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ПОСТАНОВКАѝѝПРОБЛЕМИѝ

Фінансова звітність узагальнює інформацію про 
всю господарську діяльність суб’єктів господарю-
вання. Розробка нормативно-правових актів, які б 
сприяли спрощенню організації бухгалтерського об-
ліку та складанню фінансової звітності, призвела до 
виявлення ряду невідповідностей в існуючих норма-
тивно-правовими актах, а також неузгодження існу-
ючої та новоствореної нормативної бази, що потре-
бує проведення її аналізу, виявлення невідповіднос-
тей, шляхів узгодження та удосконалення з метою 
запровадження єдиних підходів до термінів подання 
фінансової звітності та відповідальності за її непо-
дання. 

АНАЛІЗѝѝОСТАННІХѝѝДОСЛІДЖЕНЬѝѝѝ
ТАѝѝПУБЛІКАЦІЙ.ѝѝМЕТАѝСТАТТІѝ

Останні дослідження щодо фінансової звітності 
підприємств, займалися, зокрема М. Бондар, Т. Бу-
тинець, Ф. Бутинець, Л. Гнилицька, С. Голов, 
Р. Грачєва, В. Єфіменко, В. Жук, М. Корягін, В. Кос-
тюченко, М. Коцупатрий, Н. Кулікова, П. Куцик, 
Т. Кучеренко, С. Левицька, Л. Ловінська, А. Озеран, 
В. Пантелеєв, В. Пархоменко, Н. Семенишена, В. 
Сопко, О. Харламова, П. Хомин, І. Чалий, Л. Чижев-
ська, М. Чумаченко, М. Шигун та інші. Не зменшу-
ючи вагомості наукових напрацювань провідних 
вчених, зауважимо, що питання деяких особливостей 
термінів подання фінансової звітності підприємства 
та відповідальність за її неподання не знайшли до-
статнього напрацювання в їх дослідженнях. Це зу-

мовлює поглиблення та розширення дослідження в 
напрямі термінів подання фінансової звітності підп-
риємства та відповідальність за її неподання. 

Метою наукового дослідження є удоскона-
лення термінів подання фінансової звітності до 
контролюючих органів та відповідальності за її 
неподання. 

ВИКЛАДѝѝОСНОВНОГОѝѝ
МАТЕРІАЛУѝѝДОСЛІДЖЕННЯѝ

В наших попередніх дослідженнях було розкрито 
теоретико-методичні основи формування фінансової 
звітності в Україні [1]. 

Одержувачами фінансової звітності є її суб’єкти 
(зовнішні та внутрішні користувачі), джерелами фо-
рмування виступають здебільшого узагальнені пока-
зники бухгалтерського обліку, а безпосередньо фі-
нансової звітності ‒додатково інші відомості про 
суб’єкт , як: відомості про галузь, види діяльності, 
опис концептуальних засад і принципів облікової 
політики суб’єкта господарювання, а також суджен-
ня керівництва про фактичні й потенційні події та їх 
наслідки [2, c. 20]. 

Терміни подання фінансової звітності до орга-
нів Державної служби статистики України. Від-
повідно до п. 5 Порядку подання фінансової звітнос-
ті [3] терміни подання фінансової звітності до орга-
нів Державної служби статистики України наступні: 
квартальна фінансова звітність (крім зведеної та 
консолідованої) подається підприємствами органам 
Державної служби статистики України не пізніше 25 
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числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річ-
на ‒ не пізніше 9 лютого наступного за звітним року. 

Терміни подання фінансової звітності до орга-
нів Державної фіскальної служби України. Квар-
тальна або річна фінансова звітність подається підп-
риємствами органові Державної фіскальну служби 
України у строки, передбачені для подання деклара-
ції з податку на прибуток підприємств. Тобто, плат-
ники податку на прибуток (крім малих підприємств) 
подають разом з відповідною податковою деклараці-
єю за календарний квартал, півріччя, три квартали 
квартальну фінансову звітність, яка включає: баланс 
та звіт про фінансові результати. 

Фінансова звітність підприємства подається до 
органів Державної фіскальної служби України з ме-
тою перевірки заповнення показників декларації з 
податку на прибуток підприємства і визначення 
об’єкта оподаткування податком на прибуток. 

До податкової декларації з податку на прибуток 
підприємства за рік такі платники подають річну фі-
нансову звітність, яка включає: баланс, звіт про фі-
нансові результати, звіт про рух грошових коштів, 
звіт про власний капітал та примітки до фінансової 
звітності. 

Терміни подання для податкової декларації з по-
датку на прибуток підприємства за базовий податко-
вий період, що дорівнює: 

‒ кварталу або календарному півріччю ‒ протя-
гом 40 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем звітного (податкового) кварталу 
(півріччя); 

‒ календарному року ‒ протягом 60 календарних 
днів, що настають за останнім календарним днем 
звітного (податкового) року. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану заходів щодо реа-
лізації Концепції створення та функціонування ав-
томатизованої системи «Єдине вікно подання елект-
ронної звітності» [4] починаючи з 01.01.2015 р. 
приймання та обробка фінансової звітності здійсню-
ється за допомогою автоматизованої системи «Єдине 
вікно подання електронної звітності». Тобто, фінан-
сова звітність, яка надсилається в автоматизовану 
систему «Єдине вікно подання електронної звітнос-
ті» автоматично надсилається одночасно як і до ор-
ганів Державної фіскальної служби України, так і до 
органів Державної служби статистики України. 

Створення фінансової звітності суб’єктів госпо-
дарювання для подання до автоматизованої системи 
«Єдине вікно подання електронної звітності» (фор-

мат файлів ‒ xml) здійснюється за допомогою без-
коштовного програмного продукту «Система фор-
мування та подання до органів ДФС засобами теле-
комунікаційного зв'язку податкової звітності, подат-
кових накладних та реєстрів податкових накладних в 
електронному вигляді» (надалі ‒ Податкова звіт-
ність) [5], а подання фінансової звітності до автома-
тизованої системи «Єдине вікно подання електрон-
ної звітності» за допомогою безкоштовного програ-
много продукту здійснюється за допомогою «Елект-
ронний кабінет платника податку» [6], який також 
дозволяє створювати фінансову звітність для подан-
ня у контролюючі органи. 

Програмний продукт Податкова звітність має в 
особі два інструмента перевірки: 

1. Камеральна перевірка  даний тип перевірки 
проводиться згідно правил заповнення даної форми 
та правил арифметичного контролю. Якщо звітність 
заповнена з помилками, з’явиться повідомлення з 
переліком цих помилок та помилкове поле набуде 
червоного кольору. 

2. Перевірка структури документа проводиться 
згідно схеми перевірки структури XML документів ‒ 
XML Schema. 

Аналогічні існтрументи перевірки щодо перевір-
ки фінансової звітності, що складається для подання 
до автоматизованої системи «Єдине вікно подання 
електронної звітності» містить програмний продукт 
«Електронний кабінет платника податку». 

Також, створення та подання фінансової звітності 
в електронному вигляді до автоматизованої системи 
«Єдине вікно подання електронної звітності» здійс-
нюється за допомогою платних програмних продук-
тів Медок, Соната, Cота, Ай-фін, 1С-Звіт та інші. 

Враховуючі те, що терміни подання фінансової 
звітності до органів Державної фіскальної служби 
України та Державної служби статистики Украъни 
різні, а подаються вони в автоматизовану систему 
«Єдине вікно подання електронної звітності», для 
уникнення розбіжностей та уніфікації підходів щодо 
термінів подання фінансової звітності доцільно змі-
нити терміни подання фінансової звітності до орга-
нів Державної служби статистики України (табл. 1), 
а саме для звітного періоду, що дорівнює: 

‒ кварталу або календарному півріччю ‒ протя-
гом 40 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем звітного кварталу (півріччя); 

‒ календарному року ‒ протягом 60 календарних 
днів, що настають за останнім календарним днем 
звітного року. 
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Таблиця 1 
ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО  ТЕРМІНІВ  ПОДАННЯ  ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ  ОРГАНАМ  ДЕРЖАВНОЇ  СЛУЖБИ  

СТАТИСТИКИ  УКРАЇНИ  ТА  ДЕРЖАВНОЇ  ПОДАТКОВОЇ  СЛУЖБИ  УКРАЇНИ  ЗА  ДОПОМОГОЮ  
АВТОМАТИЗОВАНОГО  СИСТЕМИ  «ЄДИНЕ  ВІКНО  ПОДАННЯ  ЕЛЕКТРОННОЇ  ЗВІТНОСТІ» 

Порядок подання фінансової звітності [3] 

Чинна редакція Пропозиції 

5. Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідо-
ваної) подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 
2, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а 
річна - не пізніше 28 лютого наступного за звітним року. 

Квартальна або річна фінансова звітність подається підприємс-
твами органові державної податкової служби у строки, перед-
бачені для подання декларації з податку  на  прибуток підпри-
ємств. 

5. Фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається 
підприємствами до автоматизованої системи «Єдине вікно подання 
електронної звітності», для звітного періоду, що дорівнює: 

‒ кварталу або календарному півріччю ‒ протягом 40 календарних 
днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу 
(півріччя); 

‒ календарному року ‒ протягом 60 календарних днів, що настають 
за останнім календарним днем звітного року. 

 
Відповідальність за неподання фінансової зві-

тності. Відповідно до ст. 1642 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [7] внесення не-
правдивих даних до фінансової звітності, неподання 
фінансової звітності тягнуть за собою накладення 
штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян (136,00 ‒ 255,00 
грн.). Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року 
було піддано адміністративному стягненню за одно з 
правопорушень, зазначених у частині першій ст. 1642 

Кодексу України про адміністративні правопору-
шення, ‒ тягнуть за собою накладення штрафу від 
десяти до двадцяти (170,00 ‒ 340,00 грн.) неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян. Постанову 
про притягнення до адміністративної відповідально-
сті (накладання штрафу) приймають органи контро-
льно-ревізійного управління відповідно до ст. 2341 

Кодексу України про адміністративні правопору-
шення [7]. 

Слід зазначити, що фінансова звітність, яка пода-
ється до органів Державної служби статистики Укра-
їни, використовується ними як джерело для прове-
дення статистичних спостережень. 

Метою проведення державного статистичного 
спостереження є отримання статистичної інформації 
про фінансовий стан підприємств, яка використову-
ється для: 

‒ аналізу фінансово-господарської діяльності 
підприємств і відстеження динаміки основних фі-
нансових показників їх діяльності; 

‒ здійснення розрахунків (дорахунків) та контро-
лю якості даних вибіркового структурного обсте-
ження малих підприємств; 

‒ отримання фінансових показників, передбаче-

них Регламентами Європейського парламенту та ра-
ди ЄС № 295/2008 від 11.03.2008 р. стосовно струк-
турної статистики підприємств (додатки I-IV, VIII), 
Комісії (ЄС) № 250/2009 та № 251/2009 від 
11.03.2009 р.; 

‒ розрахунку розмірів підприємств з метою уза-
гальнення статистичної інформації про діяльність 
великих, середніх, малих та мікропідприємств; 

‒ забезпечення інформаційних потреб СНР і РСО 
(у т.ч. для визначення й актуалізації ознаки економі-
чної активності підприємств); 

‒ забезпечення інформаційних потреб національ-
них користувачів і міжнародних організацій. 

Для цілей статистики підприємств фінансова зві-
тність використовується для проведення державного 
статистичного спостереження «Активи, власний ка-
пітал, зобов’язання і фінансові результати підпри-
ємств», а також для інших державних статистичних 
спостережень, що передбачені планом державних 
статистичних спостережень, який затверджується 
розпорядженням Кабінету Міністрів України. 

Несвоєчасне подання органам Державної служби 
статистики України передбачає відповідальність за 
ст. 1863 Кодексу України про адміністративні право-
порушення [7] за ці порушення для керівників і по-
садових осіб підприємства як штраф у розмірі від 10 
до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян (170,00 ‒ 255,00 грн.). А за повторне порушення 
протягом року ‒ від 15 до 25 неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян (255,00 ‒ 425,00 грн.). Рі-
шення про накладання штрафу приймають органи 
Державної служби статистики України відповідно до 
ст. 2443 Кодексу України про адміністративні право-
порушення [7]. 



ФІНАНСОВАѝѝЗВІТНІСТЬ 

ѝ
ѝ
ѝ

44

Тел.ѝ451-73-79ѝНауково-практичнийѝжурналѝ БУХГАЛТЕРСЬКИЙѝѝОБЛІКѝѝІѝѝАУДИТѝ44ѝ

Відповідно до Порядку проведення перевірок до-
стовірності первинних та статистичних даних, ви-
вчення стану первинного обліку і статистичної звіт-
ності органами державної статистики [8] (надалі ‒ 
Порядок № 186) органи Державної служби статисти-
ки можуть перевіряти фінансову звітність за наступ-
ними видами перевірок: 

1. Тематичні перевірки проводяться за однією або 
декількома формами звітності однієї галузі статис-
тики з одночасною перевіркою документів первин-
ного обліку та даних статистичних спостережень. До 
тематичних перевірок також відносяться перевірки, 
які проводяться виключно з питань стану погоспо-
дарського обліку (книг погосподарського обліку). 

2. Комплексні перевірки проводяться за двома та 
більше галузями статистики і відповідно за декіль-
кома формами звітності. 

3. Повторні перевірки проводяться упродовж ро-
ку з часу попередньої перевірки за однією або декі-
лькома формами звітності, що вже перевірялися, або 
за розширеним переліком форм з метою контролю 
усунення встановлених попередньою перевіркою не-
доліків та вивчення поточного стану обліку і звітно-
сті, а також достовірності первинних та статистич-
них даних. 

4. Спільні перевірки (тематичні, комплексні, по-
вторні) проводяться органами державної статистики 
за запрошенням інших уповноважених на це органів, 
зокрема контролюючих органів, які визначені в ст. 5 
Указу Президента «Про деякі заходи з дерегулюван-
ня підприємницької діяльності»: органи державної 
податкової служби; митні органи; органи державно-
го казначейства; органи державної контрольно-
ревізійної служби в межах їх компетенції. 

Однак у Порядку № 186 [8] відстуньо періодич-
ність проведення вищевказаних перевірок. Рекомен-
дується доповнити Порядок № 186 [8] періодичністю 
проведення тематичних, комплексних, повторних, 
спільних перевірок органами Державної служби ста-
тистики України щодо перевірки фінансової звітнос-
ті суб’єктів господарювання. 

Система моніторингу за якістю фінансової звіт-
ності проводиться Державною фіскальною службою 
України. Органи Державної фіскальної служби Ук-
раїни порівнюють показники фінансової звітності з 
показниками, що зазначені у відповідних податкових 
деклараціях (податкових розрахунках). Відповідно 
до п. 77.2 ст. 77 Податкового кодексу України [9] до 

плану-графіка проведення документальних планових 
перевірок відбираються платники податків, які ма-
ють ризик щодо несплати податків та зборів, неви-
конання іншого законодавства, контроль за яким по-
кладено на контролюючі органи. 

Періодичність проведення документальних пла-
нових перевірок платників податків визначається за-
лежно від ступеня ризику в діяльності таких платни-
ків податків, який поділяється на незначний, серед-
ній та високий. Платники податків з незначним сту-
пенем ризику включаються до плану-графіка не час-
тіше, ніж раз на три календарних роки, середнім ‒ не 
частіше ніж раз на два календарних роки, високим ‒ 
не частіше одного разу на календарний рік. 

Відповідно до п. 120 ст. 120 Податкового кодексу 
України [9] неподання або несвоєчасне подання пла-
тником податків або іншими особами, зобов'язаними 
нараховувати та сплачувати податки, збори податко-
вих декларацій (розрахунків), ‒ тягнуть за собою на-
кладення штрафу в розмірі 170,00 гривень, за кожне 
таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, 
вчинені платником податків, до якого протягом року 
було застосовано штраф за таке порушення, ‒ тяг-
нуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020,00 
гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне 
подання. Тобто, неподання фінансової звітності до 
податкової декларації з податку на прибуток підпри-
ємства тягне за собою накладання вищенаведених 
штрафів. 

Враховуючи вищевикладене, пропонується уніфі-
кувати штрафні санкції щодо неподання фінансової 
звітності суб’єктами господарюванння як для орга-
нів Державної служби статистики України, так і для 
Державної фіскальної служби України. Адже, штра-
фні санкції за неподання фінансової звітності до ор-
ганів Державної служби статистики України дуже 
низькі, що, на нашу думку, не сприяє в дотриманні її 
своєчасного подання. Тому з метою забезпечення 
дотримання своєчасного подання фінансової звітно-
сті суб’єктами господарювання до Державної служ-
би статистики України, а також забезпечення єдиних 
підходів щодо застосування штрафних санкцій про-
понується встановити такі санкції у розмірі 10 
(170,00 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян за неподання або несвоєчасного подання 
фінансової звітності протягом року, а ті ж самі по-
рушення протягом року тягнуть за собою накладення 
штрафу в розмірі 60 (1020,00) неоподатковуваних 
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мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання 
або несвоєчасне подання. Для цього пропонується 
внести зміни в ст. 1863 Кодексу України про адмініс-
тративні правопорушення [7] стосовно відповідаль-
ності за неподання або несвоєчасного подання фі-
нансової звітності суб’єктами господарювання до 
органів Державної служби статистики України. 

Відповідно до § 41 Директиви 2013/34/ЄС відпо-
відальність за складання та оприлюднення річної фі-

нансової звітності та консолідованої фінансової звіт-
ності, а також звітів про управління і консолідованих 
звітів про управління, визначається, виходячи з на-
ціонального законодавства. Відповідні правила при-
тягнення до відповідальності, передбачені націона-
льним законодавством кожної держави-члена, по-
винні бути застосовні до всіх членів адміністратив-
них, керівних і наглядових органів підприємства 
[10]. 

    
ВИСНОВКИѝѝТАѝѝПЕРСПЕКТИВИѝѝПОДАЛЬШИХѝѝДОСЛІДЖЕНЬѝ

За результатами проведеного дослідження розглянуто питання деяких особливостей термінів подання 
фінансової звітності підприємства та відповідальність за її неподання. З’ясовано терміни подання фінансо-
вої звітності до Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби. З метою застосу-
вання єдиних підходів щодо термінів подання фінансової звітності через автоматизовану систему «Єдине 
вікно подання електронної звітності» запропоновано внести зміни щодо термінів подання фінансової звіт-
ності до Порядку подання фінансової звітності [3]. Розглянуто відповідальність за неподання фінансової 
звітності підприємства до контролюючих органів. З метою застосування єдиних підходів щодо застосу-
вання штрафних санкцій надано пропозиції щодо штрафних санкцій за неподання фінансової звітності ор-
ганам Державної служби статистики України внести в Кодекс про адміністративні правопорушення [7]. В 
подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на поданні фінансової звітності за до-
помогою автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» не тільки для органів 
Державної фіскальної служби України та Державної служби статистики, але й для інших державних орга-
нів (користувачів фінансової звітності). Порушені в статті питання не є вичерпними й потребують допов-
нень, змін, уточнень та конкретизації. 
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Вѝстатьеѝрассмотреныѝвопросыѝособенностейѝсроковѝпредставленияѝфинансовойѝотчет-
ностиѝиѝответственностьѝзаѝееѝнеподачу.ѝПолученныйѝрезультатѝбудетѝполезнымѝдляѝпри-
мененияѝ вѝ практическойѝ деятельностиѝ предприятийѝ приѝ предоставленииѝфинансовойѝ от-
четностиѝвѝконтролирующиеѝорганы.ѝРезультатѝисследованияѝимеетѝтеоретическуюѝиѝпрак-
тическуюѝ ценностьѝ приѝ разработкеѝ нормативно-правовыхѝ документовѝ поѝ предоставлениюѝ
финансовойѝотчетностиѝпредприятияѝиѝответственностиѝзаѝееѝнеподачу.ѝ

Ключевыеѝ слова:ѝ финансоваяѝ отчетность,ѝ сроки,ѝ предоставления,ѝ ответственность,ѝ
штрафы,ѝсанкции,ѝпроверки.ѝ

 
Theѝquestionsѝofѝtimingѝcharacteristicsѝofѝfinancialѝreportingѝandѝtheѝresponsibilityѝforѝitsѝfail-

ure.ѝTheѝ resultѝwillѝbeѝbeneficialѝ forѝuseѝ inѝ theѝpracticeѝofѝenterprisesѝ inѝ financialѝ reportingѝ toѝ
regulatoryѝauthorities.ѝTheѝresultѝofѝtheѝresearchѝhasѝtheoreticalѝandѝpracticalѝvalueѝinѝdevelopingѝ
legalѝdocumentsѝforѝtheѝpresentationѝofѝtheѝfinancialѝstatementsѝandѝtheѝresponsibilityѝforѝitsѝfail-
ure.ѝ
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<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


