Հավելված N1
Հայաստանի Հանրապետության
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2020 թվականի ապրիլի 17-ի
N 337-Ն հրամանի
Օրինակելի ձև

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հիմնադրամի հոգաբարձուների
խորհրդի 11-06-2021 թ. որոշմամբ
««ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
հիմնադրամի 2020 թ. գործունեության մասին
1. Հիմնադրամի`
1.1 Լրիվ անվանումը
«ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԹԱՆԳԱՐԱՆ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
1.2 Գտնվելու վայրը
ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ ԱՐԱԲԿԻՐ
ԹԱՂԱՄԱՍ
1.3 Պետական գրանցման համարը
222.160.1010096
1.4 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը
2002-12-13
1.5 ՀՎՀՀ-ն
00007386
1.6 Հեռախոսը (այդ թվում` բջջային)
+(374)91180504
1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը
http://www.genocide-museum.am
1.8 Էլեկտրոնային փոստը
info@genocide-museum.am
2. Հիմնադրի անուն, ազգանուն կամ անվանում`
3. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների անուն, ազգանուն`
4. Կառավարչի անուն, ազգանուն`

Հարություն Մարության
5. Աշխատակազմում ընդգրկված
անձանց քանակը
6. Անձեռնմխելի կապիտալի չափը
7. Անձեռնմխելի կապիտալի
կառավարումից ստացված
եկամուտ
8. Ֆինանսավորման աղբյուրները`
8.1 Ֆինանսավորումն ըստ խմբերի
8.1.1 Պետական և համայնքային
բյուջեներից դրամական մուտքեր

75
0
0

8.2 Ծրագրի անվանումը

Գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության ազգային արժեք
ներկայացնող գիտական օբյեկտի
պահպանում
ՀՀ կրթության,գիտության
մշակույթի և
սպորտինախարարություն
Գիտաշխատողներին գիտական
աստիճանների համար տրվող
հավելավճարներ

8.3 Չափը

200424400

7980000
3000000

Գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության
պայմանագրային/թեմատիկ/
հետազոտություն
Ասպերանտական կրթաթոշակներ

4320000

Հայաստանի համահայկական
հիմնադրամից ֆինանսավորում
Պրոֆեսիոնալ զբոսավարների
միավորում
Գիշյան հիմնադրամ
Ավրորա հիմնադրամ
Լիոնի մարզային խորհուրդ
Օլիմպիա ՍՊԸ

2810000

Գրքերի վաճառք,շրջայցի տոմսեր

3747000

1259800

8.1.2 Իրավաբանական անձանցից
դրամական մուտքեր

350000
3780000
2449800
1524000
250000

8.1.3 Ֆիզիկական անձանցից
դրամական մուտքեր
9. Հիմնադրի ներդրումը`
9.1 Դրամական միջոցներ
9.2 Գույք

0
9.2.1 Տեսակը
9.2.2 Արժեքը
0
0
10. Նվիրատվությունները/ նվիրաբերությունները
10.1
10.2 Նվիրված/նվիրաբերված գույք
Նվիրատուները/նվիրաբերողներն
10.2.1 Տեսակը
10.2.2 Արժեքը
ըստ խմբերի`
10.1.1 Հայաստանի
Հանրապետություն/համայնքներ
10.1.2 Իրավաբանական անձինք
Աուդիոգիդեր

2867000

10.1.3 Ֆիզիկական անձինք
11. Իրականացված ծրագրերը`
11.1 Ծրագրի անվանումը
Գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության ազգային արժեք
ներկայացնող գիտական օբյեկտի
պահպանում
Գիտաշխատողներին գիտական
աստիճանների համար տրվող
հավելավճարներ
Հայերի փրկության գործը
Մերձավոր Արևելքում
Գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության
պայմանագրային/թեմատիկ/
հետազոտություն
Գիտաշխատողներին գիտական
աստիճանների համար տրվող
հավելավճարներ
Գրքերի վաճառք,շրջայց
,գանձանակ
Ասպերանտական կրթաթոշակներ
Լիոնի մարզային խորհուրդ/գրքերի
տպագրում
Ավրորա հիմնադրամ/գրքերի
տպագրում

11.2 Ծախսված գումարը
198207400

3000000
4214151
1047850

3000000
3747000
1047850
1524000
2449800

Գիշյան
հիմնադրամ/պրոյեկտորների
ձեռքբերում
Պրոֆեսիոնալ զբոսավարների
միավորում/զբոսավարների
դասընթացի կազմակերպում
Գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության
պայմանագրային/թեմատիկ/
հետազոտություն
12. Ֆինանսական տարում
226208881
օգտագործված միջոցների
ընդհանուր չափը
13. Կանոնադրական
226208881
նպատակների իրականացմանն
ուղղված ծախսերի չափը

3780000
225180
3965650

Նշումներ՝

Կից ներկայացվում է աուդիտորական եզրակացությունը`

7
թերթից:
թերթերի քանակը

Հիմնադրամի տնօրեն ________________________________________________
ստորագրությունը, անունը, ազգանունը
Գլխավոր հաշվապահ _________________________________________________
ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

Digitally signed by GHARAGYOZYAN SATENIK
5809870120
71vh0107210023745251
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Ukhp unnrfumh khp tbpur|iqtL &ur]ng gtliuruuiurhni.p]rfu punbqurpunh-hhuunbumun»
hht[hunlmurulh (ur]unihho` «Zhrfuuirmul») Shhurhuunqurh hur2t|bunqm.p]nLhthne, nprfup tikpunnul
bh Shhrfuuurhul thfuqh tluruhh hur2|bun4nLp]nLhp` un 31 1|qumbulFtph 2020p., hh2qubu hurb
u]Ii urL[unpr|qu untlurpmtlur8 unurpr|ur hunfuuiurprhunq Shhurhuunqnd un|ilHnrfuph, qnun
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hnuptph
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I
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Utpqurp8hpnq,ThgShhurhuurqrfuhur2quunqnLp]nrfuhtmprLnptuihrfuurrmirfukpn|d2rfuphunth
htpqur]urginul ZhrfuuilHiunTh Shhurhuurqrfu i]hrfuqE 2020 pqurqrfuh I|quunhiFtph 31-h
FTi.p]un[p,

hb2quku burh ur]q uluurpr]pr urqurpun+Ill unurndur Shtrurhumqrfu urpr|]nLhpp h

IHiulurqrfu uh2nghtph hnuptpp`

huluraur]h ihppp h uh2nh hurqilurqtprinLp]nrfuttph

bnhurhuuqrfu hur2t|tmqnLp]nLthbph ulh2urqqun]hh uunurhl|urpmh (@Utl-hbph SZUU) :

txphehhhL[p
ththul

urhgqurgpt[

mp

thLlthmh

ulh2unqqur]hh

uunuliqu|iultphh

(UUU-hb|i)

hulurquuiurulyurh: urn uunurtil|urpunhtthg Flynli tftp uiuununuhurhununqmp]nLhp murgnLgha
LkypuqprLut I un]u tq|lurhungnl.p]urh «thLthunph uiurununulyunhurLulnLp]nrfup Shhurhuurqurh

hmalhaqnLp]nLhthph unLthmh huuurp» purdinul: Uthp urquurpr thp 2hrfuuil|pulhg` hulurAur]h
aHT|uuiuihhtph tphqur]h ilh2urqqur]hh uuiuhliur|iult|ih ninphpl}h bpliulhg h|iuruiupurqur8
trShihnhurL hur2i|uruiulih trhqur]h qurinburqppn (ZEUunJ qurhndurqhpp) h uiuihuiurtitL tip
trrmb u]L uiuihul2hbm` hurrfudur]b ZUEufu qurinhhtph: Zurunqqnd thp, nil dtnp bhp ptpt[
Edrmp huiihauiumurupruh unLthunpurqrfu uruiugnL.]ghtp ` L[Lp hurp8|iph urpunuinur]uibLnL
LIIflnp=

uLt-hp
E-IP 2019p. qquututFtth 31 -hh urqurpmqut unupqur Shhrfuuurqul huraltm|ni.pinrdlI]L whwh th thpurpultL ur]| unuthlnnph hnliulhg, mph urn Shhurhuurhnd huralho±!FT_E±fetphqFpurptp]uL2020p.hni_thuh1-hhur|rmurhur]utLtAhunhrfutlutqurpb|ip:qurp8nph
±L=EEqDh qutnfun hulilthungurb hunpgp LnrdL|tL I, hunJuruiurunuruprurtmpbh hm2tlumtltL nL
=======mTThtShhurhuuruuhhuraltunLnLp]nrfuhbpnul:

rlquutlupnL.p]uh h humuqupL[uh onuqhtpnu[ qutrutilL uthurtig uiunnuruhiurinLulnLp]nLhD

Shhuhuuquh huraltuqni.p]nrfutitp|i hululp
r|tquruunpnLp]nrdp

uiuuuruhiubuunL

hu2utunqnLp]nLhtitp|i

uiurunpuruuluh

I

®Utl-ht|lh

u

&2rfup|iun

SZUU-|l

huulurAur]h

htpqu]urgrfuh,

h

Shbubuurl|urh

u]huihuh

hb|ip|ih

hulnnnLp]urh hulup, n|ih Duun nquuL|upnL.p]uh, uhh|iudt2un I |uupqu|unLp|uh hull uhluth
htuluhpntl tul|uh hltl|up]nL|lnultt|lhg qt|lb Shhuhuuburh hur2tltuntlnLp]nLtht|I|l
u|uupuruunl_L[T uu|urhn+tLnL hulurp :

6|ihuhuurqurh hu2qbun+nLp]ni.hhbm uiurunpuuutthu` nquur+ur|inLp] nrdp uiuunuuhiuininnL I

Z|ii[huppuL[|i uhBhnhunu qnpbtLnL LupnnnLp]uh qhuhuuluh hulurp` urthpurdt2uni_p]urh
I|tuipnul Fuguhur]uitLnq urhphnhurunLp]urhp tltpurFtpnn hupgtm, |ih2qutu hurh
hu2L|uuiuhuhuti hu2+unL[uh ndEhnhuumLp]uh hhulnLhpp li|ipuntLnL. hulup, tpt
lithuuupni_p]nrdT

inrdn

2|irfuul]|iutrT

LnLbur|itLnL hull

ZbL[huqpuilh

qnpinLbtnLp]nLhp

qul|urptghtLnL uluul|PnLP]nLh, uurul 2nulh \u]qu|tu 2uuputLnL npllt hpuruntuuqub u]phunpuhp:

Tlunur+u|ILfuh oquLht|lnul qunqunl| uhAhhp u|uunuuhluhurunL th ZhL[huqpuLJ|l Shhuhuuquh
hu2L|tun+|il|uquhnLp] uh qn|lbDhpung|i tlt|iuhuqLJunh hulup :

tlnithumph uiuuuulyurhuuL|nL.p]nLtip S|rduhuuquh hualbu4nL.p]nrdttph unLthuh huL[up
Utp hu|uuuLh I dtnp pt|ltL nn2unf|lu hun+uuuhugnLul un u]h, np S|ihuhuurhunh
hu2tlbutlni.p]nrdbtm |mLnp fuhurh urrmi.rfutpnd qtp8 th hiiqurh hibqup]ni_pni.rfutp|ig, uhLurhi

murhg hiupquhinLp]uh +uLf uhiunth hbulurhpnd unu2ugLfuh huhqurfuhphg, h ttphu]ughtL
ultp qurp6|im htpunrmn unLnhum|i|i tq|iuqurgnLp]nLh:
nlL2ulhun

I
I

I
I
I
I

i
I
I

hu+uruunhurgnulT

tpur2hlu+npnul,

np

FupAp

UUU-htphh

LJurqurpqu\th

huL[unu|uuuuhluh

hun+uruuhungnul

I,

hpurqurhurg+ub

Fu]g

ur]h

unLnhun[

th

1Ih2u

qhu]unhuFtp|i tuihuh hitriurp]nL|mulp, tpp u]h unuur I: futqup]nLpnLrfutm uu|mr| tti
unu2uhuL uhluth uurul hlur|ll|urhlnLp]unh ur|ll|]nrdpnul, b huLfurp+nLLf th biiquh, bpF

hltLutfunnpth Lu|inn I uhquurultL, np rmuhp, unubA|ih liuul if|iuu|ih qt|igpurb, qurqqth
Shburhuuqub
hualtununLp] nrfuttph
oquuqnpinntitph `
urn
ShhrfuuuLuh
hu2qbuntlni.p]nLhhtp|i h|iuluh i]pur liqu]ugtlnl| unhuntuurhub n|ln2nLrfutph l]|lur:

UUU-htph

hulurAur]h

hpuhuhugpu8

unLnhun|i

nn2

phpug|2nul

hhpunnur

thp

LfuuhuqhuuLurh I|uunnnLp]nLh Ll u|unhu|uhnul Lfuuhurqhuurqurh uunuliuchiiLJunLp]nrd: I
umulb`

•

huuqnpn2nul

h

qhurhurunnuJ

thp

pru|iliuhini_p]unh

hurul

uhluLh

htulurhpn+

Shhunhuurquh hun2qtunulnLp]nLhttph tulLurh hltqup]nLPL[urh n|luqtm, hurhuq8nul u

|i|iuquhughnLu thp unLI||lumpubuh phpurguburpqtp` u]I| nhuqtp|ltl u|IAuqurhptLnL
hu|urunurl|nq, h Abnp tbp Ft|lnul ulnLthunnpurquh uu|ugnl_]gbtp, npnhp purtlurpup

huluu|uunuulyuh hhLJp th hurhqhuutmul LJtp hupbhph hulup: Iuu|lI|u|\lnl_p]uh
htulunhpnL| unu2ugub tulhuh hitqup]nLPLfuh |hur]uturpbpLfurh n|luth urL|bth FurpAp

I, pub u|uurth hfuhurhpn| tuhunh hitnurp]nLpuurh 2hu]uhuFtprfuh nhuqp, purh|i np
hiupqu|unLp]nLhp bupnli I htpurntL hrfugurqnp huluAu]bnLp]nLh, qtnbunpupnLp]nrd,
u|iuni.rfuui|np pugpnnnLrfutp, uhiuL htrfuuiurgnLrfut|i qurL[ btpphh hu|nnnLp]urh
hulurhu|i qh 2.u|iu2uhnLrf.

3iFli]ilfuuQunb hmal`hai|HLH]ndidhp 202Qp. phqnddpbnd 31-h I)pmp]urilp
edut]ngghquunlunini.H]urbputqupmh-prunfriJinuJi»irfriltiiappiml
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dtnp thp ptnni.u unLthuihh qtpupt|mn htpp|ih hutnnnLp]uh Lfuru|ih uiuruhtpurgnul '
unThuL huhqulutlphbphh huluu|uunuuhlurh unLqhunpuhuh Dhpunguhurpqtp
huhuqbbLni., h nz pb 2|iulhuilmul|i htpp|ih hubnlinLp]urh urm]nLfuutumLp]urh
tltpuptp]urL qu|18hp upunuhu]ubLnL hulurp.
qhuhuunnul thp hun2qunquhuuuh hur2qunLlurh lthpun+ub purqupuqulnLp]uh ulrthh
thhtm, hhiqutu burh ntqutlurpnLp]uh LnnulLg quunurpub hu2|uuiuhuqurh
hur2+urnLfurh qhuhuunnulhb|i|i h q|lg |ungurhur]unnufhtp|i htLurtfunnLp]nLbp.
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thp

ILtLutlupnLp]uh

L|nl|`Jhg

hur2quu|urhu+uh

hu2+unLfurtl

unhpbqhurunnLp]urb h|lL[nLhph lthpurndurb utthh thhtLnL t|tpuFtp]uL, 11 hhL[qubLnq Atnp

Fb|l+ub unLlthunpurqurh uru|ugnL] ghtph 1]pu` qhuhuunul thp` upl|]np unLiu I tuiquh
uhn|m2nLp]ni.h ntuiptp|i qurul inuiThfuqhtp|i tlt|iuFtp]uL, n|inhp hu|mn th
h2uhuhuth Luruhub hu|lnLgtL 2|lLfhumuLJh urtiDhqhuun qnpbbLnL uupnnnLp]uh i]pur:

bpb uthp tq|iuhunbqnu[ thp, np urnqur I tuiquh uhnpn2nLp]nrd, uuiu ifbqrfuhg
uiurhuh2qnLL[

I

unLthunph

tqpuhurgnLp]nLhnu[

nL2ulmnl_p]nth

hpurlThptL

Shhuhuuquh hu2tltu+nLp]nLhttp|l huluu|uunuuhluh Fugurhu]umLLJttp|lh, UULJ, tpt
u]qu||luh |unguhu]unnulhtm Fur|urnup 2th, AhurlhnhitL ultp hurp8|ipp: Ubp
tq|iuhurhqnufhtm h|iulhqub th tf|ihfh L[tp bq|iurqurgnLp]urb uLfuupHp Atnp ptptlurb
urnLlihunpurLiurh uuiurgnL] gttph iinun: Uuhu]h, uuiuqu ntuiptm quLJ h|iuiThfuqthpp

•

hupnn bh uun|iuitL 2|irfuurmulFb I|uquptgutL uhphl]huunnLp]urh hhL[nLhph
thpurmLrfe.
qhurhurunLul thp Shhuhuuqurh hur2i|bunqnLp]nrdhbp|i phlihurhnLp ttpqu]ugnulp,

qurnni.guur8pp u pnquhquqnLp]nrdp, htpun]urL` |unguhu]unLrfutm, |ih2.qutu ink
S|ihurhuurLuh hu2qbmqnLp]nLhttp|l h|lupnul pbhu8 qnpchllpphtp|l nL ntu|ptp|l
t£2rfup|iu ttrfuu] u gnLrfe :

tlunutlunprfuh oquhhbpnLul qunqunri ulAulg, |i p|iqu u]L hupgtp|i, hurnn|iliurqgnul bbp

unLthuh unu2ulmuhp|l u|LuhuL|npL|ub 2p2uhul]h u duulL|tuttp|l, hh2.qutu hurl unLthunh

phpugpnul hu]uhurptptlun8 b2uhuhuth hupgtph, htpun]uL` bbppbb huqnl|nLp]uhp tltpuptpnn
h2urhurqurth ptpnLp] ni.hhtp|i L[uu|ih :
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3IFhatrunqunh hualbmi[mp]mthbp 202Qp: qhqndil|!bpft 31 -A I;]Iimp]urfp
&mihg ghquuniuninLp]urb puibqiiipmb-prunf rilmun» hf rrfuuiliputrf

5/2:5

I

ShhrfuuurhurhThfuthuluuhhhur2qbmqnip]rfu
«Zu]nggtliuruuiuhnLp]uhpunhqu|iuti-hhuuhunLun»hhunuqpuLf
2020p.nhqndif pbnd 3l -f a qpnLp]unif I
tlbpuhbphur]ugtlnd

Ouinp
uqprlpJ

utlsI`qLbf

nLhutp

31/12/2020
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n! Dhpugbli uliun|iL|nb|i
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1,645,565
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245

< bunaqLLud hunndurj hh uqun|itl

I,563

ednudmn n! pnpugbq uqun|iqbbn

131,807,462

131,875,955

1,647,373

fn|angm unl|un|ii|nb|i

qu2unhbn
unLLunnurquh ti ujL Iihphunnunqunh uiu|iunpbn

rlpuuuqurn un2nghb|i ti Imuhg huruundipdbp

quflsH`illfilil-fu3nrij,i,bfi bq 8nl-s uqsliqi,I;f`
2nLun ul]unhquh|l

tlnLunuqL|ut hurubLurfi (2budulut tlhuru)
I:dliudbdp qnLun uqunhl|bhp

(4,878)

(4,878)

(4,878)

(4,878)

n! nn|aung|iu uiul|imui|nnni.pinLhm|i
Uqun|iunbnhh ubnupbpnli 2tinpmbn

8

fnnuum|! n! nnpugm uiunnununi|npnip]nimb|i

enpug|ili uiu|iununi|nnnpinLmbn
urfuu|iuqunhhu]L1]ptl|humpuqurhuiu|iuptp
bquunrmnb|ihnubnurpbnunli2hnphdb|i

131,807,263

131,885,332

1,656,750

131,807,263

131,885,332

1,656,750

19,415

69,021

11,271

11,271

47,836

47,836

59'107

59,107
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ZurLluruiurpthuu Phhunhuuuuti urm] nrfupttph rfuuhh hur2qtutlnL.p]nrfu
«Zur]ng gtquuquhnLp]urb pulqupub-|ihuunbmnLun» hhrfuuunuLf
2020p pbqunkulpEph 31 -frb urrfupuirfurb ununprfun hurrfurp
tJuhnpu

2020

2019

qllnLP]nL

hhbll

bqun[nLun fuburalu8 2hnnhbtp

11

284,840

224,028

fuunL.JP

12

1,886

24,491

13

1,861

u]LquulnLult|i
Chquuthc quuL[nunthp
U2huunulthgtt|I|l huunnLgnultt|lh qbnq buhiutp
Uur2qurinLp]uh b uln|iun|iqughur]h burhut|i
qpurutti]ubu]nh u qnunLinL 8uhut|i
u]q|ihtp|i puptqurpqulurh u lyhulph buhlutp
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`Iufunuu8 uu||luhptltph hhphupdtp
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u]Lbuhutp
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[hl|uLrthD bqulyutp

Sundu u|ili]nLhp tlhhiu hundnulp
GurhnLpurhu|lqh q8nu bulyu (thnlyhurunLgLul)

Sundu u|il|]nrdp hurfunulhg htun

288,587

248,966

(168,631)

(165,531)

(82,994)

(46,158)

(15,638)

(18,225)

(6,809)

(3,511)

(601)

2tnurhunnpl|urhgnLp] uu 8urhiut|i
qn|ibnilirfuh u htpliur]ugnLg2.uquh bulyut|i

(11,224)

(901)

(753)

(545)

(2,344)

(430)

(951)

(5,938)

(4,390)

(2 82,487)

(253 ,087)

6,100

16
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(4,121)

(1,563)

1,563

4,537

(2,558)
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9nun urqunHhtph thmhrfump]nLthtnh rfuuhh hur2i|tun|mp]nLh
«Zu]ng gtquuu|ulnLp]urh purhqu|lurh-hhuuhunnLu» h|IL[huqpurL[
2020p liEqchifpEnd 31 -fab urrfunpunrfurb unurpifur hurrfurp
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OcO

tlnunuqT|urb huqtLun&

(98u8qtlur8 qhuu)

Ghl|uuthE

Su|iqu L|huru

(2,558)

(2,558)

Supqu hutltLud

4,537

4,537
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qrfuutlnp hu2uuruiuh
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flputfuhul tfh2nghbph hnuptnh rfuuhh hur2tltunqmp]nul
«Zu] ng gtliuuuiurhnLp] urh purhqur|lurh -Lhumhunun» hht[hurqpuL[
2020p lihqunEulpEpft 31 -hb urrfurpunrfunb ununpr]un hulunp
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01.01.2019-

31.12.2020

31.12.2019

000

n|lu|tu 2hnph umurguur8 qpuL[unquh uh2nght|i

Zurfuhinpl|tt|ihg uunungqub lmuluqunh il]}2nghbp
`|rfupnLrfut|i LJuuiunqupupttp|ih
q&upnLrfub|i ur 2lyurinuqhgtt|lhh

qfu|mLrfubp hutht|i|i li ui]L uiur|iununhp t|fuphtp|i q8in[
ULnugqub 2hnphh qbpuqu|IA

228,408

224,216

3,468

28,717

(35,514)

(39,769)

(125,699)

(118,080)

(38,509)

(52,182)

(2,417)

UJL blptll

q ooo

(393)

(802)

(706)

28,934

41,803

(13,197)

(I,470)

(13,197)

(1,470)

qmpbunhuquh qnpinLbbnLp]nrfuhg uunguu8 /

qupinLtihaLp]uh hurfup oquuqnpbtlub qnrm lmuluiquh Lqi2nght|i

ni phpugm urqunhqut|ih Abnp pt|inul
LtmpnLrfu]hh qnpchLthnLp]nrdhg uuugqub /
qnpchrdbnLp]uh huL[up oquuqnpch|ub qnun rmuluiquh \J]}2ngutp

Uunurguu8 qurthbp h thnhurnnLp]nLhht|l

Shhuhuuquh qnpinrdtnLpinLhhg uuugqurb /
qnpinLutmp]uih huLJup oqunuqnpch]qub qnun rmuluquh \J]}2nghbp

qpululquh uh2nghbph h mubg hurfupdbpbtph qnun u&/titluqnul
upuudm] ph thnbupdbpr]hh uup|±bpnip] nLhhbp

15,738

40,333

475

qpnddyut ift2ngbbpp h I}|iutg hurrfurpdepbbpp
dindunhabun2|i2unbh uqqpf i pprlp)unrfI

40,520

10-^frg 2.5-pp fef|imil bbpqun]ungrfnd driihapunq|inLp]nLmhm liunqifnd in unL]ti Sfrdunbuunqut hun2qhai[nLp]munbpfi
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