2trnphhhpp durlu.r}lnr-J tb npqtu hhuLu&q{ur6 h\ur ntur' tltp\ulurgr{t1nr{ $].rhutuur\urlt

{fdLu\f Llurufrl hur2r{tr.nqmlgluL ulurfu.rLu{npnrplnrtrtrtp purdtrnrtl, ulh qurhlrh' hpp \ut putt{upurp

h;Llu1;urbugnLtl, nn \uqLlu\h1qmp;mhp uururhurlm t 2hnphp L prur{urpuphlm t 4purh \fg
qurl ulhtpp:

U1h 2trnphtrhll, npnhg hlrrltrru\u.rt qurllurtuh L qhtl \Lunn4h1\ur ur;1\tpq d'tnpphptl

upL1u.'p*a.utqtu' *qLnhq (ur\LlhqLtpb[ qtpurptpq 2hnphhhp), u\qphurqtu 6ultru5'lmrl tb npqhu

htururdqr{Lub t\urrlnrtn, fu\ hturr.uqurlnr durhur$nul tl.r 2urhntlp/rltruunttl ur\utfLl} oqutuLlutp

6urnu;nrplutr phpurgpnrd:



USl qhLnu\rutr 2trnphtrtpp (t\ur nrnlltplrt {tpurphpnrl 2hnphttp) u\qpbuqtu duLu:lLlmrl th
npqtu htLnur&qrlurb t\uLlnlui, Fu\ htrnuqr-u1mrl durhur$mLl hb 2uhmlp/qburumJ ubuuhfuuf\
hlllnrtrpn{ hrurfurquL'ruruluurl.r ur31.r Eurf.runtJLtlb Eurhru dLubur: ubp, nFnhg +n}uhLur.nnLg urt hutltup
bulluulntuqurb thl

'l]hrnu\utr 2trnphhhpp, npnhp urpunhLrqp{nlJ ht b hurunrgm urp4ttr \purb Euriuutlf \urJ
qLuuhtFb, tlLuLl nlh hquruur\tr L tnpurlu4ptlurtrhtururd.qt$ SfhurLuur\urh oqhmp3nlh, qttnp t
durtrur$ttr 2ulhmlp/{burumrl uqh qLuhlir, tpp 4tuntrnr bh uLnurgr.lul thldurqur:

3.13. ndhnLuuhtp
nuhnruurtrtpp durhultlnrrl ttr, hpp npqtu uLrglurl4tqptpf urpqmtrp \urqLlur\tpqntplmbh mhf

lpul.{LLr\r.:rtr \uri \urnmgnqu\u,rtr qupuut\utrnrplmtr, npp hirupullnp t urpdu.rLurhur{ururnphh lu:{rt1
L nFE tlurnurptpl hunlurp qurhutr2{mJ L ul.rutuur\utr oqmuhhPb rupnulhnup:

bpLl2lulrpLhpf h urtrpuptLLqLuuu ulullurLurqphpI gbnLl quhmuutrtpp lutf{ntd ttt
qupnu\urtrnrplnrtrp !LuLnuptpr hur r.:.rp tutrhpurdh2u Llfr2ngtrhpf fpur\urtr updhpf lurL[urqntltt
qtruhurLnu\urtrf hfLlu:! rlpu' tltrtpr{ u:trg1tut+nfJ.bg 1.r urulLuqu ur\ph\urllrptrhplrg: qhuhulmmrJE

\uutuprlnul L rnLrophtrf hpurJtuhn{ \urqrlLlub hurtrdbudnlln{Ltpf \n4tlltg:
tlquurtlur\url urh h u\Luhpf pupt\urpqrlu:h qbn{ qurhntumhtpp 1u$r[m tL qhu:huullutb

qntrlup! l-rtp\ur urpdtpn{, tpt quhnruurlr dudllLurp qhpurqurtgm{ L s uur}bh: Uluq!u! ltqphpmd
npqtu qtrytlurtr 4pm3p unrlnpupu:p hur urp{mLl t \urq ur\tpqmp;uL pLugnrg}) {rnFurnnlPlnLh
htlqpullqtLrlL lnnqnuur4pnrlplr:

Updur\mprlurlftr r{dLuptrtpf h hul{urhurlurtr qrupqLuL[dLupl.rtp]r qbn{ rqurhntutnhtpp qhurhuruqnt

ttr lnrpr,upr,utr5mp ulfur{ur Lltp2md tltrtpL[ ptpugfr\ h uqurur{nI1 ul2iuuiuluLlurp&tpb qmdurFbg,

ur2luuruurtrpurlfh optbulpmplurtr qLuhuh2trtplrg Lr ur11\urLluuurtunulhhlfg: 9ntqurhtn uurtlb{mrl L

LruL qurhntrLu urpdtu\nqllur3fh {durll.rLpf \uLl qurpqLrurldu:pLhPF ruum[ qnPbLur,'rm[r \n4Jfg
\ururupLlt$p ungburp\urh r.uqtuhnrlmplurh {duptLtpf hurlup:

3. 1a. tut lr ut t! ulu ui LL tl1

Lur\utr ulurulbtp ptrpuglr\ duLlurtrur\u2p2urhnr purgurhulLmlurb u|.rur$tp ttr, npnbp utlttqfuf
b2urhur\mplmtr nrhtt, np l-rulunp4 t\ \ur LuLltfr durLluhut\2p2LuLLtpf SftuLuur\urlt
hur2LltLnLlnrplnrl-r1.rtpg thh \urpnrl urllLru updurhurhu{ruur hr-uLlurp{t1 }rlthg trtp\u3ugrlut p{ft
rlpnrplturlp:

Lullunp4nri dr.ur.lr.uLur\ur2p2utrtrtpftr Lltpuptpnrl Lur\urh uluurltrtp! mrlTJurb qnttlurpp qtr,rp t
urltnurgnL+ htu2Llturm du[iurtur!ur2p2r.ubh hu2qtulqnLfdlmbmrl, d2Lnhpt{ yu2lutlub 2uhmlplt
u\qpLurllLuh Lu'r9np4p:

3. 1 s. 6h b u bu u q m b qnftlpb hl
Fnlnp Slrtrurtruur\Luh ur\tnfrr{bhpp m S}trurtuuuqut qurFuurlntntplmtrtrtpp u\qptu\rLttu

' dLLrhuryLiu:h qurhlrtr lurrfLlmLl hh fpur\urtr updtpnr{L 4r.uuur\rupqL{mLi ttr htuLul \urL'lhqn]rbuLtpntU'
hlt.rtp{ qnpbupBf l.rqLuurr,u\f g L r1t\ur{urpnrplu:l u\pL\u$pbtpltg

bhlutLuu!urt uLuhLILbn. auhmtFiLl qurLl LliLLuuriL{ tlbpu.r;uLfr{n\ FturltulL updhpnq hur2qurnqD\ }FLulhuulllub
u,\ nhLlLLf

. Ufir;Lr LiurpLlub du: \turp quh{nr1$ftuuhuu\urL ulturbqbtn,

. Spul lx4lqur6 +nhr!unnrPlnrbhtp b 4tthrnnFult|.ub quFlrtphp,

. .lruduDp| hur urt Liurtnth$ Sbhurt'uLL'\u,b u,\ubtltrhF:

$lrbuhuu\ub qupuu{npnrpprbbtp
. Cu:hnr3pnL{ \urJ Lfrurun{ L{tpurlurLfr{nq lrpur\urtr uldhpn{ hur2{urn{n4 SlrhuLuur\ult

ututruruLlrLtrLLto!rrLuuu Lr

. ulLSbburl'uur\uL Lrrurpurur{npnrplmhlttp:



gurhnhu{np \tpqnLl qbnr bhpf ir L{Ludunptrtpf rltqprr. $frl.rurluu:\urt ut\utlr{bhph m
qupmLuLlnpmp3nrl.rhhlg dLubuy{nul \urr.i u:qudul.rury.{mLl tb unl.rul1tl uLiuuldq}L:

qut\hfb h qrnFlunntplmthhplr qbml $lrLurhuu:\urh u\urf{Ltpp nL ulrrrllntuqnpmplmhhhF3

dLuhu2{m t1-r 4puLg urpur ur4plurh rurluupr$lt:
$ftrurt.ruLu\uL qnp8urpplr hLur \urqr[urb 3u]uunr Ltpp trtpLunr|tlrJ th hurluqul,'ruruluurir

$fLurtruur\urtr ur\trIr]f \urrl qurpr,rur{npnrlalurh u\qpLu:\urtr urpdhpnuf, putgurnmp;ullp ur1tu

Fbtru:luurqurh ur\ub{rtplr h ulurpLnu{npnrtalmtbtFb, nFnirp :ulLf{md tl-r fpur\urh tupdtpn{'

2Luhnrlplr \ul{ L$tuufr LIlr2ngnLL: .{tp2ftrthpfu 4hqpm 4purtrp durtrurlL{m ht nlqtu phpugf\
durlutru\ur2p2utrlr buluu:

$fl.rutruru!uL u\urfrfrhpf tr quprnutl{npmldlnttrtrhPb blurqurL urpdhpp npn2LlmLi t 2m\u1f hfLlub
qlur Uurqurjtr ulurtrnB,rthtr gnnEhpb 2mUulf purgur\urlmplub 4hqpmrl frpur\urL updtpp
hul2rlup\{nL t npqhu uquru{nr1 luuptpb htF!ur luPdtp nFn2r{ub Lrluhururltq qnpbfpf Uf2ftt

2nr\ulur\utr Lnnllnuur4pnrlpn{: U;h 4hqphpnLLI, hpp $fLubuLu\ub qnlburPpb l.nnllDutrt4FnLlPE

ururpphprlnrtl L tlluhururlrq $ftrurtruu\utr qntbbPb Jh2hL 2n\u3u\url un!nuu4pmlpbg, uur\\xlrr

ururpphpmplmLp $ qtpurqurbgn[l 2m11ur;ur\ul.r 4pmlpf 20% p, urqur $frtuurluu:\u:b ulfulbql \ur{
qurpuu{npmplurh u\qptrur\urh updtpp hrLrrlurp{nt t duburlduh opr{ur 4pmplulrlp lrpur\urh urpdtp:

Ul.rLnnlnu \ull gurEp rnn\rum[ uu.rurg{u:b gqurhuh2 tlurp\tpf h $n]uurnmplnr-htrtplr lrpurllurh urpdhp

t hurLlurpLlnrLl tlurp\f \r,uLI $nluunnrpprtr urh{urt.ru\urtr urpdtpp, prutrlr np qpuLp ttpu\ur hh tup urtu

gultr\urgurb uluhlrt hhupulqnpnLlaJuib urD\u.rlmplurtr ltqpnnl, h \tuq Lu\tpqmp;urlt
qh\LuLlLupnrp;nrtrp ur\1tr\luprLl t urphllpurhp 2ur.n \u.rpd dull\tuLtpmLl:

Sn\nuulfL LlLuLtmurtrtptr m 6urf.rutpp hu2rlurp\r{nnIttr urprynrtrur{tr,r un\nuur4pnr3pn{ l.t

hu:rluqurp$u\ $ftmtruur\urh urprlmtrptrtph Lfr-uubb hur2rLtmqmplnttrmrl trhplpr;Lug{m ht npqhu

$ftrutruur\u1.r t\unlnu,r \urJ bu:luu, tpt thtr hhpurnLlm npurlul{np{nr1 urlr,rfr{r fLphurpdtpnr
hrurlu&rLlltr IZUU 23 b: UlLmLurlthtu;trlrr{ $lrburtruu\urir hu2{hur{mplmhtrtpmLi 2ruhmlpm{ \ur
L{tru:un{ rltpurlur$Llnrl FFulqurL urfdtpnLl hur2r{un{q $fl.rurl.rurLr\urh Lu\r,r}rfrtpfr Lr

qr,upururfupmp;mtrtrhplr qbn{ hru2rlurp\L[urb unllnuhtpp lth urmlhJ.l.rurgr{nrrJ ]rpur\uL tupdhp}t

rhnqrnFnLpSnrLbg urnur?urgn{ oqnrr.nhg ltlu rlhurubg:

bfhurtruLu\urh ur\r,rlr{p l-r $ftrLutruLu\tutr qurpuur{npmplnrtrp hur2rlurl.rgLlnul ttr lulh urlb 4tqpnt ,

tpp urn\u t qnr urphtpp hu2rlutllgtpr bputlurpurlmphl-r utfplqp{Lub frpu{mhp L th\ur{urpnrp3nrltp
rluulfp t \uLi hur2r{Luth ( urFnrLIE) btur\urhurghtl qntr,r hfrlmtrpml, \urLl frptugtrtl u\tnftlp L tfu:pt1

qruprnurrlnpnrp;nrhp fudu urLut\:

3. 16. Slha hu q u b qnf trtph fult wpdhqp Qn L{

bftruhuur\urtr ur\nf{rtpfr hur up lmpurpurtrSmp hur2Llturm ur uurpr{f qpntplurLip 4lrr,rupl1{nrLf L

npLt u.rpdhqp\tlurh hrulururbf2f urn\ur3ntplnrtrp: birhurtuur\uh ur\r,rfr{trtpp htpur\ru hb updtqr\rluL,
tph u\qptrurllLuh dLutruryt lg htLnn rntqfr mbtgurb LIt\ \ull Llfr pruhfr 4tqptpp /urldhqp\tlu:lt
hurlurutrlr2/ r{\ulnrJ Ltr urlh rlurufb, np QfturLuu.r\rutr ur\urllllr qEm{ uquru{nr1qpullu\uth
htphnuptpp \upn11 tL urtrpurptttquuur $nlu{t1:

Urlnpnfqurgr{ub rupdtpnLl hu.r2{un{nq $lrtrurtruur\urh ru\urfrltrtplr updbqp\m p hur2{utp\{mLf L

npqtu hu2r{h\2nur1fL updtph Lr qtpulLurtqtub tFtu ur\urt hnuphpb qh{:qurb ufdtplr, hu2{up\{u:6
u\qpLLu\url unl.inutu4lnLlpnq, L'rurpFhpnLplmLLr:

UnLurpur3fL 4tpfrnnpur\urtr qtuptnphplr qEn{ urpdtqp\nttlp qbruhu.ln{nd L hutlutBtu\utt
hl.rdmhpn{ t1ht1n{ hu-tlurh urtr ulurpuprulfh ptrmpuqphp m1.rhgnI1 qurpurptplr qrur,r ur\uttu

Ltntnrutntrtlb rhnF3.hg:

bpt hhL,'ruqurlnrLI urFdhclpllnrLl[g llnpmuurp tr{urqn \ nlqtu hhuhurtrp LI! qhqpf, npp r,rtqf I
nrtrhgtl urpdtqp\mrlp durtrurltprg htLnn, urqur hrulu\frtrmLl durhu2{urb urpdhq\m lrg \npmuurp
thpu\u L hur\Lu4urpd. urh, pr-ugurnntp;urlp npultu r{udurnpfr huLlup L1urnlh$ 4uuurlupq{ub
FrudLurlhL qntbbpLhFbl



4.Furgurhur;rnmdbtp hur\u! hnntqurEbhFb qtpurptpltul

a.1 tirdhru\ruhrlfr2ngLhp
000 nnurl

=I
3

=

=

e

Fc

=

ULtqFtruUuL urndtB

Un 31 ntLurtuEtnh20lTo. 2i38251 1.44412 4608393 91216 93300 34100 tt? 19520 19424983

UrlhturqmihtD urln ta nul 10329 5993 8560 59795 13506 142773 240956

'ttllwqbwhuarLqg 0

Lrluqhcnr"JLtn 648 9863 2625 2510

Un 3l nttuh rtnh 2018 2148580 150405 603703 4658325 88591 106806 34100 11859783 t9650293

U!htruqm htn rutn BrJnrd 4435199 11775 20309 5631786 r t7367 32 t55778 10372246

,f t? aqLwhun'LLIlg 4363760 4363764

l,Ll Luq ton LLlL h n 443824 620 109317 854434

Un 31nhLult ntnh 201 6139955 162180 623392 9880794 205958 106838 34100 12014888 29168105

qnrnu\ ub uzilurbmptmtr

Un 31 nl!r,rtLirtnh 2017. 244437 11370 54149 811785 14297 9677 5330703 64764r8

Stunr[u ur rr.lubnlornlLn r: 94878 6829 32225 270949 3845 20842 t336429 1765957

4tVnqltuhunnull\g 0

1,Ll urq hqnrJL t n 4t4 3409 981 130 4934

Un 31 nttrurhr.htnh 2018ra. 339315 18199 85960 1079285 t7 161 305I9 0 6667402 8237 44r

Surnilur rur!rubmptmtrn r 96134 7066 35082 802900 7 443 12469 r37 4404

'1 L 
11 tu.] It ut h u u n L,fl g

LIu o tomr.rl:tn 434503 2234 3s839

Un 31 ntlLntriptnh 2019o. 946 25265 8808 1846346 24564 42988 8041406 10100323

enla hu2lLt2nathtt aFLp
un 3l tt\ut ttFf 2018F. 1809265 r32206 5177 43 3579440 7M3A 76287 34100 5192781 11412852

Un 3l atLrutLlrtn 2019rd. 6139009 136915 504584 8034448 181394 63850 34100 3973482 19067782



a,2 n)Llnrpu\urL urqrnb{irtt

I"lrgtLqhu
ZuLiu:\urpqy
rull u

6FulqPEi1

ulLn:
lrlnLIdur qulfu

ui\LnbLlhtp
Ctqul tL[

UUqFburturtu urndtp

Un 31 nhltLnhtlEtnh 2017D. 883 237't2

UrJ hturqmriLtn urtrr BrJnr 0

,1bn tuq Luhu on ulhq 0

LUuqtqnrLILtn 0

Un 31 rttltrnh Ftnh 2018l". 0 883 23172 24655

U!tturqnr-dhhn urrn BrJmrl 0

4tnwcLuhuuntthq 0

! Ll urq tqmJLt p 0

Un 31 atltLntJltnh 2019la 0 883 23772 24655
qnrmurtlq1rlb ur2r]urbnrplnLLl

UD 31 4tlLntJphnh 2017F. 883 23243 24126

Surnrlu rur urbnrBtnlhD url4 tt nrr.i 529 529

qbnwebuhumnl{ha 0

LLlur qhs D LJL b F 0

Un 3l ntLtnt phnh 2018D. 0 883 23772 24655

Surt!Lu rlul?Llubmlaurhn urln BrJntJ 0

,{bnuaLahannLthq 0

L urqtqmrlilhn 0

l-ln 31 ntLrntrlptnh 2019B. 0 883 2377 2 24655

erLu hw2|hE2i,u h wFdhp

un 31 {t\utdttth 2018F. 0 0 0 0

Un 31 4tlrurtrlrtn 2019]a. 0 0 0 0

000 4nu



4.3

31.72.2037.72.207

1322077 1853810

rrhhuurnurhurLul-r u-rL tn

2L67506712924

7402792

3437733



1.4 Urbnl1ujfill b uJJl 4tPllanqutqlult ulutpnpLp
000 4nurll

31.12.18Id, 31,12.19fd.

Unhtnpwllttt L tu17 4hpltunpwQutt ulutnpLV' ttt14

Blnr tI
888302 L044727

I Snrlub !LrhluuLldupLtn 369868 418019

2. .}tlhrnnnurLrurh ulurrlnptn LlurdurnpLtpb q8n{ 510125 620214

3.'Ihpfunpur\tutr qurPrnptl uLnnrg+tr6

burnurlnr-plmhLtplr qEn!

a. thFbLrnpulLturtr !.ttupuptp ur11 qu2urphhpf
I.udt .npLL tl qbn'.1

a.' f hFbrlrnlur\urL ulurpLnptp urqruhntluqput!t'ul-t
n.u .r rqnLJLLnl 6n.l

5. gurpdrudurrlltur 4tplrunpur\urh qurpurptp plm2tft
qond. LUn laqnlr.l 22aA 2129

. UUl

. bLutJawhaph

. U\qhqLurhtt hwpQ 1053

.9nqpuhwplt 1302

. /nnh hunh

. n) Dtqh4thnh 2uthnLptuhutPQ

. Ut utunnutrlhlt 4[wp 1221 827

6. Uf rtphunluLlutlr uturlLrphn 6029 8365

}@f unpw Qu tt u1 upnpfult hltupulnV Qnpntunb btlt
utLu h nLun

Qnla utnlrnpult hti q hphnnPu Uu h 14 uInP tI1 888302 10447 27

quuUurst$ ltFburlruqurtu ritrupuptnb q6nq qurtrmurnlr 2updp htp\ulursqntJ t uunlh

000 4lrur
31.12.18Id. 31.12.191a.

SrupLu\q:f Lusnpt

Srunrlur ntrpLuqpmrl r!ulhntuurh rxd
nuhnLuUlh Eurlxuur

Surnhr.l Lnqh ritrurqnnn 0



4.5 rlpur ur\uh rllr2ngtr\rlr h 4purtrg hurdurpdtpLhp

000

31.12.18rd. 31.121gld.

'IDur urnLn 11514 84r

Furhturrhtr hurrhrlhtn tt9144 153850

Cb rlurJhLn 130658 15469.t

4,5. qurl:rrttulpurquL (Purdhhubpur\uri1) \urqtrlnurt) qnlr.n qmUuFD

4.5. 1. 2tu| u apqt{utb L tltwpttut Qtttbnbut4pul |uth q tu u*hnL

Ctr\tpmpluh \ruirlfrg hhrJhur41durh dur uhru\ hurluurpup.lhlhh -7855480- huln unqnFur\urt

purdhhtnmlu;mpurpurtrllntpp 150 4pur f, nplrg rldrupr{tlttr 7865480 huru 1179822 hurq 4purLi}r

pudhhun uhpp: 9{durilr.lurb Furdhhun utp :qurh:

a.z. U\rnf r{Lhp}rh {hfur fLnnrt 2lmFhLtn

37.12.1931.r2.1

Utrusnp4[ uunhut]qFbtr

Ctnnhh bulluunLrJ



a.8. bfrqurFurdud\Lu r{up\tp h $n}uunntplmthhp

a. 8. 1. bf qal udu {q ta qwll q tt1

a 8.2 rpQupuduJQtr I't tuunn. aln"Lbtt

LI

r.l

31 12.18l". 31.12.19p.

tur2{t\2n
utllL 2.urp\urlftt

Euqlu
Sn!nuurlftt

21112qtLt2n

ujfLt
urndtp

Zup\u1]ttt
Purqul

Sn\nuurlfh
oulnru

Llt[uonnnn uu.unLubqrhLr 7988714 19887 14 6430107 6430147

Uururq!bt L nurnlru phpurqpnrd 132737 L12731 78277 5 78277 5

l-iurDrltl L tntun!ru ptpurqpmd 1691338 1691338 7840773 1840773

Ubuqnnnr lnurttrltnghh 6430rO1 6430107 0 5372109 5312149

31.12 181a.

tu2{h\2n
urlblt 2.urlLlr,ulbtr Sn\nutulhh

tut2tlL\2n
uttbtl

urndhp
2up\urlfL

EU1qU.l

Sn\nuurlfrt

LltrLuqrpln Lnu p hu !qrhh 8136744 8136144 17052434 11052434

Uururq!ht t Lnurn!u thpurqpm 3044698 3044698 543894 543894

Uurnrltt L r.nulrlur lLpurqpmd 128408 128408 193499 193499

l-Ihu.rqnnnnrnunt tnqhb 17052434 11452434 17402829 17402829 0



4.9. gurp6urdurr.t\hrn pu]h\ur1|rtr {urF\hl b +oluulnnlPlntthtF

4.9.1. qulttudtu{rbn LluIlq tl1

4.9.2. qnltadufll t u \hnluuDnlFlnlhtr bl1

ri
31.12.18Id. 31.12.19p.

Uhuronnnn ururntuLqnhb 0

Urnu-rqdht t rnurnrlru nhBuqpmrl

Uunqhl t LnurD{u nhpurgpnld

Uburqnnnn rnurtt hnghh 0 0

31.12.18rd. 31.12.19F.

Uhurqnnnn rlrurnhuLqnhh 61s8918 3916123

Utrru-rqrltt t ururnrlru nhpurqpm 477960 102015

Uurnrlht L ururntlur nhpurqpnr 2660755 931738

LlLurqnnnn u'ulntdtnqhh 3916123 3085400



4.10 IlnLupryfift Lr ut17 Qpb4|nnputQwlt t4upnptt
lll

31,12.18F. 31.12.19Id.

Unltnpwlttt b tu11 QVL4hun?aUurti qulupLF, ul4
3440536 3377364

1. Utnu]qilur6 LiLLltrluu]rldunllLp 688940 1039183

2. qnh4hurnlur\urL uturpLnptp qbmrJllhpf g6nL[ 2681919 2724945

3. \ pt4furnpr.:r\ r,utr qurtLnphP ruungLLrgqurb

burnurmlarmhttnh q6ml

a. 9pt4fr,rnpulurh qurpurptp qupuptp u11

L1utL!r,u!q!urE \urqr.lu\tpqnrplnthlhpf qbntl

s. quFdudlurj\trn \Fhqfunpur\uL qupurptp plnt2tf
qbnrl, urrn pLlnul 8558 743472

120222

. bhulnwhwnh 4725 22401

.4nqpLuhwnlt 1808

. Znn h hunlt 148 133

. 1l t n t s hn tb n h :uthn t pah u p tl 7443 291

. Utr utLunnwnht 4,futp 434 425

6. qtt4hunnu\urh ul1l1pmptp ur2lututnurqup&f qbnL{ 59875 68432

7. trnLnhurnlur!r-utr uurnl,lptF ulurturur4hF ung urul qbnq 1244 r312

8 Ul Lrhnhrnntu\urb qurpLnptp

000 nnur{

4.1I 'lluthnLun

000 rylur{
31 .t2.I8F. 31.12.19p.

Quhnnn utplut hnt n4ut fi b tltrut n[u I] gtntt

U2luulurluLlurDd. 2927 3 21814

qhLuurrdn2urltuthL $nir4



4.12. Zurunlp

a.13. .{rudunpfr frhpllu-rpdtp

4.14.U11t\u.rrlmuLhp

0

31.12.18rd. 31.72.I9@.

UnL,ruLnnurLph hnurqnt 6535650 9529245

Uunurbph hpurcmd

OunurtnrBtnrLhblh rlururnrqmtl

ChnurJttrn 6535650 9529245

00onDur

31.12.18F. 31.12.19]a.

'lrn uhuru r qr, Jhtn J7N"u.nur\hgl LFhtt 605404 127575

UurrLlurEmptult butluu 1638956 2636349

LtnrBurLt urt bulluutn 2722095

Uf buluuLn 120r052 1708477

Ctrnulitl-rl 6767 5r7 7 668973

0

31.12.18p. 31.12.19]a.

2.hdl:urLrurh L.lhqnqttpf ouLupm trtpfrg oqnru

r)ru2urpLtpf ouLup,rLLl[rg t\LuJmur 922865 241585

SnLubuultu,L LLn4nnt hq Snl.nuuthL -t ur'lnLLn 729 247

LrmourLuh rlhuruh $nluhuurmqmrlhg hl]u mt,'r

onp.rpd Lpu lf r -nrupplpr plnrhlrgoqnrLn 59572 202352

nurnnurr.lnurBrurtr hLnnr hq h!luLlll lrl

2ur2r{hunr r,rurp{ur hulpqurlbtr r.nnrldtpb Lr

rnmqurhptrtnh l.rtnnr hq h\ulLintul

'lLll,Lnnf ull!u1, u u pLnptpf qr.hntuu'f
hurttuqulndrr Lihq

zhLlbuL .u unqnqLbnh LILrLuqlurl-u c, Jhq oqrru'
ULuhllhtnhh !hrurrhpnq 21-rnphl.rtpl.tc b\uttLnrLn 1194 1194

Or ntrBurqhL urlurhrltrtnh ouruulLihg tlu nrur 7947 322

flzqnl o. n .uuurtr r LourJr.JrJLutr or I d it2LtFh

ILnurrrurhm hq oqnturirhD

QnnEurntrur! urh r.lurntrult urt mtalnLtrhg 2400 2400

rnl h nr nnIurh r-uurLrpLt ] nn.nuqnntl 5744 24

Utr hlurlmuhtn 14313 6209

ChnurltLn 1009324 454933



4.15. .{uF)ur\urL L rulL burtuutF

000nnruJ

31.12 18rd. 31.12.19F.

1. -{uFrur\utr bur}uutF, u1l4 pqmd 797252 205819

@nluhunnntqmrjhhn urriuurr,ru\hgLtnhL 717387 11r801

UnqhuluLlult uruiurhmlurqnnrpturh r.ldu:plhp

2,f rllrr.r\urtr rif 2ngbtpf Liur2rlurbntp;urtr. lmpnqLiuL tt

uruuruunlrfurh q8nrl 6uluuhp 10505 6826

qnlbm{Llurh, ttFllurjurgmg:ulqurL Lr

tnuu urr.nnuruur urh burluuhl 8502 1450

Or r .h Lr hlr-ur -r-qnp4ullqr , p "uL bulu t .p 2292 2705

Qpuuhtrrur!urhb L \nJmtLut burluutF 33646

UnrlhLnnlurLurtr L lunphn4ultnq ur! urt burluuhP 1480 660

Fuh\ur1ftr, urqurhnLlurqpnrplurh, quhquhnrpluL h

unuhuulnnulluthh burluutF 27159 24863

?-hnhhLU u'|lr q Jnit burfu u r1' nu1!tplrq r Lnn'pptpf q 828r 567 5

.Iun>ur!utr ur buluuhn 7224

2. hpuqJutu buiuutn 2L600 267 35

@nNhuu- r' qr. Jir6n ulrlu u LnuUhqbtrl-It

'tlruhhuurnrLl qurltln4 urprnur4purLpf ,urqpLuhpLhpf
rlrLuphpurrlnprluh, Lntuur\ur{nprlLutr b qurhqLuh tul.t

6uluuhn
Furh\u1f tr burnurlmp3ntltltpf burluutp,

urrqurhmluqnnrplurh EurluuhF

Snurhuunntnurrhh tr rtnhuthnluur+tdurh bLuluuhp 21600 25844

tbrltrur\urtr rib2nghtpf riu2tlurbmp;ul.r, ttnpnq url tt

uuururunLrlurtr qbn 6uluutl
Qnuruttrrur\urhh Lr !n nlhurt buluuLF

?rhnhhu:unrqrlnl hun!tnhq burfuuhn
l-IurnbtLnhhqh h qn!Luqrb 6Lufuutp 400

oDur.nh b hhnurhurnnnnur\qmpturh burluuhn

Ul hnurqLlLuh bu:luuhp 451

3. $nnbtunhu.rluL urr Euluutn 727699 190609
Itr,uu\urbhlf 4tpltnnpu!uh quptnphpf quhmuLnlr
uurhbLlurh bu:luuhrr
Ut ur ,.unLLnh onunnttlhq Lludu.npfuLnhq burluull 7 13012 180763

ULhnrrur 1 lLnhu-nnLrl"urh r.ur.unu plr qnrJ u qpnr 8321

' rrurLL rh undLph Lhnrhnlun Brnrltrl rhq ouluLrlt.

{urnd.ruLut mprurl-r burluutn
bpr,u2luf prulf L uquruurp\rlurh Lr rlhpurhnpnqriuL qbn{
buluutp
Ouluutp urmldhllrg, urmqurtlBhtpf g, 4uruur\ull
6urluutn 4126 8470



Updtptrtplr qu:\u.runp4Ltl L {rlulgnullrg \nJrntutnlrtp,
lunuurhrlurb utlr]EurbBfr ht1n \uq{ub bur}uutp

QnnurnLul.r urh uf bulluuhn 2240 1214

4. Un nt gnnburDhullturh burfuuhp 3410 2205
qqulFqmlrFquTru9uuxuuurrullv q tstqzqe'!!ql!v

ULhruurnttq tnnrlurb ur\tnfu.lbhplr qEm] burluulp 3410 2205

2hrll-rurUurL rlhqnqtrtnfr oururpmrlirg {lulu
O n luurnd L pr"u thtr uru nrhnrr ptnr hhq {Lutu

Un burluuhn

Cb4uJthn 949961 425364



4.16. Sfrburtruurlurtr burlnutp

lLl

U-*g,l*l q*1rtftnl' htur \urqr{urb hul2qhqpquE

31.12.188. 31.12.19fd.

4L5987 a20437

UurugrlurE thnluurnmgmhhplr htur \urq{urb
L-,^,lL^-,1",t'nnl,nrllhn

475987 a20437
Cbnur thn

4.17. Cuhntpurhurp\f qbm{ bur}uu

llt

31.12.18Id. 31.12.19F.

6922 194050

tL,-,..,r-,l,nl h,rnl L6778

6462r
zulnLurrh! ur\L1hq



5 . Sirtrurhuu.r\urh qnpblrphtp

5. I 2m\luiu! uhurqLu b hut2tlutnrlurtt putlaPulltufn LlalnLtitl hll

$hhurbuu\ut ur\ufrrft L Sflurluur\urtr qupr'rul{npmp;uhlmpurpurl.rymp qutu!

t**il il;;il;Jz'.tLq*i*U*r-. r'-zq*.,tturh p.rrlupur\urtrmplntbph pir4mh{utb

rltonnhtnh Jruhn*r uu1hpp, lrhlqtu r.rrulii\udL,'rb L burluut.b durtru'Iur1 lurrfuttlr2btlrt

*'}'1tipUpp Ltpq*3*gr'lur8 tb burhnpuqpnlPlmtr 3 15-nL l

5. 2 t u2t/wu1 uhut Qwlt hut2tlutndult put4utpt Eutu'LPJnLttt1hl

Slrbutrutu\urb rllldur\f rlurulrtr hu2rltLn{nrplnLtrnrri trhp\urlurgqulb Lltugnpqttpp

,lhpu'ptpn.,I ht tu\.n1.,qr,tp}' r't q*p**it1'"'p1"'trrtp|r ttU-t'1* 1\urLnhqlpf uhtpltb

$|rhuhuur\u.rtr ur\urf {rhP
00

1i.12.18p. 31.12.19rd.

516154 628579r^1,,^^,,,,1 1,,,, 
'.1 

nhr nnLLl,uir ulLLnmpLl

130658 154691
r fl,,,.^---- ...,,,r,,,n1'"'.,, I lr ntrtrLrnnl

(Lr..,,i,,.,,,1,,,,1,,'l',nh,lhl_

646812 7a3270
ttr4ur thp

$htutruur\uL rqtupnurqnf nLPl nrtrhLtr
Ll00unnur

r,., ^1. L- l, 'lirir,,iDnrhnr!hLtn

lI 12 18p. 3.1.12.19F.

39116122 8458509

rr-r,,"-,-.hi, rr,,,,, lrnL.hlnnnurLuli urunrnphI] 27 47794 2193317

ttrnr,urlhtu
10651846

Stu bulmpuqpnrpln r 3.15-Ll imlupult)lmp $frhurhuur\urL qnpbfplr \urLntqnpirurl|r qbnL{

lu2,{rlq*hur!*fr h*2t{umluh Buu-pupur\utnLplultr tr\urluqlmpluh hurrlurp:

6. Sfrhurhuru\urh nfu\|r \urnul{urprlurh mqrlmplmLtrhp

Ctr\tpnrplmtrL ]rp ptrur\urt.rnL qnpbntthllplurh Ebpugpnl tLPulF\qmLI t qurplnPurlbh l.t

f purgrlt$ntplurt nf u\hPf :



?.S]rburhuur\urtr nfru\[ qnpEnhtthp

7.1 '|uryaputfit1 nluE

ttu.rpurpurlfrb nlu\tr urmLrlrubnl t urltu ilhulpmJ, hpp q*rltftuhurqpurlbtu qnFbDtqhPE :lt

q*-*fni.r jip *1*p*urlnpirplnrhLtpp, npb;t.nLultpnq flr\hpmplmLp $fhu:iruru\urh

rl"n"."*t tri it*'n"i t qpil: ct qtp"Lp;".trp umunpurlbL 4tFhunpru\ruh qurpurptn[ 4ftlutg

ttur2lubpbht $ qurhuL2mr'I:

2019p.'f 4h\uhJptplr 31-b 4lnt1dlulliF \uruUurbtfr 4hpfurnpur\urtr ultuFnPtpb qbnq

qurhnruurp \uqtlt1L . ... .. .. hurqurp 4purtl:

7. 2 I'pwgqLfi nLFtub nh uq

hpurgqtthnrplur! nlru\p LltpurptpltJ t Ctr\hpntp;urtr \nr1 fg 14 qurFrn+lnnlPlnltttpp

a*.i-r.*f1'r, ,f*ii1"rb tr uhLlfgru\urhnphtr \urqtluS L Ctr\hpntpprtr 4pulftLr\urh df2ngbtplr
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9.'Ihul ruhur\urbnlPlnlthtP

9.I qqburyuiP lb2ur{a|?

lur;-uur.nurtrmrl lrpur\urhugr{nr1puqurpu\urh L Lnhutuur\urL t}nthnlunLPlmtrhhlp
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OurtmpurqpmplmLhtp hur2r]ruulurhur\urh hur2qurntiulL Pur4ulpuqurhmFlurh h2urltur\urfitg uutpft

r{tpuphplurl hurdurnnururqrf g h ur11 purgurugur\urLr urhqt\urur{ntplmLf g

(UUqb qanht,) FFC
2018p. 4h\rnt phplr 31-fth

Lr{urpullru1 Lnupr{ur hul1iurp

-. St4t\unn{mp;mtr Etqhpurpluh uluhh
(Uurrb qaoi.'[) Fulg Furdtrhurfpur\urh ptr\tpmpjmtrg (urlumhttn Qtr\hlmplnrh)2uhntlp

rttnr,uqtr4nl unhr.npurllrh \urqtlur\tpqntplmt t, nFE uut{6qtL L 1995p hnt$ub 31-bh:

itqtpn.pl*t q-tn{t1nt rlulpb t t2, p. 2urphhgurrlurtr, bpLrurl.r1uh 2

ill\tpmplurtr qnpbmhtnrplurt hruugttr \' 22, p 2urpttgurqurL, bphurLiurb 2

aL\tpmpluir hftlbur\urh qnpEmbtmplurtr urtuu\LtpL hh

- ur) 'tln4uFLrL,rt d.nrslurEphtpf urpuru4lntplmlt

F)

q)

4)

r)
Qtr\tpmplurh ur2]uuruur\lrgLhph pquputur\p 2or8p qh1|,rtrlptpfr 31'lr 4pmplurrlp lurq hlt
.. 397 ...ri1llnn :

l.'Ilururpuruuriurhhlrtlmtptrhpg

2.1 Zur[uLqaauu]utubnLplnLb
Umlh $ftru.rtruur\urh hur2{trm{mplmtrtrtpp uluruPulnnqhL hh ZZ ophbu4pnLlalurtp

rtutlurquuruuluuh tlurpLlnl hur2quulurhu\ur[ qpurtrgntrJl.rtpfr hh ll:b tlrL1 $bburhuulqul]r

Zu2r{hutlmplmLhtpf Ulr2urqqurl}h Uururtr4urpurtrtpfr (urlunthhL'r' $2.UU) hullul&rrrltr trtp\utlughhlnr

'rqurmur\nr.l:

S2,UU -LLFE $btrurburuqurb Zur2qtr.nr.lmpqntplmtrhtpf U]r2urqqurllrh Ur,rurtr4uputhtplr tunphp4il

' \n1Llfrg ptr4n r{ub Uururhrlurpurhhpp L rlt\turpLuhmp3nrtuhhptr ttr, npntrp Ltpu:nm hL

. Slrhurtruru\urtr 2ur2Llttm{ntprprplmLhtpf Ulr2urqqtu;frh UurulqurpLnbtpp (IFRS)

. 2,u2rlurqurhu\utr hur2rlulmluL UhluqqutbL UuurtqurpntutFp (lAS)

. Ut\hurpuhmplmtrtrtpp pnrrup\qub $ltrurhuur\urtr 2ru2{hurrlmplmtrtrhpf U}r2uqqutlflt
UuurLrlurFurLhFb UhurulFtutrnLplnltrtrttrlr qntlfuhf \n4 ltg:

2. 2 Uh E b4haan LFJa b u QqpnLhp

bftrurl.ruu\urir hur2tlhu{ntplnrhthpp qtutnpuruullhlttr uhptrrlhururuplurb u\qpnrhpb hb trrttrru:

t . a,,,,a.r.,,t, aa.l^, t,^t,L-^



Sfl.rrLrtruur\urtr hru2Llhurrlmplmhhhpg qu:urpuruLnrltl hh u\qpLu\ut updtpf hlrLimtpmf

lugunmplullp $bllurLuur\urh qqrEbptrtpfr, oqmurl.rhpfr 1-r r{Lurutrtpf rllrgngn{ urpururhurlurlnrl
lrhp4FnuJhtpb L qurdurnplr hultu:p rluru2hflr $]rtrurtruu\urh hhl4lm Ltnlr, npnhp :utf{nuI ttr ltlLu\utt
undhonrl:

2.4. SnLLqglntrutt h b bp Qtul tugthuh utpdnLlpp

2urlurutmuhfr Zurhpurqturmplurh urqqurlfh urpdmlpp 12,4purtlir (4pull) L, npp hutr4lruurtmrl L

Itr\hpmplLLrtr $ntL\glrnhurl urpdmlpp: .}pur rrr{ tutpl1Lu;ur{urE $frtruLuur\uh urtqt\uLn{ntpSmhp

11npu.rg{ub t hLuqurptrhpfr d2umplu p:

2. 5. }w nn4ntlapLbtt h1l+ qh uhwnntlbLV]t l: httpw4pntplnthtthpJz Q]putnn t J
$fhu-rhuur\utr hur2rlhLnrlntplnttrhtpp $ZUU hurrlurqulnurupurL \urq rlu:b hutiurp

1t\u{urpmp3ntLp \urururptl t u\ur}rt{trt1b h uturpr.nuqnpnLPlml.rthpf trtp\urlugrlutp, bh:qtu lurtr
qurlLiluiruquh qupuurr.{npmp;mtrbhpfr h ur\ufLltrtpf purgu.rhur;utlurhp rltprLrptpnrl }r 2upp

1urunlmp1mblh1, qhurhururmrltrhp h thpru4Fnr-jdjmhhhl: @uluuu:gll urp4lnthphtpp \upq ttr
uurpptpLltl ur14 qtrurhunnmrlhhpf g:

3. !2urirur\rutr hurFgtplr tr\ulmlurdp \|rpurn{urb hur2r{uuluhurlurh hu.r2r{urnfurh

purrlurpur\urhnrplmtrp

SftrurLuur\ruh hur2rltur.Lmplmtrtrtpp qurLnpluLnh$u b2urtrur\urfr hurpgtplr lt\uu u{p \ltpLun{t1L
uLnnptr btp\urlurgr{ub hur2r{u:qurhu\urh hur2r{urnJub purqurpur\urtrmplmtp: 2.ur2{urqruhur\utlt
' Lu2Llumiurh purqurpur\rulmplml.rp \fpurn{t1t htr,rhnqur\utunptL:

L tp Q u1 utgJut h h| {n t h p tt bp p

SfhurLuur\urt.r hu.r2rlhu{ntplnttrhtpp \urqrl{ur6 Ur hurlurd url tr $lrtrurhuu:lub hur2rltu{ntplmbLhpf
i[2urqqur3ftr uuurhrlurFLlirtFb (ur]umhhrn 52UU) Lr \lrpurnLlmrl t u\qpLru\u1.r uldhpf hfJnLt-Lpp

Flugurnmplu F, ntn2 r{tpuqhurhul,rrlurb ur\ubqLtFh L Sbtlutuuqurtu qnpblrPbtPbr U\ffbur\urtr
.rpdtpp ru\r,rlrLlf \url qurpuunlnpntplurL u\qptrur\urh durt.rurlLiruh qurhlrl.r r{dutLlLub ({futp{h$p),

ru.r,:rgt{rub (uurugr{h$p) 4pullur\urL df2ngbh]b :u+L t, huq nl4puliurlfir hu.rumg urh 4tulpmr'I'
huurmg url fpur\urt urpdhpp:

- ULnnfL hhpllurlurgrlurb ttr hur2r{ruquhu\urll hur2{urnLlurh hfrltru\ruh pu4urpu\urtntplmtrhtpp.

3. 1 .$httatiuuEu.tfr hu2{ LnlnllalnLbtlhfh tr E1 QulagntLlp
- $lrirruhuur\urtr rLldur\]r Llurufrh hur2{hLn{mplml.rtrhpmri phpurgb\ h n: EtFulghLi urttulirqttPL m

quluuqnFnLPlnlhhhpp trtp\ut1ug{mrl tL urnuhdfttr

- U\utrqp hurr.lurFL{mLi t ptrpurgb\, hpp

u) u\tr\urflmrl t urlh lrpurgtrtl r{ru6unt1 \u:rl uqurnhl un{npu\urh qnpEurnl.rur\ru1.r tfmfr

_ ELlaulgpm ,

, p) qurhr{nttf t hftlLur\urhmLi urnhurpur\urtr trqurtnut\htpnLl,
q) ur\b\upr t ul;L blugtrhlhu2rlhr,rm dur.lulurqu2p2urtrhg hhurn rnuruhtp\m ur u{ur

- lbPrugpnL
l) ulh lFluLiru\uir Llh2ng L qur lpur ur\uh frgnghtpf hurLiurpdtp, purgunmplu p tpp 4pur

rlrnluurtur\mrlp \ull oqrnurqnpbmr.ip' ujurFururqnpmplmh duntLm Lqtutnurl1nq,
uurhrlutrur{lur\r{urb L hur2rlhrnnr dullurlLu\ur2p2urtrfg htLnn Lrlurqurqrr 1h! r.nuubhlLlm
urlfuLtplr pl.rpurgpm :

Fnlnp ur]1ru\urlr{rtpp hurtlurp{nt bb n2 phpurg!\:



'lurpuunlnlntp;mtrp hurrlurp{mrl t pttptug!\, hpp

ur) ur\Qurl{mrl L u;b riuphlun{npur\urtr qnpEurnhrullurh rfm1} phpugpnrtl,

F) ulurhqnd L hb tur\urtuul rLrntrupur\urir trquLnur\thpn{

q) ttlldrLl\u t urFJurtr hur2rlttnnr dullurtu\ur2p9url.rfg hturn ururuLtlllm ur uqul lLFurgpmLl

a1 
q,"qU*qtpq"ipl"rtrp prL! uhr[hpurqurh ]rpurLlmhp' hturu&qhlm urpmrlp hur2r{tr'rm

duliurhur\ur2p2utr]rg hturn l-rLlurqurqml trg rnuubtFllm ullbu:
Fnprp tull qurpururlnpmplnrhhtpp huLlurpqnrLl hh n: ELllurgb\:
2urLluqurprlrur\ $frtrurhuur\urh tupqmhptrtpfr Llu:ulrb hrLr2r{tnLlnlPlnltubtFnuJ bulhrutFE

rtpltulllugqn! hh Durn qnpbuntrNpluh 4uruur\uFqdu{F:
Sulttqurt SbhuLuulquL hu2rltrmlntplmtrhhpm trtp\urlurgrlmrl L Lilurlh LIh\ urr-upr{ur hurduqpt$

ntqt\urul{mp;ll tt:

'Ipr,uLfur\urtr lrgngltplr hnuphplr rltuufrL hur2r.LtrnqmP1nLtD \ulqtlLlmrl b t.rhplltu;urgr'lmJ t mqqu\lr
'Itfdn4nq:

'Ipurlur\u1l rlf2ngbtpf hnuptpf duulrh hru2qhLlqnlfdimtrhtpmrl tnn\nuttpf qbn{Lhphnuphph nr

urprnruhnuptpp 4uruurquiFqqnld tb hudurqur,.nuruluurtupul npqtu Ltp4pnrLlurlftt

]npbnrttmp1ntLbg ttphnuptp tr $lrhr,utruu[lnpJtuh qnpbnrtrhmplnthfrg urprnurhnuBtp:

'IpurLiur\urh LlfgngLtpf hnuphpf rlLuufrtr hu2r{tullmplnttrhhpnr 2urhupudfrtrhhpf qbn{
lrhphnuptptr m urpurLuhnuptpp 4uruur\urpqtlnr hL hutturqLur,ruruiuurtupull nFultu htp4pm{urlftt

]nlbnlttmplnlhbg hhphnuptl h $fbut.ruurlnpriruL qnpbmtrhntplmhfrg upuurhnuphp:

$!hurhuu\ur1.r hur2r{ttm{mplmtrLtpm tu\urh Lnhqb\uur{mplmtrp trtp\urlurg{m L urnut&f!:

3.2 Qw2wpttLV

nur2r,uphhpp 1ur$rlmrl ttr lrl,rpLupdhpf g Lr fpurg urtr qmu urpdtplrg b{uqurqmllm{: bttpttupdhpp

\u.r2{u:p\L{mrI k "Unu2l, h rlmnp u:nu2lrtr hp" /uuub/ lur rlf gftu \2nr,lurb urpdtpf pLulud.lmL[ Lt

rhpurnnttl t &hnphp utr urfdhpp, qhPurLl2Lu\rlurtr Eur|.rumLltrtpp h urll Eurf:unr hhpp, npnLp

utrhpudh2Ln hL qur2urphtpp gurtrrltpr rlurlp hLuugi-rtpr tr tlfrdur\f ptphpr huLhLtp: tLuurpururnf tt

utrunlupr,r urpr"mLr4prutrplr ftrphurpdhpmtl htprun{mrJ ht hurtr urpurur4pur\utr r{tpur4lp Eurluumtlhtpp

rlrLfhr{t1nLl urprnur4purlurtr trnprlurtnf{ur3}rt.r gmgubfr2trtpf fuu: Upurur4pur\urtr lmprlutnlr{Ltpg
huruuluurrlnt tl.r r,rhoplrt.rmpluh \nr1Ll!g Lr thpruqu hL qlrFFhlur\urb qhlrrlLur1 Luh:

tpug urtr qmrn updhpp 4u: un{npur\urh qnpbnttrtmp;urt.r pirpurgpmLl hhupru{np tlurdunpf qfttb t'
rT urhtub hr,u urprlurb L Lludurnpp \LuqLlu\tpqtpr hrLrrlurp urLhpurdh2Ln Eurluunt trhpp:

kurq ur\hpqntplmhnld urFulurlpurhpp fdnlulqqnt L 2urpDltu\tu\urL hfdnrbpn{ dt6

2uhurlmplurr.lp, nrur,rf Lfnluunmp|uL burluunl htFD:ttr qLuulbllurprgrlm :

nu2urptrtpf trlmptp pLudtrmrl trtpurnrlntLl htr irurL urltr ur\Lnfrr{tutpp, nFnhg EurnullnrplurL durllqhrnp

' $ qtpu<luhgnrLi t\ ururplrtr' ull\urlu qpu:trg urpdtplrg: .}pu.rhp th qurhtuuurrltuuhpp, uquuup\nr1
rurppurlnpm trtpp, qnp6lrBtrtpp L hurprlurpurtrphtpp, urpr,rulpur\urh Lr rnhutuu\utr qm1pp,

dulluhur\uL[np \unnLlgLhFE, hurLrnLU hurqnrutrp h \n2\t1hh1, urtr\nllLutlfh qu:puquthpp,
{u2urpurirru;fh uqurupp Lr urlfr: U1u ur\t'rl.r{rtpp ruqurdurl.rury{nttl tl.r 4pLubg 2ruhruqnp6mrlp u\ut1nr
quhlrb:

3.3. 2hll1w qa h 4pnghhr
tfrtlLr,u\uh Jlr2nghhplr pnpp 4urutpp hu:2LlurnL[m htr u\qpLur\ruh urpdhpn{' htuhub \ntuu\{u6

dru2r{u:8ntp;nrtrp tr urtdhqtr\mribg \murlu\L{ub \npmuubtpp:
U\qphu\ut urpdhpp trhpurnmrl L hfLlhur\urh b2ngb LlbuqnFb dtnpPtp uL! \rull qurnmgLlultrp

Llhpurphpnl pnpp ur3t.r buluum trhpp, n1nllp urtrhpurdt2rn tL tulL ur2luurLnurttpurlfL tlfdur\! ptltpr
hur up:U\qpLru\urtr urpdtpp fp t2 \rupnl L bhpurntlhurh qlnpunntp;urh burluunrrJbhlp (urtu
Llnf.rurnmplutr 6urluunrLlbhp pLudfrtrp), ltr2qhu l.rul urquurhlur\u1duh, pLuhrl urL, L urt4ubpf
Llhpu\urtrqh urh qhurhur,rrlurE Eurluumrfl.rhpfr qmrlurpp (urtu qLuhmuLnhhp pudfhp), frtrlqhu hurh

trtp\pr.iutr tnmlptpp h $rnphutnnrg{q hurp\tpp:



ZfLltrur\urb b2ngLtplr htururqur burluunr bhpp htprunlurlh2urhur\ut$ tluutlf rlrnluupfL uLt

updtpp uLlhprg{mLi tL dLutrur;Llur6 h[ Lu.r\urb rlfgngf u-rpdtp]rtr, hpt hu{utu\urh L 4pu qbnL{

urqurqur ufutntuur\ruh oqnttnhtnb thFhnup h r,updtpp htrLupurrlnp t urldruhu:hur{urutnptL luL}tp
Dnluurplht{ub uruhplr hur2L{t\2nurllrtr urpdtpp urqurdurtr.ulLlntJ tr UrlhLoFlu uuluruurlq{urlr

-;urluumrJbtpp' I.rhpurnlurl Ltuhp 4hururfrtplr burulunultrkpp duturSlm{ tL pLpugb\
durdurtrur\ur2p2urhfr Etuluu:

2n4ur urup h 2htrphpp urnutr&frtr ur\rnfrf.rtp hb rlfrnLup\rlmrl b hur2{urmlmrl th unuhJ.ftr-unutt&frl,
rrmjhlru\ hl1F tFurtrp &hnp tt FtFqnt hurubbl

tbrlhur\urtr fr2nghhplr rltrugnp4Lulftr urpdhpp npn2Llnrrl t npqtu Lu;tr qnulurpp, npm{ httupu{np

1$Lhp rlu.rdurntl tu\urlr{p urrlurlqurhlrtr, tPh $ht}urlh mrulhplr L {frdu\f, npir ur\t.r\ut$m lp, rp
\$trtp 4pu oquur\urp burnurlntldlurh qhtr2mdl

Ulh 4hqptFmd, tFF ur\LnlrqE oqrrrurqurp bunur;mplurh r{tp2mLi npqtu pur}rntr 2mLlr qqu$ u1dtp,
r qhurhLuurr{ub oqLnu\urp Eumurlnqdlurh duli\hr,T g qhgurqurtrgmrl t rihurgurb urbrntuutilutr
bunLulmFturt d1rld\tmb 80%-8, urutur rltugnpqurllrh urpdhpp qhurhuflm{mrl L 0:

Uu2qurbnlfdlurtr hpn4p up-nurgnlm t ur;h rln4tLp, npnq\ruq ullltllulmldlmh! u\tr\uLmLl L

uqurntl ur\rnf{.lr urhr,rtuur\urt oqmurhtlp: bf}h qhruhulnJulh qr-uhlrtr rnttntuur\urh oqmLnbtpf
,utrhu:rlr,uuurpurlur$ urqurnmrlg pu:gurhurlur :t, uuiul tlLu2qubntPlurh hm2Llurp\ urh huJup
rquurqnpb{m t nq}rl qburllrtr rlhpn4p: Unurh&bb Fu{uqFh:trhtfr huLiurp \upnl L hur2{up\{t1

urnurLd.frh Liru2{urbmplmtr:
Sntpurpurh5mp $]rhurhuur\urtr uurprlur r{tppmLl \urq ur\hpqmplurt Lnbopthb hpurtluLnq

LrhlE{urE hurtrd.trurdn{mlrhp! \nr|Ilrg qtpuhtu|{mrI th hlrLlhu\uh df2ngtrtpf Litu:gurb oqurLt\utp

brunuJmpluh duri\tr,rttpp, rltrurgnp4ur3ftr r,updtptrtpp Lr r1ur2r{ubntp;Lutr hur2{urndLLrl.r dhpn4Ltpp:

2hrfbu\utr rllr2ngthpb oqrnulqurF 3r-unur;mpptbtrhpp rlpn2tpt hu:LILup \urqrlu\hpqmplnrhtr
.unurghnprl{nrLl L puur rlurutpf hturLlurl nqtgntlgtpm{.

. -Lt,nt.n .hhnr 6,n, trt,hn

. Utphhu.r-uup9u{npm trtp

. Ftnirlur.nuF u{urn hpttrurthp

. Uurp4urLnurp ur{urmlhphLutrtl

20 uruplr,

) ururpF/

8 tnurFh,

8 uurpF,

. StrLnluu \ r1 L qpuu .i.r "u 1,.r ph qnrlD 8 uru tl'.

. lu ur\Lupqlu:;lrl urhlublr\ur 5 uurFfi
. 2nupurjfrl qbtp h nnFnurluu]tlutrh\ur 8 tnullb

. qhlurqbuhuumdbg LlruFFhFmIdJnlh:

U\ufrlf rlur2{urbmp;urL hu:2rlurp\p u\uLlmLl t, tFF Lultr urL.r:t$ \ oqr.mlqnpbrlurh hulftup, L

4ur4urpmrl t ur\Lnfllfr nlqtu r{urdurnpf hr.u urp quhr{nr1 4uruu\Lupq{tlntg L tu\urf{t
lqurdurhu;t1mg:

3.a. Lhp4InL[ulfih qnUp

Ltp4pm urll.rh qmlp t hru urJr{nt urlh qmlpE (hq \ur 2bhrr FlmL), npp qurh{mLi t
]urp&ul\urlnrplmllfrg 1.r/\ur 4pul urpdtpf urdlg t\urtlmL,r Lluuurur\tLnl tuulururulqnq: Ltp4pmriurllrl:
qmspp 1urrlllmrl t u\qphur\urtr urpdhpl{ Lr \lrpumlm t hfrtlLu\urL fpngLtpf u\qpLu\uL updhpft
Jn4tp{ hur2{un urtr \urhtnlltrtpp puur 22.UU 16-fr:

3.5. ,{wtwnp} hu{w1t utuhqq ry Eltlalug}q utQnltLtbtp h onuTluth 1tunLlp
n2pLpugb\ u1\ubqLtpp (!uu.i or,rurprluL lunr pp) 4LuuLu\u.rpqr{mLl th npqbu Llurdunplr huJup

quhqna ny phpurgb\ u\ufLl tpp qpuhg hu2{t\2nu;}rb updtpp hhldur\trt t +nluhulumg{Lutr
Llurdurnpb &l:nq L qur6urnplr r,rt4| mirttrup 2uu hurrluhu\ut k:



2lrLltrur\urtr Lilr2ngf, n2 trlntpu:\url ur\r'nfr]f, hhprlpmrJur3ft qm;plr, purdhtrlulrt.rur\gmp3uL \uLI
-ltrqffr-U*rl *natp| U[pn4n{ hur2.1*nr{q irtp4pmdbtp]r, frhlqtu hruL omurFdluL Fnt F \urq nl
*qtn1t,1trtpp fl q*p-u:{npmplmLhhpf LltFurl}uruur\ulq urh hurr{urp urbhpu:dt2ur t, nF ur\ulbqD (\ur

um pp) !p htp\ur r$dru\m qurr,rlurur,r fr[h uL b2urqtu qurduntlnt hullup tr Lu\rnf{nphtt

runugurp\Lllr 2m\ur3mtl ]utpllfrLn qhnq
npqt" .1.'rl"pp}t*iur[ qurtrr{n1 u\urfLl \uLI oullpLlr-utr }urrp]r pu:qu4pfl t{tpu4uruulqurpqmLibg

uhr.lbtuqtu urnut ur\Lnlrltrtph m qurpuutLlnpnrplnttrbtpp r{bpur:Lur'ftlnr ttr puur hu urquuuruluLuh

$2.UU hhplr Lr Lu\urfLl| \ull qurpr.rrur{npmplurb hur2r|uqurhur\uh hur2{urmhLrt pu4urpurllurhmp;urtt:

lhrnurqulmrl 4purtp lurLlnlnrLl hh r{tpur4uuur\urpqrlutr qurhfr hru2{h\2nu1}tr updtpfg L hut2{tLnm

u uu{dr.lh htur\ub updtp huturb t{urdurnp! 8u.rluumrlbhpfrg htlurqurqntlLn'{: U3u rltpur:ur+m{tutpil
ullpnl2mplultp dtutrur$mrl tt npqhu 2urhmlP quLi qtruu:

3.6. n) blnllaaEutt utllnh{t1h1t
Unurhdlrh dtnpptpr{urb nl trprpur\uir ur\r,rlrrltrhpb mtrttr npn2ur\f oqu.rur\up bunu.rlntp;urtr durJlltur

tr hu2{urn{m htr ulqphu:\urtr urldtpm{ hurtrurb \nunu\{ur6 urLlnpurfqurgfrurl: h \muul1{u:b
updtqp\mdf g \npmurntttpl:

phnhLrrFqlur,1bpur\ulL qnlbnttrhmplulh dhurl{np ur{p d tnpphprlu.rE n: bFlrPlllqLub ur\urbLLbhl!

hur2rlurn{mLl tL itnbup\uurfpur\urtr qnpbmhhmplutu dtnpphp urtr opr{ru fput\utr urpdhpml huttutb

lnturur\{urb ullnprnfqurglrul.r l.r \mLnu:\{urE uFdtqp\nt bg qnFmuurbhFp:

LLpuLntqb{urb nl l.rlmpur\urb ur\Lnlr{trtpf qEml qLuLnurFqurb htmr'uqnumplLLrh Euluum hhpp'
trpurtp, npnbp \urLnurp{nuf th trnp qfrnur\urt \rrtd Lntlubhtlur\ultr qfurtflrpLtp L ]r ugmpjntlt
lhDpphttLm u\Lrh\urfrpnLf dLutru$mLl th npqtu pllprlgf\ durlurlru\Lu2p2ub! buf:u:

LhpriurhlSqurb n) tll'pur\ruh ru\urlrLfrhpf q8n{ \ulnurpLlurb 2u\rlulh btuluum htpp Lpurttp, npnttp

luru.rurlLlnt tb tnp \url tur\urtrnpttr prupLp:LlLlurb tqmptplr, uurppullnpm htplr,
upr,rur4purutuur\htplr, qrpbphpurgLhpf, hurLlur\urlqtp! !urLl 6urnurlmplmtlttpf uurtlbmJp
qgrtrrutlnphlm tr ilurf:urq6tpt hurrJurp, drLrl.rp:qn! tb nnqtu n: LlmpLu\urtr ur\ur!{ rlfrulL urllt

thr.uDnrr.I tn!.
. burluumLltrtpp hhurpu:{np t urpduhurhu:r[uunpttt 1Lu$tL
. urn\Lu L Lu\urf{p uLlupurmL L{fdu\lr huughtLnL, oqr,.rurqnp6tlnt \urrJ rlurdurntlm r'rhlultltlltu\utt

rpurqnpbt$ntp3mtp, 4t\urr{urpntp}uh riuruqFmp1n rh Dr \ulFnIImFlnLtE,
. u1qluhnqqur8 L rl2u1\ntLlL ur{urpuhpr hrurlurp ruhhpurdt2ur ntunr-puhtpf urn\u:;mp1mtu1,

. htru.rpurLlnp L gmgur4ptl tu;L, pt lrhlqtu L n: tllmpur\uL urqLnhLlp urnhrt6tLm urulurqur

nbr.ntuL!Llurt oqnrurhhni

Ul.rurgurb tl2ru\ u:h &uluumrltrhpp durburl{m ttr npqtu dur urtrur\ur2p2uh! Euflu:

Udnpurlrqugfurh hur2qunqnuJ t qhurhurL'rL{ub oqurur\urp brunur3nrpluh gtrpr-ugpmrl ntlrhl qburlbh

Jtpn4n{, hpt Lnhu.rtutu\urt oqmuthpf urhhrurluruupurpr$ uqumtlp pugurhurlrn 1t: n: [impur\uL1

ur\nfrfrhpfr oquru\urp EunullmldlurL durd\hutrtpp npn2{mrl ttr r1t\ur{upmplut \qribg llululLulLlurb

qurtrluurnhunullltplr L $lrLrul.ruur\urtu qprhurrlnpLluh hf u:tr rlpu: Oqur'u\urF burnulmFlnrLh nL

unlnpu.rlrqruglrnh rihpn4p {hpurtrrul{m ttr lmpurputr5mp rnup{ur rlhp2md:

Oqum\urp burnur;mplurh qhurhu-[nur{ur} dur \hunLtpp 3 - 10 lnu]Fh tL:
Oytrlmpu\urtr Lu\r,rlr{rtpfr hturuqur bur}uunrLlhtpp lr,uqlrLnurprg{mrl htr Lilulh ur1tr 4tqpnr , tpl

rlputrp,ur{hp.rghmrl th uqr-uqur urhurhuur\urh oqntr,rhtpf trtphnuPpr ULulgurb FnLnF htLnuqul
suluumLlt.rtpp trhpurnlul ururpt\rLrh r{dupLtptr m l.rtpur,rtrl6rlu:b ulqpurtuputrf2tFE durtrru:rLmr.I hh

npqhu phpurgir\ dudurbulWu2p2urtrb 611lFu:

3.7. n2 pfpwglQ \ntputQub aQmltthhV/ Lt n2 funLputQutt u:Qtnll[tb1th utPdbqltllnL[
3mpupurh;mp hur2{hunr rurluurprlfr 4pnrpluLlp nl ptrpuglr\ ir3nrpru\urh L nltrlnrpr-u\utr

ur\ufrtfrtp[ qbn,.{ \uruu]lLlm L qttLmbmfdlmb updtqF\Llurb hurlrmLrhlr2 purgurhr,ulurtlnr trqurLnur\n!:
Updtqp\ u1L hullnuhfr2lr Lun\urlntplurl-r 4tL,.LpDr qhu1hululr{nt L urpl ur\urfr$ {nluhurunrgrlnrl
qnrtlurpp, npp npn2r[uJ L nprqhu fpur\urt.r urpdtphg (hu]burb qudurnpb ultrhFludh2lr 6urluuhl[) L

oqLrurqnpb{urtr urpdtpf g unu{tluqmltrp;



OqtnLuqnpErlurtr urpdhpp qtrurhulntftru 4purriu\urtr rlf2ngtrtpfr uqurqtu hnuphpp hur2{up\{mtl L]:

..Lhp\u urpdtpr{ oqr,rurqnpbhpr{ rlfrhir hurp\mrlg qtryLiurh urltr 4pm1pp, nph urprmtgnprd L 4purrlfr

dLuLlurtrur\urlfrt u:pdtpb 2mqurjh trhp\u1 qLuhulnu.r\urhp h ur\uf{rh phnpn2 nfu\tpp, nl[ unLlnlulFLLtp

ltuqrlur\tprqmpluh purgmgbl l.bnluunmplull un\nuuqpmipb L:

bpp unurLdbh ruqrnbr.llr lrnluhur,rntg,.{nr1qmJurpp htrupurr{np 1t npn2h1 urqur {rn}tthutnmg{nI1

lmLiurpp npn2t{mLl t ultr 4purtluruutlE J}ruLlnpf hurthup, npftr qurut\urtrnlrl L LnturL ur\rnbr'lp I

rnpqnpuurlr{ tu\rnllltrtpp ptu2luLlmrl th umutd}rh 4plLluur,rt4b rlfuLlnpbtpfh frtlu: fu lt
trhurtnqur\uh pu2lurluh hf nttrpn{' npg unqnpruPull hur2qt\2mr1fL updhphtplr hurlur uruhnr-plmhlt

:i

Utrnpn2 durllltunrl n: htmFurqLuh ur\L'rbqLtpfr, urtrur{uptn n2 trprpu\tuh u\urfrlLtFh Lt qnqqi1F
urpdhqp\nLdp uumqqm tlmFupurtr5nll hr-u2rltrnm urLluuplft:

UldtqpqnrLlfrg lnpmuup druhu:ylm l tpp Lu\r,rfrlf \uLf 4pulluruurtrlb burqnpb hul2{t\2nuqlttt
lupdhpp qtpulqutgnLrl t 4pur rfnfrhuLnmgr{n1 qmrlurpS: Updtql\mLifg \npmuurp durtrur2rlmtl L

rurhmlpmLl \ull rf.rulumrf1.r hur\ruIlurp&r{mrl L Lilrurltr ur3tr 4tqpnttl, tpt $n}u{hl hh $nluhLuumgqlll

_-lnrrlurpp npn2tlm hurrlurp oqrnurqnpb{nr1 qburhururnrtlhtpp:

Updtqp\nt !g \npmurnp hur\u4urpd.{m t Llfur;b u.rltr ytr}rmf np ur\ra}r{r hu2{t\2nurlbt undtp!
qhpurqurtrgl.r urltr hu]2rlh\2nLullrh urpdhpp, nFE nln2qub lt$LtF tunluLg hurrllr1q111r.,'Iuruluurh

Iur2{urbmplurtr L utlnprnlrqugfrtullr, tpt updtql\nr'rilrg \npmurr] durLur:qub $hhl:
3.8. UpnddnLlp

. r{urqriur\hlqmnurtr qnpbmthmpluL $mLqgbnhulLuFdmlP t hurJul{m 224lur D puLbnF
qnlbmirhmplmtrp hf trLulutrnul bul[u3lnul L Ul ururpu6Pmr.| ll 4pur h L hurh4f uuhnr hrLttt

tuqtlLu\tlu.lmplurt btp\urlugduL updntlpp:

UprnLLrpdntlpn{ qnpburntlmplmhtrtpp u\qptrur\urh durluliuh quhb! )ur+qntll ht duLurlLlurb qurhf
u$np Lfnluurtrurlltlurh r.]rnlurupdtpn{: Ituurqr.u hru2rlhurm durrlurhur\Lu2p2urhirtpf tlhp2f 4pmplut p

lpullur3fh hn4{urbtrhpf {irugnp4lhpp r{hlurhul2quF\qmrl tb hul2qttnm ur uurP+ u+nfd

lrnluu.rhur\rlurtr Lf nluurpdtpml: Unur2ugurb rlrniuurpdhpu;lrL rrrurFFhpmPlmtbhpp duLur$mri htt

'rpqhu 2urlrn lp \urd {ruu $}rhurtruu.r\urtr urp4lmhPbtpnrJ:
Upururpdmlpn{ qnpEurpphtpfr Lr' u\qptrLLr\urtr durhur2Llutr hunlurp h' hturr-uqur rltpulurtf urL huLlup

lrbpunqq u+np +nblurpdhp t hullurprlnrJ 22 \F-lr \n1ibg uuhtluht{urb Lmlurl oprlnt htu2{up\u3ftt
lenlurundton:

3.g. 4)nluannqaJrutr \ulaunufi)hl1
@nluurnmplurir 8ruFumrlttpp, npntrp utrJlr2u\uLnptL {hpurqptfr tL npu\ullnpLlnl ulqLnh+

.\tnpthpdrrlLE, \urnmglturhlr \urJ ulFmulFmp;urhp, \urqrlnul ttr u14 ur\Lnfr{f urpdtpf Lluru: U11

$nluunnrplutr buriuum htpp dLubu$mr1tt npqtu 6urluu:

Ultr Lu\rnf{r t hu uprlrr npur\urtlnp{n4, nplrt urbhpurdt2u L qgur$ drurlutruLlurhuu{ub

lumlntlulturp 6 uLiuhg n: utur\ruu) Dtqtuqf urlh quurpuruu $tlr puu tr2ruhu\nrp3urh oqr,rurqnpb urb

\u rLuldLunpb hluLILuF:

Onlurunmplurb Euflumr1llt11\Lupq ttr $urqllaul1utgLLtl hpp 2ulFn rur\ur\uh hbrlmLBnq
u:purur4prln4 qur2urphhplr urt\uF ulFuur4pur\urtr qpngtulr urLn4mplmhfg L \htruurpurhur\ull
u\urf{f htu tt luq{urbr

qruulbLlurfurgqq +nluunmptLuL 6urpunlLlhtpp hrluqhgqm ttr Furgurnulultu npur\urr.Lnlqnrl

urllufrtl &tnpptptlm hqur,ru\nrl uururg{urb rlrnpurnm rlfr2ngtrtpfr durlut.rur\urLlnp thp4pnt bhplrg

.rnurgr{ur6 t\unlmrntrtpf 1ur.}nLl:

3.10. ]lulaqutlr {lrynglthll h 4ryrbg hur[afdLptlt]1



'IpurLlur\Lu1.r tlfgnghtpf ir 4pLuhg hu:rlupdtpbhtrlr Furrl\urgmgh;trtp ttr hu up{mLi 4puJLu\utt
ib2nghhpp 4purLtuthpuI,4purrltuLluh lr2ngLtpp durtrurqurphfh, gqLuhLu[2 hLU2hqbtFh

dLlugnFrlbttrp, dbtr:h 3 ulllru rlup urh durtl\tLnnLl hh2rn bpurgLLtflr Lr gLubp nfu\u;fb Sfbubuu\utt
rtp4pmLltrtpf Llhr,ugnp4hhpp, fbylhu tr.uh Fultrqurlhl oqh]pur$L1l.rtpp: -{tl2fLbtpfu LIhurSnP4htFE

.Lrpururgn$mrl ttr Sfrtrurhuur\urL rllrdur\f durulrh hur2r.{turr{mplurh ptpugfr\ qtupuur{npntplmhhhp
nurdhmrl:

3.11.2uunLJla

turumlpp 1u{rLlmLI t ur,lurgrLrub lluni uuulgqkthp hutnntg ub bpur\urh updtpnLl: 2ur uqutpLfut\
)bhuburu\urt urFqJmtrptrtplr r,uulb hu2rlhr,rrlmp3ntl.rnr,rl hurumlpp bhp\uSurgrlm L qtrphpf, htu

rlhpu4urp&lr h purl.rur\Lu;ftr qf2m Ltpf uq4hgmp3urt d2qpuulub qnL unnr{:
.{urdurnpfg huruntlpp durtrur2tlnrLl L u;tr qurhbLr, hFF +nluurLgLlmLi tL ut$u\uhnrplutlt hLur

luqrlurb tr2urtur\u$ nbu\tFt nL hurumlgtrhpp, ur\ptr\Lu$md t tnhLntur-u\u.rtr oqmr,rtrttb Lhnhnup,

burluumrltrhpp hhurpur{np t urpdurhurhul{urLnnptL 2urfhp jr qurhquLtlnttl {tpruhu\n4nrplmtt
'uqpurtrptrtpf h\umrlurJp h huunqldh qnrLlurpp htrupullnp L urpdurturhurr{urunpth 2urLftl:

Ofu\hpt nrhurumlghtpp hurrlLup{nrLl ttr Lfnluurtrgqub ur3b quhftr, tpp urqpr,utrphtpp urnurg{nttl
1tr hLudurlunpaf \narllrg: UStrn ur tLrurlLbtl upuuhurhnrLlhtpf 4hrqpnul nfru\tptr m hr.ur'rrn!ghhpp

bnluurtrgqnr ttr urlb qLuhbh, hFF urultutrBLtpp rlrnluurtrgtlnul th rnpuhuqnprnutlftt

1,,ur1Llr,u\hpqntplurhp, purtrlr np umlnpurpurp u14 uqputrpltpp tLpur\u 1tb htu {tpu4utp&duttul
Unurh&ft-r qnlbrupptrhpmr.i \urpnrl hh uuhrJurl-lltl hur.rnr\ rLtpuntrlurl qu:;Lftuthhp, npntrg rqururdunntl
rlu\tpf L huumlgtutpf $nluLuLgLlurh qu:hp hturu&qr$:

bph rldupLtur[ drurllturl hbrnLudq{nrLl L 60 olhg urqtL dur LLlhu]\uhurnqubnq, u1qur hruunLjlaD

1u{l{mrl L ur\ptr\urfln4 hururmg urb qhryLlub tupdtpnt{ \fpuntln{ qutl ubu\uL Lnn\nuurtpmlpp:
Ulh qLqphpnrrJ, hpp hurumgrlurt uh{urtrulluL utpdtpg qtpurqu:bgnrJ t un{npupup rLtnLu2ulFqLlnl

.lurdurnBf qftrp, LuqLu qruliurhur\urt Lnn\nuurrlpnrlp L huthupr[mrl urlt 4pm1pg, npp qhqymrl L

uquurlnrl Lldurpnultrhplr qmrrupp huugLtprl tludunpf pbpugb\ qt bt:
U1L 4hqptpmrf, tpp hruuLmg url.r urh{ruhur\r-uh u:pdhpp jr qhpurqurbgmrl un{npupurp unu2urp\rln1

{udunpf qftrp, uqu qurlrubur\urt.r un\nuu4pnqB L hurlu:pLlmLi tr uLuurlrul quqrlurlrhhpnLl

)frhLuLuulurl qnpbfp! qtpur\2nnr1 t\ur r.nurphpmlalulr 4pmlpp;
Uftr;Lr 50 op L[durpLlurh durr.lqhr.nnq bFulgmLlLtpf 4tqpnt un\nuLtph hur2qurplr )b qurr.nutqmd Ll

hurunrlpp duLu$ntrJ t hururmgLiub utr{ubur\ut updtpn{:
Durnuqmp3mtrhtpf Llutnmgnrrl| g huumlpp durtruryLlmLl L hur2r{tr,rm urJuurprl} 4pmp3urdp

lLlurpLnLlubmplurh urur,lbdultrb hbtlmLBnq: U1L 4tqphpnttl, tpp u{upn{ubmp3ub uuurfdtttl.tp
hhupurLlnp ;L lur]rh1 hurumlldl durtrur:qm \ lurltr \ururupLlub utltr 6tuluunrLlbtp! lur$n{, npbp
t+nluhulr.nnLgqhL:

Ull 4tqptpnrLl, tpp 4,"u htrup utinp L u{LupLrrLlurbmp;uh u-ruurfduhp npn2rlmrl t \utnLup{ub
' luluunulbhpf L qnpburpplr qtuhurullur8 ltrrlhurtrntp 8urluumLlLtplr hupuphpur\gnLfdlurLipr trlurgruE

ltqptpmr.l ur{urptmlur6mp3urtr ururnfrdurl.rp npn2LlnrLl L LnLl url r,uLiuup{]r 4pmpluLIp \ururupLlub
ur2|ur-urnurlphtplr nrunttlhuru} pnrplur p:

SnllnuullbL hulumlpE duLur)qnr t uF4lnrttrqhrn rnn\nuu4lmrlpn{ ulLqtu fhlqtu tullLupuqpLlLul

- Eurn ZZUU 39-m l

3 12: 1)hnutllutr 2bnVhtrb1t
nhuu\ub 2tnphbtpp durhurllnrrl ttr npultu hhuudg{LuE t\u mLn btp\ursutgLLt1nL[ $fhuLuu\ulr

+dul\b urubh hu2tlhurr.lmp;urL qr.uplnurr{npmplnrhhtp purdhnr , Lu;b quLhfb, hpp \ur pur{urpurp
huLlLuutnbugmLf, np \urq ur\tpqmplnrhp uururhurpr L 2hnphp tr pu{uptultpt t 4putr \lrg
4url urbhhpp:

UtL 2ttnphhtpp, npnLg hftlLur\uh qurldLuL! L qhtl llunmgtl\ur ur31\tpq &tnpptphl
,p\n4rudu \tLn Lu\uhq (uqtnbqhhpbb Llhpurptpn4 2trnphhhp), u\qphruqtu durhurlL{m ttr npqhu
rtuurd.qqurb tqrurfmur, lru\ hhuuqur;nrLl durhtul[mrl ttr 2uhmlp/{uunLLl ur\urfr]} oqLnu\urp
bunuprlaluir lLpurgpmrl:



IISlqhuur\urh 2hnphLhpp (t\uLimuhtplrl qhPurPhpnrl 2trnFhLhp) u\qphurqtu dutruy{mr{ hh

-rpqhu hturur&qr{ub h\urLlmur, jru\ htururqur;mLI drutrur2r{ntd tL 2urhnqp/r$urumr'i ufrur,rhJurrnf\
hlrLlmirpm{ hrudurquruuru}uurfu ur;h burluum lltpf 6ur]uu durhurlurhp, npnLg r]n]uhurrnmgrlu:h hur urp

rurluurutu{ub hLr

'lhurur\urh 2l.rnphhhpp, npntrp r-n1uLlr,u4pr[rd hh f hLurnntgnul urp4tL lpLub buluutpf \tttr'i
'fruul.rtpf, \urtl npfr trulur,'lur\t t Llpul tu4ptt utrhhuurdqtf Shhr-ubuur\urh oqhntp;mtr, qturp L
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\rnl rl-unr r ltr I .t-ur-nplnh nnrnugnn I 5104 19974

Utr tlur mlnhtn 14313 157587

QLa11ldttun 1009324 1380953



4.18. .{urp)ur! urtr h url1 6Lu}uutp

0 ul

31.12.18l". 31.12.17p.

1..{uuurlurtr burluuht, urt4 fdlll| 197252 194247

Qnluhu mnr qmrjtl r .u2fudrlrlu!hgLLFh. 111387 L14540

Jrqr-u "r.rl" ub u q uhn{urq1r, p :- Lldupllp

2,fr hu\utr rif2nghtpl: ur2{urbmplurh, trnpnqrfurl.r Lt

rLruuun\ LuL qbnd 6urb rLn 10505

anpbm4rlub, tuLp\rulurgmglur\uh Lr

tnluq ururllulul,'l urL burluutn 8502 3r11

@nuuh h hhnuhurnnnnur\gmptLuL burJuuhp 2292 2625

Qrurutttur!ulht Lr !mlnrhurt burluutp 33646 36303

Unmhurnnur!urh h lunphnnurtn! u! utr bu.rluuhl 1480 1178

Futr\urlfrtr, urqurhmlLuqpntplurtr, qruhqurhmplruh Lt

tnnurtrurunntnurthh Eurluuhn 21759 20821

2thnluhuumqr.lnn burluuhn hurnlhnhq h r,rmpphpfg 8241 7226

{uplur!rutr Lu| burluutp 3362

2. f,nuqriurb burluuLn 21600 1744

onh r -uunrqnrrLLf u,2fuuruLullrql pflt
'tl"rhtuLnmLl q,,rttr{"t1 urpu-rur4puhpf ,uqpr,ul.rptrtpf

$urphpur{npLlul.r, uhuur\tur{npLlurh Lr qurhqu:hrJurlr

6uhutn
F.uL["u fh our-Lurnrp n.hbtpf bu ]uu p.

ur! urhnr.lurqnnLrdturh buluuhn

Snurhurunnururthh Lr phnhurrlrnfuuqprlurtr buputp 21500 7026

tbr{hLu\ruL Llf2ngtrtpf tlu2L{urbntplufu, Lnpnqrlutt Lt

uuruluunLrlurh qEml buluuhD

QnuuhtuLuLuLrhh I hnrlmtrurt bur]uuhn

2r.h nlxhrur"n n Lqr.lnn hlu [Llhnhcl Eu]lx utp 118

UunLtLnhbqh L qnr]urqaf Eufuutp

@nul'nh h hhnurhurq nDnuli] ampttrtL Surluuhp

Un hnurqLlu:h btuluutp

3, 9nnbu:nhur!urh ut buluuhF 7 27699 927752

\uru\ubttr thpbLnnpu\uh qupuphpf qurhnrunf
utnLn8Llurh Eurluuhl
Ur Lu,r2LUrLl nn ouunnLuhq Lludu nptrLnhq burluuln 1\)012 907346

Jhhmuurh lur hLnnlu!uL "uurnurph q, . t r qnntd

'ltur un1 rr I Inolpf in$nfunLptr L rhq6urluul. B3 2I 2136

.{ut&urLlult nLFtu1L 3ruluutn
b1Lu2|ufpur;ftr uquruurp\r1urL L {kpurhnpng urb qbml

6urluutn



Ourfuuhp urntl dtpf g, umqurtplrtplg, 4ulnur\urh
burluutn 4L26 7468

Updhpl.rtplr qur\urunFltrtF h +:ugntdbg \npntuurl.rtp,
lumnurhrlub uqnruLph htn !urqrltub 6urhuLn 3298

9nnrunhuLurh urtt burluuhn 2240 6904

zLWSC

6ulluu

ULhurunuq Ulndulb llllurhrltrtnh qbnu burluutn 3410 2445

Zh trurLurl-r rlhqnqLLnh or"nurnnrrlhg qLuu
@nluurndtpurrhh uru r rLnnr rdrnLLhq huru 216848

Ifu Eurluuhn

Chnulitl.rn 949961 7347876



II

4.19, $]rhurtruur\urtr bulluuhp

4.20. CuhmlduhutpUlr qbn{ buluu

31.12.18F. 37.72.Urd.

Uululgliub qur0qtFh htm qurqqulb hur2{tqp{utb

ulnLnuhhn 475987 577250

Urnurgr{ub r}rn}uurnmp; ntlrtpf hhrn \urq{urb
hur)UtqnUub lr}nlnulhp

Ctraur htrn 4L5947 57725t

000tnu-I

31.12.18Id. 31,72.77r?.

QtBuqh! hurnlr 6922

Zhururd.qrlurb hudt 16778 1163

2urntruthh urttnhr.l



T.SfrLrurhuur\urh nfru\|r qnpbntrhhp

t, t tuttutguJtru t4rutt

tupupurllb nlru\tr unur2urhnul L urltr 4hqpnrtl, tpp qurlfurtrurqpurllrt qnpbptl\tpp:h
llurnLupnt frp qurpr.nurqnpDrplmtrtrtf D, nFb hhtntrtuLpnq eb\tfnrplmtrp SlrtutltuutllLuL
\npmurnhtp \urpnrl t 11ptp Ch\hpnrplmhp unLrurpurllrl.r 4hpfunpLu\urtr qupr,rptpf qfrlLLtg

hpu2lulrpbhp $ rquhub2mrl:

20r8p.-lr 4h\Urt ptplr 31-h qFmldlLuLlF \uru\Lubt$ 4hpfunput\tuL qurpuptpf qbn{
quhmuurp \urqJt1t .................... hurqurp 4purr.l:

7. 2 hputg{b1pntp1u tt n} u Q

I.pu.rgr{tfrntplurtr nfru\1 r{hlurptpntd t eb\tpmp;ut \n4 lrg lrp qurpur{npmplnthhtpp
dullurtrur\]rh rlurptprt h urL bturlluhnFtL \uq{uE t CL\hpntplurh 4puLlur\uL f2ngbtp!
hur.lupurqpriutr htu, lrtrp L\upurqp{urb t {hpp tr2L{urb qurpurpurlfh nfru\hpm :

8. hpui\urtr updhp

1tL1ur{rupmplurh hurtln<1{urtlp Sfhurhuur\urb hu2{tn{mp3nrbLhpm u npurlrqug{tub
urpdtpml dur[ur$urE $|rtrutruur\uh ur\Lnfrfrtplr L rLpputu{npnrplmhhhlf hu2{h\2nurlftr
updtBLhpp qphpt hu]qlrluup hh 4Furbg bpu\u1L lllpdtpbL:

9.'Ilurldurhur\urhmpJnlhbhp

9. I qnp'utlt ut? tIlt2 ut ttuult

2urlLuurnurhmr.i fpur\utrurgrln4 pur{urpu\urh tr r,rtutuulurh r}rn{rnlumplnrhhtpp

2uFn&u1\urltult pLmlp ttr \pm : Opqtu qurtqurgnrr 2m\ur 2u3uruLnurbnul purgur\tulnttl
th \uruuplul qnpburpurp f2urLlu:;p h hurLlurqulnuruluurh thpu:\urnmgtlu:bptrhp, npnhp
um{npurpurp qnlmpl4h mhtt uquur 2m\urlur\urL rnt[nhumplmt1 mhtgnq tp\ptrtpnr :

Fugf 4putrlrg, rntrurtuur\urh qurllurhhhpp 2urpmhLulnnl tl.r uurh Lurfulh1
qnnbulntnlrdtmhthtb Eu{ulbtpp $fbuhuu\uh 2m\ubtpmLi, L $f hutuur\ulr
qnlbbpthpb bpur\urtr updtpltpp \urpnrl tL 2hullurquruuru|.rurhh1 fpu\uLugrlurb
qnpbuppirhpbb: lturuqur tnhrntuur\urh qurlqug utu hlrrlLtu\ul pnlptqmnp urtrnhuur\utr
b ftruufLnnrgfnhurlqurpqulgriut gurEp ur\rup4ur\tr t qmqu\gr{ur6 Lnurpur6ur2p2urhLu;frtr

u!\ulmtmrplut p L \thurpnhr,ug{urb r,rl.rtnhuur\urtr httrpm{ tr rlfrgurqqur3lrt.r r,rtrLnhuur!ul.r
dotrurdrurln;



Qtr\hpntplurt fuur urju qn1bntrtrhFb hhulnurr{n1hhurhurtrptrtpp \urpnrl th htpurotl

Fhurq:mldlmlrtrg lhpbunlll]Uurh r{unulPhFfr dur urhur\fh hurLlutpulqFm E, }uurfdurFqurb

ht{rhur\ntpln rp, urqpurhphhpir L Eurnu:lnplnttrhtp}r r{urdurnpf, ftr2qhu ltuh
glrtmtruur\urh tilr2ngt.rhgf d,tnpptprlurh hhu \urullurE 4dr{urlmpln rhhFD h u{LL: FnlnII u{u

lutr4]rgirtpp \urpo1 ttu hurfuqhgtr\ Ctu\hprrplurh frpurg{h$mplurt urtr\rlurh tr, htrnLurputp,

urnur2urghtlurLfrlhunnmplutr lu\|rpltp: Illtrmur thurll-rlrr{, puttr[ 4tn ur;u

ulnpn2mplnhtrtpm urn\ur ururpur\muurtpthirhmtLpur4prr plmtrlrtpp 2unntb,

1t\ur{urpmplmhp 2lr \u:paq r{uuurhurpurp hur2{urp\h1 pt lrh: 2ul}rm{ 4purhp \upq hh

urq4tgmld]n r ntuhLurlQtr\tpntpluh ur\Ln]l$tplr h qurprmurlnpmplmtrtrtp]t
hur2r{h\2nur1f b urpdtpttpf {pu:



5.$]rLurhuur\urh qnpblrphhp

5, 1 2tr2tttut4tuhtu|uh htu2ttunlutt ptu4uptu QtuhntplnLbbtV

Sbhurhuur\urtr u\urh{f L $lrluLuur\rub qu:pr,rullnpmplurh ;mpurpuh;mp 4uruf
huLILut \bpLLrnqurb hur2qurqurhur\url hur2qurn urh purturpur\urlmp3mbp h pL4mtr{ub
Litpn4trtpf uLpurLluuttpp, fh2qtu huh t\ur u'rf L burluutpf durtrurylurb yr{rurbf2ttp1.r
m hfLlptpp Ltpl.lurlug{uLh ' tu 6uhnpuqpnlfdlmh 3.l5-nL :

5.2 Ztu2tlut4 utht1i Uui fi hut2{unLtutt puquputl1utnLplnLttttL1t

$btubuur\urh +durlrf urufh hu2{hu{mplmbnrJ bhp\u,surgqub trugnp4btpp
Lltpuphpm tb u\urhqbtpb L qurpLlurqnpmp3nthLhplr hturtr;ur1\uurtqnllrLubtpft.

$hturhuurqurt urqurbqbtl

31.12.18p. 31.12.17p.

QnlurunnrBtmhhhn

U Lnnurhtr Lr r.urr ntnhnnnr-LLuL u-u nroLn 515154 703241

Uburqnnrrn ttrtutfr.unL n nrr.i [r rurllLmrl 130658 165619

Ul $htrutuurLutr ruLuh!Ltn

Cl.rrur thn 646812 868900

$btruLuurl-lurfu qtuf Lntuqnlnr FJnr tutLf

31.12.18]a.

.lurrr!tl L rjrnluunntBtnrhhhn 3916123 14747532

UlLr rLuthtr h urtt !nLnhLnnnul.u tr utur mpln 27 41794 1952192

U11 $lr L lhuLu! urh q u n tn r.L r-ln n n ornrLLLn

CL4ulrlhbn 6657917 16099824

u

Shu burhDldurqpnlldlmtr 3.15-p lmpurpurtr;nrp Sfburluur\urh qnpbfrpf \ururtqnpfurlf qbnLl

hur2r{ruqurhur\urh hru2{urn uh pur{upullurhmplurl-r t\urpugpntplu:L hurr.iulp:

6. Slthurtruur\rutr nbuUh Uunulqurprlurh nr-rplmpSmhhhp

Cl\hpnrp3mhtr lrp phur\urlnh qnpEmhhmplurh ptrpurgpmrl tbpurp\r{m t qurpurpurllrir h

bpurgLlhDmFlull nbu\tph:

000nnurJ



ZLtnLurpup, Ch\tpntFJurtr SbhurLuLluL hur2rlhurLlnrplmhbtpp 2hh trtpurnntJ
d2qpumrltrtpf urq4hgmplnrhp, tph url4qlrulrp \urtr, npnhp \urpnrl thL 1rltrhprudt21rl
hulJurpqtL tp LtFqur hurlur2|uurphulfrh dqhurdruLlf ulq4tgmplmlg Zulluruuuhnld
L\urtnt$ L urpduhuhtur{ulnnpttr qhurhuLlt$ $trtF:

I 0. Uqurhnrlutqpmplnr-h

ZtuluurnluLm uulurhmlurqpur\urt hu:Liur\urpqp qrupqurgr.lurll r-]rmpul t, tr
urulurhnqurqFmgulh 2urLl t,rtuul$rtp, nFnhp lurllnphb urrupul6r{u_rb htr 1mu hp11plltpnul,
ZLuluruuuLmrl 4tn :tb \hFurnr{m : CtrtltFmplmtp fp ur\urfr{trhplr L qnpbl|htmp;urh
pt4huln urh urp4lmtrpmrl hurug{u:b {huu]r urquhmlurqpmplmh lmfulr: €uh}i rlan
Qtrlltpntp3nrtrp hruLlu:qurururuluurh dhml uuluhnt{urqprlurb yt, qnlmplmtr mLlr nfru\, np
np2ur\f u\urll{bh1f \npnrur"rp \urd nltryrgnrLlp lurpn4 L urbpu:ptlquruu hlntpur\urtr
uqrlhgmplmb nrhhbul Qtr\tpntplurtr qnpbnrl,rLmp;uL L Qfrtlutlrurlturir lFnLFlrrrh trur:

11. Zup\hp

2,urluuururtrf 2uhpu:qhumplurh hLup\urlfL hru{Lu\uFqp hurdt ulnurpu-rp hnp L
hudufu u\! lrnr.|rnlur[q ophLu4pmppurlp, npp hudu]u t\trurpuhnrplnrhhtp t
qurhurh2mr.i: 2udurlu r,rtupphp hu.rp\urlfh h lrpu:r{urum rluptlftrtrtp r,rurpptp
t\hupulmplntLhtp mtrth: 2urp\tpp hurp\uqf! rlLuptlfhtrtpf \ntrthg hLputlur t htl

rltptuhurllurtr h nrumrlhuufrpmplurtr: Zurp\u1lrl.r Jup frbtrhp[ ophLpnL{ fru.rqnp{u:b tb
umur2ru4phlumrqurhphtp L urm;dhp:

{hph2ulhur[qur urbphtpp 2ursuruururhnnl \urpnq ttu urnur2urgbtL tuqtg Jtb
htup\u3fL nfu\tp, pull ur11tp\ptrtpmrl: th\urlurpmplnrtrp hurrllq{u:b I np hurp\tulfrtr
ulurFururqnpmplnlhhtFh qbnq L}uLlurFtL t hullurquruluurL huu\urgm hhp hurpllurlft
optLu4pnr-FJut bpttrg rfh\turupurLmplurtr hh urL qpur: UltmruldHrurltrfr{, htup\urllrir
ulF hLLhph hLltru.rpurtrmplmirtrtpp \urpnrl ttu urupphpr{t1 h 4purtrg urq4tgmplmhp

Qu:pnq t qqurlr fiLhy:



12. 9urqur\grlurE \nqrihp h qnp&urpphtp hpurhg rllr2h

Cb\tpnrp;urL \uqtu\grlu6 \n4rlhpp [tpurmul htr.

12..I .I b?uthu rn4nLIdTu b r|nluuhuptuphpntplntb

Ct\hpnrplnrhp Lirulp, 4ntutnp, ruungurgr{ub lurqrlur\tpqmplnrh 2mlf h $ {tpuhu\t{n (u111 p{nrd
\2urbu\u1bg u,q4tsmpsub) ur;1 \uqJu\tputmtalurL \n{ hs:

FudtturnJu 49.3s% I qr-uLn\LuhnrLl L 12, pulLupugfr Uflufrllupmplmllurtfh tr Lllmu 49.35% -E

MORACO HOLD NGS LLMITED :

qn bulpl urhrJutnrLll L UUI
anpbu:ppfr anp6uppf

qnl lrlll
2du1Fqn{

riturqnrr+
2 ruFqnrl

tuqnt4
31./12/1.7 3L/121t8 3L/L2/L7 3rlt2/18

2,runntBtnrLtuh 2r73838 4689034

@nfu ur nnrBt r,uh urnr,uqnrrl'

Onlurundtpurrhh urunrtnmrdrnLb 520 413

OnfurunnrBrutr urnnrJ 109900 90092

MORACO HOLD NG L]MITED 145099 142192

@nlurunmBturfu uurruqnt'
(DnlurundLDulrhh 1-ll1rlnrtnmrarmtr 16528 -6616

Onluurnmrarrub nnlnu 3887 3709

12.2. 1L Qutlupnrpltu lt hutnnLgnL{btpp

Ch\tpnrplu! unutrgpurlhb \unLuLlLup2ur\urh urh&trLu\urq{p uuugtl t hturLrlurl
,rurLnmgnrrJhbpp, npnhp Lhlun{urb htr urtr&trurUurq b qbnq 6urluunt htpnr (tntu burl.rnpurqpmplnrh 5).

000nnu[l

uut
bL -tu. Uhrnnhr url.r

th - -{. LhLrnirurh

. Z, u1 urh - 9. UuljhLnl:ru:h

CLnu tl.r

t2.3 9.n?6utptitlt uqL +uulutqg/wt qn7lbtttr hL&

L.rru;p, 4mur,rp \u urungugrlurb \urqrlu:\hlqntplmhtrtp! h u11\urqdur\hpqnrptnrtrLhpb qEml

37/12/18 31/12/11

Qnnbunph anp8uppfr

3r/12/L8 31/12/11 31/12/18
3876s97 7624D7



Onluurnnroturh r,lurnnr

UqpuLphtplr L 6unur;nrplnrhbtplr
3.tnp nhnntd

Uqpurhphtplr h burnurlnrplmhhhpf
&tnp ptp{uL 4fnlug rldupm

qurdtu

&tno nhntlurt nh uro dunm

.{ud

@nluulnnL
Uqpultpttpf h bunulmp;mtbtpf

Uqpu:hphtpf h burnurlmplmLtutJrlr

Shopth' tu. UtrLnnt.rlurtr

\ Uudlr\ntrlutra[u. 2ur

<,t; r^-"

Qii r'V
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1I-I3UUSU trh lULnu'qbSnhfd3nhL

( E\nLnI-rh qU-Un h+I. S ))

uulrtuLuou\
'rI U S UUIU UL U S rln h O3 UUF

QLLrblanhrd3nhL

REPUBLIC OF ARMENIA

j

.

I

Un4blnnnwq@t dunurlmplmfrhlrpfr ]rpurqutuutgf
Snqlub 15.l2.20l0p \\ $ftlufuulbpf ntuluupupmp

378240, 1q({ 01572702 , h'h 15100-11308230100
p. blhutr, ltutuplrufi 4718

Ufu[u[u urnl4hmnph bqpur\rugnrp.1nLtr

<Uu\t Spmq > FFC purdhtutptplrtr
UnufiunVl Qwptllpp
l,fttp urnqhtnh btup btuptudthl <Uu\t 9pmu1 > FFC rulumhtrn (elqbnDlpj t) $lluttutu\tul
hu2r{hrmfnrplnrtrtrhpp, npnirp trhpunm ht 20lTp. 4htttnhJpbnh 3l-b 4lnlp1tu F { ltitunuut\un
rllrurlh rfuuhfr hlu2qturqDtpJnlfilr, fl:qtu LUL url4 urLfuupqht urqutm{ud LnIunqE

hru tuutrxptbulq Qlrfrurtruuttltufr tul4lmfipb, ubtlu\uttt \uqfnulnrrt {nqrnFntp;nrtrtrdlh h

4pulfuttrut utrgnqiLhpb hnuptth uubt htu2qhuqnlpJll!tuhnl L $fhuLuu\ub
hu2Llturrlnp3nLtrtrhpftr \lrg EurbnpuqpmplmLLtpp. trtprun;rui btu2quulurbu{uri hu2+u lrutl
tr2urhurqutr pruqupur\wtrnrplw[ urftf ntf irlltupuq]rp1:

ftbt qurFDhpDq \bg bhtrrutunr\nf hu2qhmqmplmtrirhll, pnlnp (urtlLut lunnrJtuhFn{ d2 lulhln Ctr

thttEjurgtmrf 2017p. 4h\rnhrfphpf 31-lr 4pnrplurLfp Qtrtltpmpjurfi bhtutuluEttufl qbdlllql, htrlqhu
[ruL fin!! urfuuqaqlt ttlqtutmqlrld ururp{ur Qlnurtur.ttllutft tut4jDltup! L, 4prurfur\uItr b2ngtrtptl
hnuphpl $lrtrurtuu\rut 1ru2{hnqmpJDltutuhnh tfhtluqqlnjlt Ulnuln4urllurttnh hturltsdtuJfi ($ZUU-
Lhl):

tt,--*h-A hh,f^-

Ublp tun4ltntr urtrq\urqphqlrip Um4hrnh 'hlulqqtu1htr urntuh4tuptntrhpf tr (UUU-htF)
hlllrttuqltlu1ululurut: I lju uuru.rh4urprn[hpfg Fluq dtn qruuruuluuljullm[mplmbp nrugmgbl
trqllrlruqqr.r'lb t tulu tqpu:\rugntplul: <Um4frr,rnpfr qruuruuluurhurLmlmp3mbp [$.rLu1.ruu:!l:rtr
hLu2rlhLn{mp;mtrhhpf runqbrnb hu urp,, purdhmrl: Uhl.rp uh\u}u ttrp pl.rlhpntp;nLtrlrg'

$lrlubuurluL hu2{hu{mp;mtLhpf um4fufL {hpuptpn4 \af\u3f quhub2bh$L
lullurqLurnuuluuh hurJLu&r.ulh 2ur2LlruquhLtlfr Lpfr\u1f fpuqqu;$r urnru\uprnhhplr
lunrnrrqb \nl bg hlurqupu\urb npn$hufnhurl hu2{uquhttpf hir\ulb \LLrLntruqnpb
(zhuutu \urixrtrru+pp) h ZLu}uurnurbf hurhtuqtrnmplnLlm \frpunh$ $fLubuu\uh
hu2Lltrn{mplmlltpf runt4lrtnfrh {tluptpnq lpfrlu1f quhuL2ltp} h quhqtuLhl hLp

tpf\u1f u;1quhub2trtpp hu urdur3tr urj4 \ulnLhhp[ Uht]p hur nqqulb Urp, nF dLnp LLp

;hpt1 punlurpurp huulurquruuuluuh urm4fLnnpur\uh urqurgntlghtp tlhp \urpbfptt
urnururhu.rutrnt hur run:
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$ltlutltualutt hrtl2lltallnqalnlttbblll hutIwV 7tQuttlwpntplutL h llanut/wpdwlt

o4ut Q 
bbpn;l qntnlnry w t utttg ulanuuJu tu bun{ntplnLttp

1t\ur{urprplmllp upurnurLrluurtrruurm L $ZLrU-Ltlh hruJtudurltr $lr1:urtruut\uh

h*2.1t-,i*;l;.Lbtnl' qulnpuruuriuh L d2Jurpfu tLp\u;urgJurtr .h 
urltrurhub LhppbL

hu\nlmpjurtr hurlurp, nllr DuuI \Eqruqupn'p1-*r'' LuL}]p-dt2- L luurPlLulunglurh !u.II uluu:$

hturLruhpnr1 tru\ruh lr'rt1L'p,ntpmLrutpbg' qhpt $fLutuu\rutr htu2{tLm{mp;mttttpf

qurupuruurmrlp uqruhn{tlm htutlup:

SbtruLuutqurt hur2qtr,rrlmppllrtrtpp qtur'rpururnhlbu ltUrurlurFmld]mb[.rqu]ururuluurtruurnl L

CLr\tpmplutr Luhplt4hunn qnpttpr qrupnln'p]u'rlltruhu:urrlub hrurJurl'u1':hpurdt2urmpjuLr

;i"r;,.'. "s.,"rj.nL1nLl 
u,L1-LqnuLnn:pl*b.'. qLlufLfnn \urnsll't hL2.qt u LLutr

hrllcr]urLuuhurLurt hu2lunurL ultrDu+ullnnlaul h|rLfnrLpp llilprlntpt h1uuF' tldh
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3. 1 bhuw\ u w l.twU hw24b aqnLpln LIrUhnh Ub f UapgnuJ1
SnLurluurl.turL Llh6url.th ULuuhu hur2Llu'urqnLpjnllLbnnLd drpughq Lr n: nupughtt Luquhrlrt r nL

r -.1unLnurLlnnntplnLtr!bn[ ]jbnqurlr!gqnLd bL uJnuru6hlri

' Ul]LnhLin huJrlLunLlnLdt Elpughq, bnF
ur) urLltrtlLuLqnLd L ulr hnurg!bt qu6Lr.rnbL quld uu.lui nu'l unL{nnul.lurL qnnbLr.rnLrLr.rLlLult qhnrLh

_ ntJpurgpnL4

F) ulLuhqnul E hhLIlull.lulunLLl urnhLnnurquJ! lrLqul!,rurqUbnnrl
q) ur qLl.tutnLd L LIIJ hnugLlbt hr!2rlbulnL durdluluJl.lur2ngu!hg hEmn muJul.tbnLlnL urdurlur

' [trpuJgpnld
0) uul! rlpurJu!ul.r rJfrgng E Llud 4nurdurl.lLu'L dhgnglrEnh hudurndbp, FurgLlrnnLplLudF bnF nnul

i hnfuul.ruqnLunqurdoqurLlqnnbnlLln'ulunuurqnnnLplnLuUurnElnLlu.lu.l[]urt.tnLl
uLuhUrlluurqhurLlqLr.r6 E hur2qEurnL durjLlruLr.rLlul2nturLhg hbLnn UqurqugnUUn uululbnl.lnL

- urdhuLbnh nlpugpnLd:
! Fntnn uJL r! l]ohLllbnE hurdurnLinLd u'L nf EUpLlghLtl



i-

t

'rlu.lnuu.r!{nnnLplnLL0 hL! JurnqnLd t nLrpurghq, Enp

uJ) LuLtLLlL!LL.LnLd E urJL ULunbL un{nnuLlLlL qnn6unLurtlurL qhnLh nLpL!gpnLd,

F) t4urhqnLd t hhdLurLlLuLnLU LuntrLnnu.tllu! lru.turuLuqUbnnLl

g) bl.rpurLlur t ULundLuL hur2LlEunr_ d]!du!urtlul2npLuLrhg hbLnn murulrbnqnL Ludurlu.r nl.rFurgpnLd
4) LluJqdujl.lbnutnLplnLLI tnLLh urLqEnuru.]urh frpLuLlnLL['nUL,ru6qE1nr rJu.rpnuJp hLu2qbLnni-

du]duLrurtlLu2n2L!!hg hbmn LqLUqu.lqnLltrn LnuJutrEnl.tnL Ludhu:
CnLnn !!ll l4L!nLnurqnnnLpJnLlrUbn0 huJdurnLlnLd bL n: nLpurghl.l:

- i urjuru.lurnf urtl ,bhLutruurLluru urn4lnrlpLbnh Uuruhtr hu2rlhur{nLOnLLLbnnLU 6ufuuEnn
Lu'nl.lLulurgLlnLd bL nuur gnn6ulnLnLplurL nu.luul.luJngduUp:

SunEq!!1l ghLurLuurquu hur2qbm{nLplnLlrLu'nnLU LbnLtLuJurgqnrd t dhLuIr dbq murnqLu huduJ4nbLh
ubnEl.luLnqnLHnLLt:

.]nurdurqurLr dh2ngtrbnh hnupbnh duruhtr hur2qbulrlnLpJnLLn qLr.rqdLlnLU LLLbnqLujrlgqnLU L nLnnurt.th
dtpnnnLl:

1n!!duJUurlr UhtngUEnh hnupbnh rlr!uhL hLu2rlbuqnLplnLt]1]bnnLU unqnuUbnh q6n{Lbnhnupb rnL
u.rnLnu.lhnupbn0 nuluL!LiuJng4nLrI bL hLudululurIuJuFLlLurF!!n nnu.lbu LbnnnnLduJlhlr
gnndnLLEnLpJnLlrhg lEnhnupEn tr ehlrurluuJqnndurlt qnnbnLLbnLpJnLLhg Lunuturnnupon:

- 
.}nurLIuJLtrllL dh2ngLbnh hnupEnh JuuhL hu.r2qbuqnLpJnLlUEnnLd2urhurFrudhLtrbnh q6nLl

JEnhnupbntt nL unLnurhnupbn! 4uruurLlulngqnLU bL hLuduru,lLur,luruiuullrurplun nnqbu lbnrlnnLdurlhLr
trnn0nLLtbnLplnLLhg lbnhnupbn h Sh!uJ!uurLlnnduL qnn6nLLbnLplnL!hg urnLnulhnupEn:

$hluruuurl.lurlr hu2qbul4nLplnLLUEnnLU twUurl LnbnbquurqnLplnLLn LEnqurlLUgqnLU L unu.rL6hlr:
3.2 nu2wnUhn

nur2urnl.rbn0 :ur.hLlnLU bl.j hlpuurndEphg l-L hnurgULIU qnLLn urndbphg trqluquqnLJtrnq: hup!urndEpn
- 12qurnqLlnLd L "UnuthL dnLlrp unLughL Ep,, /UUUb/ ttLud rjhgh! tt2nriur6 LundEph Flulrurdtrnq LL

-:nu.rnnLU t 6bnFbnULr.rU undEpE, qbn!!J2Lr.rl.lUuJU 6utfuunLdLbn0 h Lull6uullunu,lUEpg npnLp
-!hnLudb2o bL rltur2urnirEnn gul!rlbLnL qq4p huLugLrblnL h {f6ur!fr pipblnr hurJup: ,lLuLnnurulnh 

tL
-Jurrlurnrll urnutur4nullph hlrpLu.rndbpnLULbnLUn{nLd bt.l LuLL urnuru.rnnuqurl] {bnuJ4hn 6u.rfuunL UEnn-rd.r{bLnq uinuur4nLuUurl lrnnduruhrlLujh! gnLgLlLh2lbnh {nuJ: Un|nurnn;quJU LnndurmhilrEnn
- 

-uuuiLnLlnLd bL urLonhUnrpjulr qnndhg tr btrpurqur El.r qunFUnurLlLulr LlbnulLijlduJtrl
hnLugdLuLr qnLur L!ndbp! 4ur unqnnutlLuL gnn6nLlbnLpJuL 0!pl]JgpnLU hLu.rnurLlnn {u6unph qht.r! t.

-:y9li{rf |.l*lr} Llur6LunpE ttL!qJurqEnurbt..rL hurdun urLt-nurdb2m 6urFunLdLbnn:
' rquurr.tET -.t 1LpJr LtnLU urnuLU 4nultlpE pnnulf qLln_J t 2unnLtrL! qu qLuU l l.ir_tn LUpn L.1i.tE6

= -'..jul.lnLplLudp, nLuulh rh nruurnnLpJur! 6r!NunLULbn0 lbLr LlLlrulhuluJLr.!gLlnLUl
il.u2urnLEnh LJnLpbn FudLnLUUbnuJnLlnLd bU lru.rh urlll urLluhqrlbnn, nnn!9 durnulnLpluJU durdLlbun

i- :"-n uJqurl.rgnLd Ubl.t m runhL' LUll.turru 4nur!g tupdbpJrg: .lpuLp bt.r u.turhbuur urduubnp, ,qrurpqn.l-
- - -!LULlnnnLLLrbnn, qnnbhptrbnn |.I hurnLlun!!l.rpubnn, Llrnu,rL!4nu]t.lurtr tr LnlLnEuurqur! qnLlpn,
, -,,,rLrurtlurLlnn LluJnnLJg!bnn, hurmnLll hurqnLUmn h tln2l.lbrlu,Ln, LUtrl.lnnLLrjJhl u.lL!nurqlltlbnn,
: 

-2-r.rnu.rl.ruJhtr uu.lu.rupn h urjLtr: UJu u.rLlmhLlLbpp LuqLu 6uLLul{nrLI UL apLulg 2Lr.rhurqnpOnLJn utlublnL
_ - rhLr:

: 3. fhtltwUwlt Llhpngltbn
:'uLur!tuLr Llhtnglbnh pntnn 4uuEn! hLu2LlurnLlnuJ btl u{.lqFtrutl.lurL LundbpnLl hu.ruuro tlnLLnurl.lqr!6

- -:-urbnLplnLLn L! urndbqnLlnLdhg qnLulurUqur6 l.tnnnLuur!bn[:
- r+lJurl.l!!lJ LUndEp! LEnLunnrLI t hhdLutlurir dh2ngh Uhurqnnh 6bnpFbnULuLn l.lLr.rd l.turnnLgdurtrn.-:--2tnnn Fntnn u4Lr 6urfuunLdLEnn, nnnLp uLhnurdb2m E! uir u2fuL!uut]pu4frL {f6uQfr pbpblni- 

- --n: Ul.tqplrurqLUL uJndbpn hn Lfb2 qu.rnnn t LbnurnbLLr!tr qhnfuL!;nLOLut ;urruunLutrbnE (LnEu
-- - --; nn LfaJ !!! durruunLdLbn FuJdhLn), hl:qEu Lul_L urulu.tmbnLul.lurjLlLll, pLuL4rl&lr, l_L ubnuruph
-:- -.jL!LqLdutl gLurhL!urrlL!6 burruunLrjJEnh gnLdu.rn[ (Lnbu u.turhniur,rfiin puOhUn), hl]u]bu Lrultr
-:- - - JLUL] !rnLnpbnn tr :+nfuhuJunLgLlnq hLunLlbnn:



lhUtruUurl.r dhgngubnh hEuurqur 6urfuunLdubnE' !EnLunJLut12urlrurl.turLh duJubnh qlnfuunhUdurl
urndbpn uJqblLlgqnLU bl 6u.rlur:Llurb hhdULutturu Uh2ngh urndbph!, bpE hLuquruurqurl L 4nur q6nq
urutu.rgur mUmEuu.rtlul ognLLnlbnh UEnhnup U urndbpn h!urnuqnn t Lr.rndurltL!huLlururnnbL ,urqhbL:
AnfuurnhLL|LUO Uurubnh hur2rlbl2nurjh! urndEpo u.ru.l ur6urLurlLlnLd t: UrIELronjL! uqu.tuurnltJurl
burfuunLdlrEnn' Ubnurnlu L duJLn 4ELnL! lLbnh 6ur u fun LdU bn E 6u!ul:LlnLLI EL dJpulghl.l
duJ Uurtr Lu Llr!2n g urL h 6ufuul

tn4urdu.run lr2E!pEnn urnurLdhL uquhq!En E! muurnl.tLlnLd l-L hur2rlunqnLU EU L!nuruahL-
urnurlrAhlr, UnLJ]lhuq bnF 4nurLp 6bDp E1r FEnLlnLd dhuJuhL:

ihilrurqurL dhtngUEnh UUurgnn4u4h]l urndbpn nnn2qnLd t nnutbu urll gnLLJurnn, nnnq hLrurnurLlnn
llhLu'n Llu 6uJnEt ur ltuhqn uturLu.iurhhlr, EpE htrbn uJL Lnurnhph I qh6uJt]h, nnl.r uull]rltLlnLf tn, nn
qLhLbn 4nL! oqL,rurl.turn 6urDurlnLplruLl LlEntnLd:

UIL 4u'qpbnnLd, EnF urllLnhLln oguurllu,rn burnLulnLpJutl.t LlbnpnLdnnu.lbu pruqhn!:nLUh qqulh r!ndbp,
lr qLLuhuJuquA og|I]url]urn 6urnurlnLplrutt dLuUl.lbmn qbnurqqr!gnrd t dtiuJguO uLrrbuurl.tuL
6urnl]llnLpJLr.rtr duruttbmh 80%-n, u.rJ.lu.l LJLTLl]gnnnu4hL L!ndbp0 guruhLuurlnLU t 0:

Uur2r.llu6nLpJurlr Jbpnnn urnuLr.rgnLnLU E utl! dn4bLB, nnnq LluJqLIuJqbnu.lnLOnLLn url.lLLlurLnrd t uLrlunEt
r!l.tLnhqh LnLuu'uurLlur! ognL$iJbnn: bpb qLLuhuLndLlLr ululhhl.r urlutbuurl.lurL ognLulLtEnh
urLht!Llr!uurnuJ:uJqh ut4utnnLdn puguhurlur:t, L!LrlLu dru2Llu6nLpJuJLr huJ2{unLlUulU hurdurn
ogmuJgnn0L{nLd t nL[hnqOLulhlr dbpn4!: UnurUAhU FLunur4nh:lbnh hurdr!n L]unnn E hL!2rlrunqL.lbt
urnuldhl dur2quJ6n Lpln LLt:

3nLnLupu.rl.UnLn QhLul!uurLlLulr uuln{ul L{bngnLf LluJqUuJllulnulnLpJurL oLonbLh hnurULr.rLrnLl

uL'rbrLbqlua hurLALudnrlnqUEnh ttnnuhg LlbnurULirJ{nLU Elr hhUULul.tLulr dhgngUbnh dl.rugLuO oqLnurt.turn
aLunurjnLplLuiJ dluLIl.lEuLbnD dLurgnn4ulhU ulndbpLbnn l-L durzqur6nLpJLuU huJ2rlujndrl]L dbpn4!bn0:

qhdUurl.lur! dhgng!Enh oguL!l.luln 6LunujnLplnLtrLlEnn nnn2blnL hL!dL!n LluqrILUllEnu.lnLpJnLlL
.unur9!nn4qnLLJ t nu|Ir 4urubnh hbLnL-Ju]L nLrLbgnUgEnnq.

. CElrpEn 2hlnlplnLirLbn 100 uurnh,

. Ubpu'Lur-uunpui{nnnldtrbn 100 Lnurnh,

.trEnuu]Lnurnurqr.-nndbpEuuruEn 100uLr.rnh,

. ULun4uruLun ur{undbpbLLlLbn 1oo frurnh,

. SLrLnbuullurL h gnlluElrlLuqu4hl qnLjp loouunh,

. 3urftlqurngtuJlhtr ulbfulrhl.lur 100 Lnunh
. inupuJlhLr q6bn l-L nnFnmluLnEfuLrhqru 8 Lnurnh

. LtEnugLurhu..iLnnLLIhg u u.l n Fb n n LpJ nlil I

Ul]uhrlh Uur2LlurbnLplur! hru2rlurnLtn ul1urlnLd t, bnF uJJU Uuro:Eh E oqLnurgnn6duL hrudun, tr
-lJ4urnnLu L urqLnhqh nnulEu Llur6urnph hurdun ulurhqnl uuurl.]urnqqblnLg L! uLluhLll

- u-l L! 6 uJLr u:bLn rg:

3.4. LbnnnnLtwth\ gnup

LEnnnnLduJlhir qnLJp t hurUulnLlnLU ulJL qnLJp! {hnrL qutJ 2hlnLpJnLL), nnn Lrluh{nLd t
--JndLul.lr!lnLplnL!hg [/1]urU 4nuJ L!ndbph ur6hg EqLuUnLm LluuLnuJtlbLnrlru.lurmurqnq: LbnnnnLdruhlr
L:pn tuiqT qnLU E ul]qFuuJLlu! urndbpn{ L LthnLunUnLJ t hhdULr.rLtut dhpngLbnh uLtqFtrLul.turlr urndbBh
-:-:]btnq hur2rluJn[ILul] LlrlLLnu!bnn num ttUU 16-h:

3.s. <lw6anph hwlwn qwhqnnnt ntrpwghlt w\ahqlthn U aawntJw\ lunuJp:: AirpurghLt Lr.rLturhLIrbnn (LtLuU ouurnUurU funLUFE) 4uJ u Lu ltLu ngLln Ld bL nnu.tbu Llur6unph huJdurn

-;hqnrt n! drpurghLt Lr.rl.tuhLl bnF 4nLuUg huj2rlbtt2nLUjht urndbpn E!purl.tur t +nfuhurunLgduru
r_-5urnph dhnLl lr qu6unph $Eqh nLLblurL! 2Lr.ru hurrlurLurLturlr t:



lhdLuqLuL Jhgngh, n: LJnLprul.turtr LuttLnhqh, Lbn4nnLdu{hlr qnLlph, Fur dU Edu u! Lu l.tg n LpJ uru qurd
uLtqFlLuUurL L!ndbph Ubpn4nrl hLu2rlurnqnnLbn4nnLdLbnh, hL:qEu Lurtr ourunULuL funLUF lturqun[
u.rqmhL&rEnh h qurnoLU{nnnLrdJnLLtrEnh qbnLu4uruurl.lu.jngdLuir hurULr.rn ur!hnurdb2ir L, nn uLlmhLln itlurd
funtdFn) hn Lbntluj Llh6r!l.tnLU u.tL!unuruul Lhl.lh urtrUhgL!u.lEu Llu6Lr.rnbLnL hurdurn tr url.tLnhqnnbL
"unLuturnqqh 2nLlturjnLU ldbLurdhm g!nq:

_nnu.tbu 
qur6urnph hurdurn u.lL!hrlnn Lr.rt.lLnh{ tlud ouLundLrlt j rudFh FLunurnlrh} LlbnL!4uruurtlurngnLUhg

,ulUhgurLrlbu unulp u.rtlmhL&En! nL ulLunLnurqnnnLplnLLtrbn0 qbnu.rlLu4[nrLt Ul puLn
nLr.rduLquLnurufuuru ,blUU-!bnh h urqunhqh quU LrlunLnuqnnnLpluL hLu2Llur4unuqLuLr hur2rlu.rndlll
!urnLupLr.tqurLnLpJur!: lbLnu.rqujnLd nnurLp turqhqnLU bL LlEnur4r!uurl.turnqrJul |'4Luhh hLu2qUqjnLulpfi
-i.rndbphg Lr hur2{bunL urdur!pLlh hnurl.lLu! urndu'p. hurtrulb rlLu6urnph 6ulluunLdLbnhg LrLlurquJqnLJLnLi:
!{u Llbnu:LuLhnLLJlrEnn urUFnn2nLpJLudp 6urLurlqnLJ bL nnutbu 2urhnLlp qurd rltruru:

3.6. nt UJnLpwttatr wUnhqltbn
UnL!rLAhU dbnpFEnqurb n,LJnLpuJl.tr]JU urqLnhrIJbnL nLlbl.r nnn2ul.lh oqouJqLul oL!nu.4nLpJLutJ

trurLlbu, U, hr!2qujnLlnLu bL uqqFLuLlutL undbpnq hurLuJo UnLuLu[Llu6 ur_tnpLnpqugl,ruU tr
-lLutml.lL{ul6 undbqnLlnLdhg t.l n n n LU Lnlr bn n:

abnuuinl.tuJ!rhnurtturL gnn6nLLEnrpjuLr dhur{nnJLIIdF 6bnppEnqub nrLJnLpLuqur! ruUurhqLbnn
r!J2r.{LunLlnLd bL 6EnLL!!quurhnuqL!! qnn6nL!tnLpJulL 6bnpFbndu.rtl onqur hnuLlujlr urndEpnLl. hurlu6
-rturuJl.lL{uJO urdnnurhqurghurL Lr- qnLLnLUl.lLlu.r6 ulndbqnl'1nLdfrg qnnnLUurlbnn.

_ LbnuLrT bq6{LuO n: trjnLpurLlLr.rlr url.luhLlrbnh 96nLl tlr!LnuJnqur6 hELnL]JqnmnLpJu.rLt 6urfuunLJLbnn,
--1urlp, nnnLp ttururulrqnLUELLnn qhmuttuL ttL!U ubfu!hl.iLrrLtLut qh;blhptrEn h hLIr.!gnLplnLtr::n€Fu'nEtnL urttnLttr!hpn4 6uLur:LlnLd b! nnu.tbu 0LpuJghl'1 durULuL;qu;&ur!n 6uJfuu:

LEnuLnbn6LlLu6 n: LrJnq"u.rtlurL ulquhqUEnh qonq qurLnurnLlL!6 d2u.rqLluti OLupunrrrUUpp, Upulp,-:rnlp qururulnLlnLd bL Lnn qu.rU Eu q!u!nnbL FurnbLu.rLlqL!6 UJnLpbnh, uurnpur qnnnLULbnh,
* nuur 4frur.n b u uJ LIL bn h, qnn6nlrpurgUEnh, hLurlurLlLungbnh t.lurJ 6LunrulnLplnLlLEnh uLnEn6nLdn

--tul.ruqnnbLnL U LiLuruurqbbLnL h u.rUurn, 6uLL!:LtnLU btr nnqbu n: LJnLpr.!l.turL Lu l.lLrhLl Uhu4Lr urjlr
-_:qpnrLJ bnn.

. 6uJfuunLdLbnn hLurnLuqnn h urndurtruhuJqu.runnEL :urqhEL. urnUui t urLiinhq! uLlurn!rnLl rlh6urqh huluglUlnr, oqLnuqnpOUlnL LluJd r{r!6unbtnL Lnbfulhtlujl.lr!!
^.JJqnn6b|hntplnL!rn, 

4bq|rrr.lu]nnLpJurL Uuu4nnLpJnLLi] nL llLunn4nLplnLL!,
. Luuturhnqqlu0 L J2LUUnLUU r!L{r!nulbtnL hurdurn urLhnLudu2t,,t nbunLnuLtbnh LunqulnLpJnLU[,

-. hlrunurqnn t gnLgLr.rnnbl u.rJL, pb hL>u]bu t n! ljnLpulLlLuL uJllmhLh ulnbndutnL urqLr.rgul
--'JmbuullLuL oqnLLn!bn:

Ltuurgur6 U2r!LtrdLul.l burfuunLdtrEnE 6Llllur:qnLd bL nnqbu durdur!rul'1u2nrurLh 6Lufuu:

- 
Udnnmhqughru! hur2qu]nLlnLd L qtr ut h ur Ln qul6 oqLnurl.tuJn 6urnurjnLpluJU nLpurgBnLd nLnnn qbLllhL

-:Bn4nI Epb LntrobuLlrt]urL oqnLurLEfh urtrhu.lrluruutnur:LUqh uqLunn,,.tp pLugunulLn 1t, n!LJnLp!!l.lur!
-..ttrlhrlrbfh ogururl'1Lirn burnLuJnLpJuJ! durUqu'LnLbnn nnn2qnLJ b! 4bquL{upnrpluL qnqdhg tluJmurnrlur6
-!UfuurLnbunLdLu'nh L! ShUutluurqul qLurLuLlnnUurU hhdutr L.lnur: Ogmurl.lLun 6uJnu.4nLpJnLlL nL
- JnnLnhqurghnL dbpn4! {bnLr.rUurlLlnLU bL JnrnurpLuUrnLn uunqu {bpgnLrJ:

OguLuLluln 6LunL]]JnLpJuJU qLurhutuu.rLlur6 dLUUqbmLbnn 3 _ 1O oulnh btt:
n) LJnLprul.tuJLr urLlLnhrlrEnh hburujgu 6LufuunLdLEnn quru.lhLnuJLurgLlnLd biJ UnrlljL LuIJ 4bqBnLd, EnF-,-urlp urqbLurgunLd bu LuqLuqu.l LnLruburullrll ognLLILbnh Lu'nhnupp: UlJu.rgLud pnlnp hbLnLuqur

:--ruunLdLrEnE Ubnunlurt LnLr.rnbLlurtl q6 urnl.jbnu nrlbnuLnbrL6qur6 L!14purtrlurLh2bnE 6ul!Lulqnd bL-^qbu nLpughtl durdrllllurLlur2n2ullh 6Luhru:

17. 
nt 1Itpwgh1 UnLpwttwtr wttnhqlJbnh IL n>u\nLpwttwu altah4Ubnh anoEqnttnur

3 n tn uJp !!Lr:Jn Ln hL!2Llu'unL u.lduurpLlh rlnnLpJulUF n: 0Lpughq !lnqau,rLlLll |t n] UnLpuJl.lLrj!
-.iuhqirbfh qbnLl quJLnurnqnLd t LlbnLnL6nLplnLL updbqp!rJutr hu4LnurLrh2 FL!gL!hu.rJLrblnL!quJinurl.lnqi
=-dbqnLlrlurlJ hurlLnu!h2h Lr.rntlu.rjnLpJurtr nbu.lpnrLJ g!urhu.ruLlnLLI t uj4 utLlufrL.l,h qhnruhurLnnLgLlnn
:..Uurnn, nnI nnn2{nLU E nnu]u'u hnurl.tLltJ r!ndu.phg (hur!Lu6 Llqr6Lrnpl uLhpLloU2Ln OupuEppl tr
::|r|1!qnnOd!!L LundEBhg u.r n ur Llb LU gn LJL 0:



OgulugnnbduJ! urndu'pE qLuhulmbhu 4nulduJqrl]L rjh2ngUu,nh Lr.ru.lulqLu hnuBEnn hul2llunl.lqnLLI bl
!bnLlu.r urndbpnLl ogm !!gnnbbLnL.l dh!!{r h!r.rpqnLr.fp qUn:dLlfr urir 4pnr_jpp, npt., iu p rutgntnLU t 4nL!dhdurLlullurLlrrjlhU urndEph 2nLqLlJh Lbntlur qLru.rhu_rurLu!Lu!p tr u.r[rn;rr1pl-pinpn2 npuqUpp, np3
unqnnuJFurn qurqdluqbnqnLpJLul nrugnLgh: Lhnfuurnn|plurL unqnuLqnnqpU f :

bnF Lunurl6hl ullLnhqh qhnFhr!LnnLgdnn qnLUunn hl.turnu qnn :L npn2i1, ,,4 u, ,"r,npnu.,Lnn,g,1nr1
qnLdurnE nnn2LlnLU L Lujl 4nurLIuJUubn6 dhurLlnplr hurJup, npfrL r4LurqurinLrf f urqul Lul.{rnhLln:
ennqnnu.iurrLl Lur.tmhqLbnE Fur2ruqnLu bL urnurL6hL nnruduruLnbn6 uhurqnnLbnh! hrbturJhu InELrlrnnu.rl.lurL F!!2fudurL hhJnLlrpnq, nnn unrlnnLr.rFurn hu2qEq2nLulpl LupjUpUUp;r nudurUuluLnLplnLULI

ULrnnn2 duJdl.tbLnnLl nf UJnLputl.tur! u.rqohqLbnh, urlrulLILUnu n: trjnLpLut.lurtr uqLnnqLbnh LL qnLnLlhLh
Jndbqnl.tn Ldn uonLgllnLJ t JnLn u.rpurL:Jnrn hLU2rlblnnL uUuurpqhL:

UndEqnqnLdirg qnnnruLnn 6uruu:r{nLU E, bnF url.tmhqh qrirdnnudL!uLnbn6 JhuJqnnh hur2rlbtt2nulhL
-jiTdbpI gbnurquLgnLd t 4nur qhnJ!huJLnnLgqnrl qnLdurnn: UndEqpqnrrJhg t]npnLuLnp nruLur]qnLd b
.!hnLlfdnLU ltur d r.IrL! unLd tr hurtlunuJn6UnrLf t r{rLulL urfi 4bqpnL4 UpU-L1rn|,uL1U1 UU r.nnfuhLr.runLgqn4
:- LuurnE nfrn2ELnL hutdun oqu urqnn6qnrl qtrLuhuJutnLdUEnn:

Undu'qnLtnLdhg LlnnnruLnn hurttLunurn6qnLLl t dhLuJL uJlLr !u+nU nn L!quhqh hur2Llbq2nuJlhU urndEpn
::inLuqulgh ull hLu2rlbLl2nurlhl u.rpdbpE, nnn nnn2Llur6l.lLhtrbn urnLulg hL!rJLuquLnLlufuLuL
--2rlr!6nLpJuru {-L u.rUnnuhqurghur1h, Epb upOUqlrqnir.rhg tfnpnLu, frirlr.|rO n;,r.,Up,

3.8. AfnadnLlp
..ru.rqLI!.rl.tbnutnLpJurLr gnn6nLLbnLpJur! gnLLtlghnLLUt !!ndnLlp t hurUL!nLlnLd t3 nnurU!, puJlrh nn:- ibn LLr b n LpJn rtr 0 hhLILuJtluLnLU 6uLlurLLlnrd b tt oL!nur6pniLli tt 4pLur_ltr E h uL4p u u]l.rn rrl fu u tr

- * qLlur LlEnLqnLpJu.rL Lbnl.lurjLugdurlr urndn LJppi

.jnuurndnLlpnq gnn6L!nLnLpJnLt.rLbnn uqqFtrurl./uir 6ulru>durlr qurhhL :L!qhqnLU bl 6ulul:durL
- -nn uqhnp qhnfuurLu.rLldL]lLr [.hnfuLundbpnq: lELnuJgu.] hLr.r2r.lbutnL durUuL;qur2ngurL!Enh Llbneh---T tpjurdF 4nuruurlhlr hn4llt!6uEnh duurgnnnLbnn LlbnLUhur2qLr.rnLlqnLd btr hLu2rlumnL urduurpLlh uqhnp
-- - -urlLru.rtlLjurlr qhnru!!ndbpnLl: Unu.r2urgu.r6 qhnfuurndbpurlfrl.r uru.rppbpnrplnrllbnn 6 !!t.r!u>dnLU bL- - -i!u 2uJhnLlp ttuU r.Iru.ru ghtr!!LuuJUurL r! n r! n Llrptr En n Ld:

-:r nLundnLipnLl gnnbuinpLbnh h'uqqFLrurquu 6urlrur:Lflul hu.rdurn u-,hbuurquJ qunL!:ur"huLul.r hurrlurn
- - -unqnrt u4rnp qhnruurndbp L hL!JL!nqnLU t3 qF,h ttnndhg uurhdurLqlu6 urqluri onqL! hLu2rlurnl.turjhtr
_- -!uJndEpni

3 9. AnfuaanLplwU 6wluunulubn
orfuumnLplurL Ou.tfuunrdt.rbnn, nnnlp Lr.rLdhpul.turtrnnbU rlbnurqnbLh bL nnLul.turqnnLlnq r!Limhqh:::!FEnLJurLn, Llu.rnnLgJuJLr0 qLlrU urnuur4nnLpl!lr!, qurqdnLU btr u.rlryL!tlL,rhqh urndu,pfr Uuru: UjL

-- - -] qr n n Lpl u.rL 6uJfuunLdLbnn 6urtrurtqnLd b! nnu.tbu 6ufuu:
Jlr !!qLnhqrr L hu.ru.rn{nLu nnurLluqnnqnI nnhL LlLhnL!dbz!n t qqL!Lh du.ruu]r.rLl.rl.ruJhr!urlLU6

- - -.'1nurpL!n 6 urrluhg n> u.lul.{u.ru) nnu.lbuqh urJL ulurunuruul LhLh nuLn ljLrLiu!nrplLuL oqLnuqnn6duJl.l
- - -'qur6urnph hrlldu.rn:

onfuurnnLpJrul.l 6urfuunLdLrbnn l.lLunnn Elr:Llutu.lhLrL![ugrlbt EnF 2urnnLlrurqLuqurLl hhdnrlpn(
- - r^u, 4nrlnn q!r2 ur nLr b n h ul.ir.lu.rru urnLnuJ4puqLuL qpngCuh ,r Lrn nn-Lpjn Llr p g L q uu u l,-,Furr u r.r LuLr
-. --nLth hbLn b! l]urutLllu6:

, r Lrtf L,r uJ LLug Ltn q +nruurnnLplu]L 6r!luunLLltrbnn LrquqEg{nLd u,L FLuguJnurulbu nnL{rqurrlnnqnrl
- -,-;rq 6bnpFbnbtnL tr|'4Luoujqn{ uuLugrlruO Lhnpunnr rtirgntlUpp juLr-tLUuquLlnp 

UbnqnnLdUbnhg
- -- -- g Llur 6 Ellur Un LLntr bn h :uj Lh n q:

: :0. tlpwtlwttalt [h4ngUbn tL 4f]wl)g hwrtwndbptrbn



,^:li,:r-:9, uln.,nLEnh t! 4n!!trg hu&undbpLbnh FurrLttugnLghlrbn bU hu.ruurnLlnLd 4nurJL! ttuJt.lun2nguEn0 4nurLJLunLrqnLu, 4nurdL!q&r.r dhpnglupl orllLuqLunnS-r, gqrt,ri,g i,rzh|.,1.,unhr.ruurgnn4!Enn, dht:![ 3 urrJhu Uu]nUuru.dl!{LtEulnLl hb2m hnur;q;;'fi gron nnuq,r,tnL OhtrurluurtturL!Enqnnrdirbnh dLrurgnnnlbnE, hl)u./bu tr!t_L purr.,q,r.,1hrr oqiap;;[;uuiCr, iunlnuuunnu r,turgnn4lrbnn-utroLlgnLrlnLd b! ,bhtrurtruurqL]Jtr W6url.th ULuufrU nLu2LlUur{niqLuf, O,.,piSht, qrnrr,innnLpJnLULbn

3.11. TaunLlB
lL!unLlpE >!!LfLlnLd t umursUu6 trulj uT,urgLtbLhp hrL,onLgdull hnurtlurL LundEpnLi: tr!dluqL!nqhurq: rL url_r u uJ tl Llt r uJnqlnLLpLbnh duJuhL

--=nu4,!n6hLrpuLu,,,,nuonn",*rlilj,tXfj::[jlft{ffi.jr_r.ljn!LuuorlnLrtoun:unir,i.,iur'
.{ur6urnphs hruunllpp 6uLu.rzLlnrd r LulL qu.r-hhir,;nF ,i;ili,;;;;iiluq,Luquln,plu.,tr nrur-J14r'trub L2LlLLr.ruu.rLh nhur.rEnL nL hurunLjgllunn, ut'lnrr!uLLlnLLr i Lnr.,*iu,i,irr, oqn,rL,unh Lbnhnup,:-JluunrULEnn hLLUnurLlnn t u.rndulLuJhurqurLnnnbL:uJribt th u.turhquLqnLd qu,nLuhut.ln4nLpJnLt.r

- qnuLrpLrbnh LttuouLuuF Lr hrlrunLrEh ql:{Lunn nr,Lnrinn t rno- t iirirrnpur., ;r4,u1,
_ ]ly.,!11 

nL,ny'rn4sLbpp hurrupL.ln'r,ur., +"-nrrL,iq,r-J'rLr., ,a-rinri'#rqnrunrEnn uLnLlsLlnrd- - rur6urunnqh r.rnqdhg: ur! n Lur dbu Lu ru hq ur n u urh r!L; Lut E ni.r 4;;pn,j o;irqupr, n, r.,*rnqgr..,upp,- -!LUl.rgLlnLd btr utlr qurhhL, EnF ur.4nurtrpLUpp LlrnpLulgr.lniU ifr *nr,.,"q"nrrln,
- -'-Llurlrbnurnr-pJurrrn, purrrh nn unqnnurFurr Lr.rJ4 ulurnurr.rpLbnn bLpwqu lutr nutn 4upunurnadurL:, -:lLrdhLr qnn6urnpLrbnnLU Llu.lnne bL uL!hfLltLqU1 nLuurnL[ Luprint4riq*lu,rrf,Un, nnn,.,g Ll.]urLn6urnnq-. - - rtnh I-L t-lrrL4nllglbrh Lf 1fu urug JLUL Luurnn f,UrrOq,lh,

:rBb Ll6u.indLlrL dr!dtlburtr hbLirLudqr-lnrrJt oo opfrg urL{L1 dLlLIuluQLuhLr.rLnLlurdn4 utqu.r hulunLlp!, -^linLd L LUqE!t{u.jlqnq hurLnnLsuurL qbn}rlrq ,nd;p"r.t lrhn;;;;rq';;;;rru.rquu ur n !n u Lu 4p n r_pp:.l.Lr 4ulqpbnnLu, bnF hurLnnLsuuL rllurluruurqurL urndid;nC;r[i,,ui ,nr.lnprp*p ,nuJpunqqnrl- -:rnph ghtr., LlLrlL! rju4LlLuLLlltur' Lnntlnuqr'pnqp E nr1.r-durprln.i rLi nniqpn, nnn q,,n:n,,_r i- - J Linn Ll6 unnldubnh qnujurnE' hu ugtLblnL{ Llu6 urnplr nfrpirgfl,] oih,rl 
,

-.u 4[Lqpu'nnLd, bnF hLr.ronLgdur].j rlllLlurLurqLlL LUndEp0 >h q;nLrJqu]ttgnLU unqnnurpuJn
- : -2u.rnqqnq {uJ6urnph qhtrn, Lu u.tLu u.jLutuLuuLuqLrl Lnnq-niurai"qp i,,rlrnqn,uuur,,rrt,..,r
- -.,-:!L!bnnq ghLr!!uLulqtrL qnp6frpJr qt1rq2""n ut,;i*rpln;i;;;;;rr,

,.tLfl-L 60 on Ll6urnrJ!.rL durdttbmnLl hnurgnLr,,Ltl6 aUurpnLj Lnnq;rULn['nrr,frnq ,n ,.,rururnLlnLLt tr. . - _ p0 6Llurzrhr_d c hJtl'nLgJu,L urLqaL.!lufr uldilnq,
: ! n u.rln LpJ n LLL bn fr LILUrnnLgnrLJhg hLuunLlFp UuUu;rlirU! hu2LlbmnL uJduurpqn 4nnLpJurLIF,_rLrqu-rdnLpluLr ruuLnh6urtrh hhLJnLtrpn,r.l:, UF 4bqpEnnr-4 bnn ri|.lunrLlLrOn.ptu.,U u.,uurhfuulJn

_ -::1:llt:TIbr hrunLlpn 6ulrur:qnLu L dhrtr, qrrrn,frj rtr, orrul,iiurlunt., :r+n+ nnnr.,p-- - :']nu.tunLgqbl]:

- '.J 4u'u.rpbnnLu, bnp 4!, hLurnurqnn E uJ rLrunurqu,bnLpjurL Luuuh6LuLE nnn2Llnlu L {.rurlnurnrluJo:- --inLLtLrbnh h qnn6urnph gt.rruhuruLlr!6 El4hLrlrnrp 6urfuunu,llbfrn f,],"-nrpinrqgn,pLLuLIp: UUurgru6' - -!Ef nrLI rur{runuLlu.r6nLplLlL Luumh6utrI npn2LlnrrJ L Lr LlLul Lu rJu r pqn,+n i.pl r,.rp qrrrnrtrO
_ 

-- JuLuLtpLtbnh nLUnLdLuruhnnLp]tl.]uF j

,-.;T.ilJ|lr:ffltpn 
6urlu)qnLd t uJn4JnLLLuLlbm mnqnuui4nnLlpnLl urJLurbu hLlLrrbu Lr.rLunusnqur6

a :2. lbnwltwlr 2UnnhtJbn

. - 
^ r,f r!r1Zil"1t 

1rbnn 
6urLurtqnLU bL nnqbu hbulLudgrlrub bquijnLu. trbntturjugqbInq: - -*truurqurLr qh6uLrh ur!uhl hur2rlburlnlplrL, ,.rrp*rr.lnpn,pf.rl1,in nroin,,l, ,rr, qLuhhl, bnF r.rur

_ _-;,.,!,l,tn*UrrrnursnLu, 
nn qLuquurttbnqn,snrr,n ur.nrl,rLni rl,r"nrioTrrr.lrnrnELnL L 4nurL qhs

_- =.1 2Lnnh!bnn, nnnLg hhdLurl.lurL qurjLirlrtrL t qLbt tlurnnLgbt qurU LulL l.tbnq dEnpFbnbl
' 
- - * | !r dur dq bLn urtrrh r{ (url.ruhqLbnhr.r qbnurFbnnrr 2LnnhLbn), uqqpuLufuu 6Lrr.ruriqnLLI bL nnu.ru,u-:-- rdqquJb EttLuLInLur, hutt hELnLugutnLd 6rfrr>,f"Jur-L zrrr",lpZifil*i#rtt*n{n oqrrqrn- _ : JJnLpJ[rL !L]puJgpnLd:



Ult ulEu ur l.t urlr 2lnnh!bnn (b tt Lu dn LLn! En ht qbnu.rFbnnn 2Lnnh!En) uttqFLu]|.4bu 6u.rLu:LlnLLJ bL
.nL4bu hbuluAqLlu6 bl.turdnLu, huLl hbuurqurjnLd 6utlur:qnLd uLL 2urhnqp/qLLuunLd uhuulbduJLnhLl
-nLInLLpnL{ hurduu.lulLru.rufuurL LUJLr 6r!fuunrdLbnh 6ufuu 6Lu!urldurLrn, nnnug rinFhu.tLnnLgUurU
-udLun ! ur fu ul u bu r.l!! 6 bUl

_ 
T lbmLll.tuu 2LnnhlEnn, nnnup rlnu.ruurnnqnlu bL h hurunLgnLu urn4ELr qnuJo aLufuubnh t.lurd

--JuruLrbnh, l.turd nnh L u.l ul Ln u l.ll E LnnuULr.r4nbL ur!hbu!.ragblh Shtr uL u ru ! r,ul oqtrnr-p1nLL, u.lbLnp t
:Jlrur:Llb! 2urhnLlp/rltruJUnLd urlu r.qLuhh!, bnF 4unl.lnLd EU uururguLul bLBLul.tu:

3.13. nahnLuaUhf
4luhnLuotrbn! 6uJllrlr:(nLU UL, bnF nnqbu LulrglL! L rrEu.tpbnh urn4JnLUp qurquL!l.lbnqnLplnLutr nr!h

- -"LrqL!qurl Llurd qunnLgn4L!llLrlL q Lu n ul ur Ll Lul n LpJn L!, nnn hUurnurqnn t ur ndu.rlrur h ur qur m n n bt4ur qh bt
- .F0 Ll!!munblnL hulJuJn qulhulu2LlnLd t LnLulbuultlutL ognLoLbnh ulnuuhnup:

bnur2fuhptrbnh lr urtrFu.rnbLu.luJum u.trljdrl]lugnEnh q6nLl qLuhnLuLnLbp[ :u]qhqnLd bL
- ! nmL! L.tulrnLpJnL!n Ltuuu.t nbtnL hur dr! n uLhnurdE2ur dhengLbnh hnurLlurtr LUndbph Lr!LlugnLlL:-.!huuLuLlurlh hhUurL Llnur' bLLELnq ujtrgJutt qhnn6hg tr uru.luqu.r uLlnLl.luLhBLbnhg: qrurhurunLdo
- -rurnqnLd t ullronbLh hnudLltrnq qLuquLlud hru!6LurdnqnqLbnh l.tn4dhg:

UuturuElurt]LllUrrll Lr mu'nuJfuph purnEqujngduttl 96n!l ulurhnLUurt.rbnn :urqhqnLd bL qtrL!hururLiLu6
:- -iJurnh llbnLlul LundEpnLl, bpb qLr.rhnruuh dr!dl.tbLn0 qu'nuqurlrgnLU t 5 LrurnhL: Uluulhuh 4bu]pbnnLU- --rtu qEn:Jul qnnLJp unLlnnu.lpurn huldunLlnLd t Ll Lu qdur q bn u.l n LpJLlU LnugnLgh: +nfuurnnLpJnLL
-: - inur rtLlblnL unLlnuL! 4nnLJpn:

JndurqnLnriujh! 116urnUEnh h hulUur!Luqurl rqutnql-LLr.rq6L!nLEnh q6nq [4uhnLuurlbnn qlruhu.]r,,.tqnLd
.- . r Ln u]pur]J:Jn Lft LuUu(Lu qEnSnLU bLLbLnLl nLpurghl'1 l-L uLlluruLlnrl ut2fuuururlup6bpI gnLUurnhg,
-:1r!rnurtrpurjhlr onbLu4nnLpJrlu u.]rr.rhu.tl9!bnh9 tr urjL l.lu.rLrldL!urbunLLll.lbnhg: 2nLqurfibn uLnEq6L.lnLd t
- - - L! Lr.rhnLu$ urn6LUl.lnLn4LulhL 116LUnLbnh t.lLud q LU nqLlru {6 ur nLbn h durun{ qnn6LuonLh Llnnuhg
- - iurnqbhp unghu.rLurl.tur! u.tu.tL!hnLlnLpJLr.rU q6urflrbnh hLr.rUurn:

- t4. tw\alt uluaLLrLn

irut4urLr uruurtLEn nl.rpL!ghL/ duJdLr.rLutlur2neuJttnLd FLr.rgurhLllr,,.t{urb ufuuirbn EL, nnnup urJLu.lhuh
-- -JuqnLfdnLL nLLbl.t, nn !Luhrnnn Ubl.{ qeU uqbn dur durlr ur l2n, uulr bn h ghLurLuurLlurtr
- 
-:J,burLinLplnLlrtrbn0:E! l.turnnn ulLI-LU L!ndllttr!hurqL!u huUu.tn4bt hnELg trbnquJuJgdrlL prlh- --"jL!rIF:

.i.!fL.rnnnn4 duJdrllLu.rLlr!2n2Lr.rl.rLbnhtr LlbnurFEnnn LLul.turL ufdurLLbnh n4rLdrllj qnLdrunE ulbop L
- - -'ugnLLlh hur2qbL,rnL durdLliruJ qir.l2nguruh hur2rlE!rLlnLpjnLlnLd, 62|IrblnLl:Fur2fu{u]b 2L! hnLJph

- :-:',rlLrLlutr dLuJgnn40l

a 15. bh\wUualtwl.r gnn6hptrbn
:ntnn Sh!LuLuurtlulL urLl$hrlrbfn nL ,lhuLuLuLr.r tlu]l qulnuuJLlnnnLpJnrlubnE u t.lqFL Lu q L!!

: - -.r.r:LIqrL u.lLuhhL :uJfiqnLd bU hnuJqurL urndbpnq L! Dr!uurLlulnqqnrd bL hbLnhurL LlLuutbqnnhurLbnnLU.
: ,:,rLlqnnbuJnph LuturLnL!Llhg tr nEl.l!!L.lurnnrplLu! u!ptrLlLu;hpLbffrg.

5 hL LUl.l u Llr l.t !!L Lulturhdtrbn. CurhnLJpnq quJJ L{!L!unLl qEnuJ:Lul.lLlnrl flnuquJU ulndEpnLl huJ2qL!nLlnrl enULut_luultlLr.rl.l

. UhLll-L dlundur! duUtthmI u.]r!hLlnri enturluLUUrlll L!ttLnhqLEn,

. SnLudur4nqu6 qhnfu urnnLpJnLtrlbn h 4bFhLnnnurqlul qu.rnmpbn,

. qu6Lr.rnph huldurn dL!Ln:Eh,phlrlljuLuqurL Lultmhqubn:

:irtrLuLuuJqurL qu.rnurulqnnnLpJnLlLEn
. Ct!hnLlpn rl l.lr! d LlLrLrj unLl qbnul:ur rh qnrL 

h nur l.tur! ulnd.bpnq hur2qunqnrl ghtrLULuurtlull.r
- -. "ir u qn 

n n Lpln LLL b n,

. UJt $hLrurLuLuquJL u.l Lu n u LU qn 
n n Lpln LLr! En:



qurlntrLuqnn qEnu.tnq gLnLdLbnh h q!!6urnptrEnh 4butpnLJ ghtu!uurttLuir L!qonqLbnLr nL
- rnourrlnnnLpJnLLLbnn 6 uILLU:qnLd qu d urulu.r6uruul:LinLU bL ;nLLurnh urUuLUpqfru:

-.'tunLlbnhl-LqhnfuurnnLPlnLLLbnhqonq'DhLur!uurl.lLuirurLlLnhqirbnnnLu.lu.rnLnurlnnnLpJnLl.ltrbnn: !Lur)LlnLLI btr nnuJLg !.nL!dr!nnUurL Luduu.rpqhLl

-'shLurLuurl.rurLgnn6lunphhbLnl.{urLr.rLlur66!,fuunLdLrbnntrtnurnLlnLdbLhuruuu.r!!ururufuu.rL:'!uLruL!tturtr wttohLlh l.tLUU r{urnuu.rqnnnLpluLL uqqplLu!LuL u.rpJtBn.,f, p,igron,plr,rp ,1r.,:-l.ruLuLuqLlL urttuhqLbnh t-L uturnLnurqnnnrqnrl.rLEfJr, npnLp 1r+r.in.Jli hnrqrr., ,noupnr'l.
:-hnLlph qLuJ r.lJuruh UhpngnLl:qbn2hLLEnpu 4Uqpnuf 4pu]i-e uLur2LlnLJ tU npqUu pLpu]ghq
, - LjrulurLluJ2npuLh 6urfuu:

.bhlr!!l.ruw!urLr url.lrnhqtbnh h qurnuurqnnnLpJnLLLrEnh 
hnurLlLUlr undbp! nnn2L{nLU E2nLl.]|rrjh hhdul,-- r: UurqLuJtr q L{r n utp urj hL gnn6hph 2nrl.tLllh FLugurqLuJnLplurL rlUu]pnid h-n-!u quJ! urpOUpp--2rlunqqnLdt nnu.lbu uu]LuuLlnn hnupbnh Ubnttur urndbp nnn2rluO LUurrLuu5q qnpO6ph UhgSU

-^-lulul.tLuL Lnnltnuulnnnqpnq: t_lt.r Bbu pbnnr-4 bnp ghltLuluurUu.rtt qnnbunpfr Lnnt./nuLunnnLlpn
-- *nFbnL{nLd t trLluruurLnhut ehLur!uurl.lLuL qnnthph dh!hL 2nLl.turlurq,uU *ninuu4pnqphg, uurt.tu4L,-,rpbnnLpJnLL[ ]h gu.n ur qurirg n LLI2 n Ll.t uJlr! q Lu! 4pnqplr zoZ 6, u]J.lLu g 
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6. ib[Lruhuurllurh n[ulllr llurnullurplurh nr44mplnrtrhhp

i 
OtqEpnrgnrtrL lrp ptrur\urtrntu qnpbmhtmplu:h phpurgpmrl hhpufi{md I qurpurpurl}rh h
ittutgr{tfrmpl urtr n]ru\tpf :

UJU

$hLultuurquru u|runuurqnnnrpJnLUlrUn

3L.L2.16

14L47632

1952192

16099824



3EuLrurFLun, CULIEnnLPJtuU ShLruiluLluJL hLr.r2{burlnLplnLU!bn! :bU UEnu.lnnLd

62gnLnnLdLEnh urq4EgnLPintun, Epb u{qqhuhp LlurL, nnnllp tlurnntthu LltrhFLudb2Ln

n-ruLfuLntlUf, UplUntfLu hLuLILu2fuuphulftr 6qt|tridLuLlh urqqbgnLplnLL! 3u'rjLuuuuLnLd

LLluLnEh l-L urndu.IltuhurqLu$nnELr gUulhururEh frLEni

1 0. UrqurhnrlurqPnrPlnrh

furjr!uururLnrrl ruu.lLuhn{L!qnurUuU hrudurLlurnqn qungurgduu qrntlnLdE' la

urqrunntluqpnrplurlr 2utr ubuuJLlLbn, nnnLB tLr.rlLnnELr uulnurbtlLlb bL LtJnLu bnqdrbnnL4

rujuruLnuUnr-u ntn:it l.lhnurn{nLLI: cLllEnntPJnLLn' hn uJqLnht|lrbnh hqnn6ntUEnLBlurtr

pL4hLuurrJtul urp4lnrl,rpnLU hulugqurb qLLuuh uu.lLUhn{LuqnnLplnLtl ,nLUhreuruh 4En

Orqbpnrplnr-Up nuLluu.lulLnulufuuu 6Un{ u.lulL!hnqLuqnLlu16 :t, qnlnLPJnLU nruh nfruLl' nn

nnn2LuLth uruuh{Lbnh LlnnnLuun LIL!U nru:urgnLLh qurnn4t LuUpurnELultluu LJnLPLuUIUU

,Ggn.plni1, nil.,u1,tt ctrLlUnnLpJulr qnnbnLtrEnLEruu Lr $hLrur!uuJLltlu qnntp1Lutr qnu:

11. {uP\hP

lujtuuLrL!!rh lLuUnurulELnntPJulL hu.lnLltujhu huiLlulurunq[ huUbtJr'uululFun Lnn E

hur6LufuL!tlh qrnqhnfu{nn onbuu4nnLpJUdP, nn0 hul6ufu dEUUupLllrnLqnLULbn t
quJhLdrgnLd: luJ6L!fu urunFEn hulnLluJhU lr hnu{urunt Llun htlubn uutlFbn
rJblfiupu-rLnrplnr,Lr!bn nLUbL: tLunqbn! hunl.lLr.rlhl fLUnUhUUbnh tlnnuhg EtrpLtrLlLu t bL

qbnurLri.luLuh h nlunLdLuJUhnnLpjutr: tLuntlqrlhu durnuhUUbntr onbupnq Lhuqnn{Lud bL

u-rnu.rgu4pE1 LnnrquLpLbn LL unrJdbn i

.{bnnuzurl huuqLudulpLEn0 tu4Lr.ruLnurunLd llunnn Eu uJDulgurguEL t!{bh tIEb

trunquthu nhuqtn, BLur.r urltEnllNEnntu: ..tEL]ruLlrunnLpJntun hurLlnq{L!6 t, nn hunl.lurlhL

qLuJrtnu.rr{npnr-plnrLlblh g8nLl LlurnLunbl E hLUUulLl.lLuufuu! huuLlLr'rgnLLltrbn' hLr'rnqtqhu

onbLuBnnLBurL hnbug dELlrurPuUnLplu.rtr hh'JL]JU qnu: UltrntudbLLuI-rh4 hLuntlurjhfr

Ur!nuhlLbnh LlLLlrurFLr.rLnLplnLLtjbnn llurnnrLbL ururnFbnLlEt h rlnuJUg Luq4bgnLpJnLL!

LlurnnrtE qqL!h hLbt:



12. \ulqulgrlurt qnqfhp lt qnlturpptrhp trpung qr2L

CUI]EnnLHurl.i tlL! Lr,lul Ug tlLu b LlnnLlbn0LbnunnLd Etr.

1 qfuwhulnnnqal wtr {tnltt uhtxltuPblnqaJnLtu

cLLtEnnLBnLLn durln, nnLuLnn, urungugqLu6 LlurqLfuqbnqntpjnLtr :nLLh lrlh qbnuhutl{nd (url4 pLlnLu

:,ruqurLhg uqrlEgnLpJurU) urlL Uuquurqbnulntpjuru Lln4dhg:

:.!dUEunLIu 49.35%-E utt!LnqurLnttJ E ti puqtlpLlgh Uhluuhl lunntpJnLt'UulLhU h dlnLu 49 35% -n

iACO HOLDINGS LIMITED :

!'Ib\u*uf LlaJtutt hutanlgnllhblq

CULlEnntpJuU urmuhgpurlirh \urnur{urpyr\u.rh urh&irur\ruqrtp uururgtl h hhutLlurl

ulhhpp, npnirB hhpunquE tt urtrd.irurilurq fr qbm{ burfLrumutrtpn (uhu burhnldurqPmPlm[ 5)'

E3 4qbu4pLbq w11 llur4aQglub lln4[h]111 htu

Jtulp, 4murnp \urd urungurgrlurE \urqrfur\tpqntplmLLhpir h ur11\ruqrlur\tpulntplmtrtrhplr qbn{

uJUnLdn lr UUi
3L172/763t/12/!73Ut2/753Ll72/77
22832r8ulht i un n Lpln Llri Lltr

onfuunnLfaluru ulrlulgnld'
fu uurnFEnnLplnLtr

Onfuurnnlpjruu urFnld

MORACO HOLDING LIMITED

lurL uLnLr]gnLd'

-luurndbpurjhlJ uur

3U72/77

SLonEll -tu. ULLnnUJu.rU

Onfuuuonb! - .{. LhLtnUtrll

:lu. tu2rluiulurh - q. UurdhLlnujurlr

U!{uLnLun
3UL2/173U72/76

000 nnuJd



Onfu LunnLFtulr qtnurgnLJ 243124 2426386

onfu urnnLrdlLlL tIL!nnLU 1207086

\lrl|upubnh Lr 0unuJntplnLUUEnh

6bnp pbnnLLI ts39262 t745023

l||llr|upuEnh Lr 6urnu{ntPlnLLLbnh

arbnp pbndurL nhdug rl6unntd !342074 2316631

qu6urnp 77492 24574

UhUtIEuwtAPE 2100335

OnfuunnLE|urL uu|tugnLU 91 825s

onfuL!nnLrdturL LluJnnld 8747

FuruptrEnh [ 6urnu]lnLpJn irbnh
6bnB Fbnnru 865759 79275

h|ruuplrEnh L! 6unurjnLpjntttLbnh
6tnp FEnduu nhdug q6runnLd 720 48379

.{u6Lunp 4005807

UuruiqULu6 Uurufuurt[6un 2850800 2595308.w tu. UUunLjuiJ
q Uudhttnujuu
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uuqb qrnh.rl Fu5 FudLbshfuquL cLqbrnboSuL tunremF

nInGLIUL UreuLusrf]hognhL ohrl 1

ZUUUTUq uLqULUr{uL FUdLbSnuUbfC 2U3UUSULT' $nL.}u3hL
Fnfuu3nbu uflbqsrhL rdnhSlusrbr,nh r.ruuhL

U urupfr{' 22.04.2020p

Zruugt p. ?urlthgurr.]urt.r, btLu-rtr1uh 2

@uuuruprpf hur urpp' I

Opurllupq

Zlung l Zururupurll urtr{uhru\urL lurdlltunlfutpp Zu:luuururhfr Snh4url}rtr
pnpuurlmrl urnllnpf rtr pnr-1 prurptpr rluruf rtr ptrtrurl\mrf

Ch\hpmplurh Stropthfr burhmgr"iurhg hur2np4|ll Ct.r\tpmplurh funphp4f htppur\urtr
l.rlruurp qnuiurp{Lg unQur, tun1hp4}r htuLlurl utr4ur hhpfr uuLurllgmplur F'

tuur2uurmp ULtnntrluh' ]un1hp4f urh4ur

{urqqth L}r\nlurtr' }unlhp4fr urh4ur

'Iulllrp 3ur{pnqutr ]unphp4fr u-r\ulf

tlfluurlrl Zurpntplmhlutr' |unphp4f Lurluurqurh

l:urqfi\ Ur]urqurtr' funphp4fr pruprnnqurp

Zh p DbqmLtpq -Updtprphplr 2nt\urlfr rturufrh, Zurluruuru rlr ZurLpurqtrnmplurtr
, oFtLpfr 119-p4 hn4{ur6fr l-}ri_r urup, h qt\ur{urpr{t1ml .Uurrb qfnhQ, FFC-lr
' (ul.mhtur'Ch\hpmplmh)9urhntru4lmp;urp,Ctr\tpmplurhfunnhmp41

' 
'f nc.'

1. luruururntl 7,865,480 huur, 150 22 4pult ulhr]rlLur\uh r;rpdhpnr,{

ulrr{npul\urLr utL{ulhu\ultr pu.rdhtrnmluhpf UnLup}r urqqruq}rpp:

, 2. Furdhttnnr.tutplr Unllnpf uq4urqfpp huuulurntlmg hturn ulrrllr2ruqtu urlh

. bhp\ulurgtrh1lZ \thrnpnLur\urtr pu_rh\' qrurhgr"lurh:



Fudhtrnnr.tutlf urnhupfr urq4u.rqlrpg 22, lHrurpnhu\urtr putr\fr \qrilrg
uuh rul.n]ur6 lurlqn{ qpruhgtprg htrnn urhrlfr2uqhu 7,g65,480 hruur, 150 12,

4purtl uh{uhur\ultr urpdtpml un{npru\urtr ruh{urhur\urtr purdhtr.nnr,tuhpg

btp\urlulgllhl Zurluruururhlr $n\ur1|rh Fnluur FFQ purdhtumfutlfr urquru (C)

2m\u1mr.t urnhurpftr pmlpu]mplmh uuurhurlm hunftup:

hull&hurpurptl Qh\tpmplurh sliopthfrtr'

4.I Uuluhn{t1um3tr npn2rlurh \ulmupm p,

4.2 UntrurFh urqqurqhFp ZZ \ttlaptrur\llrh pu_rtr\|r \n4 frg ur.:rh ulll{ur6

\urpqn{ qpurtrgtprg hturn urhrlfr2uqtu hpurqu.rpur\t1 etr\tpmpluh
qru2urnhur\urh \u-rlpmrf :

Um;ll npn2mrlh mdlr rlh2 L drnhmrl 1l.r4mt.tlurh u1uhfg:

cu3Lbrh Fuctuquonr,o3nr.L: rrn.lu..Ibu. aboLqu2
rrnryt'4 , 4trt' 0, &tnhqurh'0

tunphp4f uL4unf tuur2ururmp Utrurnljlul.r

tunph14f rutr4ur ' .{llrqqtL L}r\n11urh

tunphp4|r ur\uli' 1ul{rp 3ul$mlurtr

tunphp4]r hurfuurquh' llfluurlrl2,urpmplm\r:rh

tunphp4b €urpumlurp f:urqlr\ Urlugrutr

3.

5.

4.
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