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Synopsis. Badaniami objęto 41 mleczarni w okresie czterech lat. Celem artykułu było określenie wpływu skupu 
mleka na rentowność spółdzielni mleczarskich. Badania wskazują, że spółdzielnie o wyższym poziomie skupu mleka 
charakteryzuje wyższa rentowność.

Wstęp
Polskie mleczarnie należą do grupy najmniejszych mleczarni w Europie. Ich średnioroczny przerób 

mleka w 2008 r. wyniósł 40 mln l na mleczarnię [Rasz 2009].
W literaturze branży mleczarskiej podkreśla się wpływ skali produkcji na efektywność przedsiębiorstw 

mleczarskich. Większa skala przerobu mleczarni to potencjalnie większa jej możliwość konkurencyjna. 
Koszty jednostkowe produkcji dużych mleczarni są na ogół mniejsze, co wynika z efektu skali produkcji. 
Pozwala to na stosowanie mniejszej marży. Jako lider na rynku, podmiot taki może dyktować nie tylko 
ceny skupu mleka, ale i wytworzonych z niego produktów. Koncentracja w przetwórstwie mleka zależy 
od koncentracji w produkcji tego surowca [Sznajder 1999].

Mimo specyfi cznych uwarunkowań, dotyczących głównie surowca do produkcji, w gospodarce 
rynkowej przedsiębiorstwa sektora mleczarskiego podlegają takim samym zasadom funkcjonowania 
jak inne podmioty gospodarcze, opierając swoje działania na rachunku ekonomicznym i dążąc do osią-
gnięcia rentowności. 

Przyszłość spółdzielni mleczarskich w naszym kraju, które wciąż dominują w sektorze mleczarskim, 
zależy od tego na ile one będą w stanie zaproponować realne korzyści ekonomiczne swoim członkom 
oraz konsumentom. Korzyści ekonomiczne spółdzielnia osiąga wtedy, gdy jest efektywnym podmiotem 
gospodarczym w warunkach gospodarki rynkowej, którą cechuje w szczególności ostra konkurencja o 
konsumentów. Dlatego ważne i aktualne jest określenie wpływu wielkości skupowanego surowca przez 
mleczarnie spółdzielcze na ich rentowność.

Materiał i metodyka badań
Do realizacji zamierzonego celu wykorzystano analizę dokumentów źródłowych w postaci sprawozdań 

fi nansowych (bilansów, zysków i strat) publikowanych przez 41 spółdzielni mleczarskich w „Monitorze 
Spółdzielczym B” za cztery kolejne lata, analizę odpowiedzi zarządów mleczarni zawartych w ankiecie 
badawczej, analizę wskaźnikową i metody statystyczne (korelacji i wariancji). Do prezentacji wyników 
badań wykorzystano metodę opisową i zestawień tabelarycznych. Jako miary rentowności przyjęto 
wskaźniki rentowności sprzedaży, majątku ogółem, kapitału własnego oraz zatrudnienia. 

Wyniki badań
 Zgodnie z teorią gospodarki rynkowej prowadzenie przedsiębiorstwa jest zorientowane na dodatni 

wynik fi nansowy. Zysk (nadwyżka przychodów nad kosztami przedsiębiorstwa) jako cel do osiągania nie 
jest dogmatem, lecz wynika z rzeczowego zapotrzebowania fi rmy na zasilanie w nowe – własne środki 
fi nansowe. Jest on konieczny dla sfi nansowania działalności i rozwoju, stwarzając tym samym potencjał 
długookresowego osiągania przyszłych zysków. Zwiększenie rozmiarów sprzedaży, a przez to i udziału 
w rynku, rozpoczęcie realizacji nowych projektów wymaga dodatkowych nakładów, które fi nansuje 
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m.in. zysk [Bednarski, Waśniewski 1996]. Jako rezultat działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jest 
on sprawdzianem skuteczności podejmowanych działań przedsiębiorczych oraz wynagrodzeniem za 
podejmowane ryzyko gospodarcze. W nim znajduje odzwierciedlenie efekt rzeczowy związany z lepszym 
wykorzystaniem czynników produkcji (maszyn, materiałów, czasu pracy), efekt użytkowy powstający 
w wyniku poprawy jakości produktów i usług oraz efekt ekonomiczny wyrażający się zaspokojeniem 
określonego zapotrzebowania odbiorców [Janik 2001].

O efektywności przedsiębiorstwa nie świadczy jednak bezwzględna wielkość zysku, ale relacja osią-
ganego zysku w stosunku do poniesionych nakładów, czyli rentowność. Tę samą wielkość zysku można 
bowiem osiągnąć przy różnym poziomie zaangażowanych zasobów, przy różnych rozmiarach działalno-
ści gospodarczej. W literaturze ekonomicznej określenie „rentowność” jest różnie rozumiane. Czasami 
rentowność jest określana nie tyle jako wielkość relatywna, lecz jako sam fakt osiągania przychodów z 
działalności gospodarczej przewyższających koszty jej prowadzenia [Leksykon Finansowo-Bankowy 
1991]. Natomiast wskaźniki rentowności są wykorzystywane do pomiaru poziomu tego zjawiska. Wy-
daje się jednak, że nie jest to prawidłowe podejście do defi nicji „rentowności”. Terminu tego nie można 
utożsamiać z wynikiem fi nansowym. Rentowność jest bowiem jego miernikiem.

Nakładem do którego odnosi się zysk może być: kapitał własny, który został zainwestowany w osią-
gnięcie tego zysku, wartość zaangażowanego majątku, praca ludzka. Mówi się wtedy o rentowności: 
kapitału własnego (fi nansowej), majątku (ekonomicznej), zasobów osobowych (zatrudnienia). Istnieje 
też możliwość oceny efektywności niezaangażowanych środków podmiotu, a rodzaju jego działalności, 
tj. sprzedaży, gdy odniesiemy zysk do przychodów ze sprzedaży (rentowność handlowa). 

Na poziom rentowności, poza przyczynami o charakterze obiektywnym (np. koniunkturą), wpływa 
efektywność gospodarowania przedsiębiorstwa, dlatego stanowi ona wyraz jego sprawności fi nansowej. 
Rentowność spełnia więc rolę syntetycznego miernika, który pozwala na wyodrębnienie różnych obszarów 
działalności przedsiębiorstwa za pomocą jednego lub kilku wskaźników. 

Najczęściej uwzględnianą we wskaźnikach rentowności kategorią wyniku fi nansowego jest wynik 
netto (i tą kategorią wyniku fi nansowego posłużono się w pracy). W przypadku zysku netto wielkość 
wskaźnika rentowności wiąże się z oddziaływaniem wszystkich obszarów działalności, tj. operacyjnej, 
fi nansowej i zdarzeń nadzwyczajnych oraz polityki fi skalnej państwa [Jerzemowska 2004].

W analizie rentowności podmiotu bardzo ważna jest analiza rentowności zaangażowanych w nią 
kapitałów własnych, wniesionych do jednostki, ponieważ są one źródłem fi nansowania działalności 
przedsiębiorstwa. Szczególnie zainteresowani tym obszarem analizy rentowności są właściciele pod-
miotu oraz potencjalni inwestorzy. Oczekują oni, że zaangażowany przez nich kapitał w działalność 
podmiotu przyniesie im możliwie wysoki zwrot. Wskaźnik rentowności kapitału własnego liczony jest 
jako stosunek wyniku fi nansowego netto do przeciętnego stanu kapitałów własnych. Informuje on, jaką 
kwotę wyniku fi nansowego uzyskuje się z jednostki zaangażowanego kapitału własnego, obejmującego 
poza wkładem właścicieli także inne elementy składowe tj. kapitał zapasowy, rezerwowy, nierozliczony 
zysk z lat ubiegłych lub wynik fi nansowy roku bieżącego. 

W ważnym obszarze analizy rentowności znajdują się wskaźniki rentowności aktywów, które obra-
zują stosunek wyniku fi nansowego netto do przeciętnego stanu majątku. Są one istotnym instrumentem 
gospodarki zasobami majątkowymi jednostki gospodarczej. Analiza tych wskaźników, umożliwia bowiem 
przedsiębiorstwu: pobudzenie do efektywnego wykorzystania zasobów aktywów trwałych i obrotowych, 
dążenie do utrzymania wielkości zasobów majątkowych na racjonalnym poziomie – odpowiadającym 
rozmiarowi prowadzonej działalności, stymulowanie eliminowania zbędnych i nadmiernych zapasów 
składników zasobów majątkowych, sterowanie działalnością inwestycyjną przedsiębiorstwa, kontrolę 
poziomu ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów [Bednarski 2002].

Kolejny istotny obszar klasycznego badania rentowności przedsiębiorstwa obejmuje analizę rentow-
ności sprzedaży. Waga tej analizy wynika z tego, że umożliwia syntetyczną ocenę opłacalności sprze-
daży. Sprzedaż produktów wytworzonych przez przedsiębiorstwo lub zakupionych przez nie towarów 
to proces gospodarczy, który wynika z relacji między przedsiębiorstwem a rynkiem. Rynek kształtują 
w dużym stopniu wielkość i ceny sprzedaży dóbr. Jeśli sprzedaż następuje w odpowiedniej ilości i po 
odpowiedniej cenie, to działalność przedsiębiorstwa na rynku jest skuteczna. Miarą efektów sprzedaży 
produktów i towarów wyrażoną wartościowo, są przychody ze sprzedaży, które powinny być na tyle 
wysokie by pokryć związane z nimi koszty. Wskaźnik rentowności sprzedaży jest więc relacją wyniku 
fi nansowego netto do przychodów ze sprzedaży [Nowak 2005].

Do czwartej grupy klasycznych wskaźników rentowności należą wskaźniki zasobów osobowych. Jest 
to forma syntetycznego ujęcia efektu fi nansowego przedsiębiorstwa wypracowanego (wygospodarowa-
nego) przeciętnie przez jednego zatrudnionego. Wskaźnik ten jest bowiem relacją wyniku fi nansowego 
do przeciętnego stanu zatrudnienia [Bednarski 2002].
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Przemysł rolno-spożywczy 
charakteryzuje się specyfi ką, któ-
ra wyróżnia go od innych branż. 
Chodzi tu o wpływ nietrwałości 
surowców rolnych i dużą ich po-
datność na zepsucie. Stąd dążenie 
do jak najszybszego ich przerobu 
powoduje, że przedsiębiorstwa uni-
kają transportu surowców na duże 
odległości, działając w rolniczych 
bazach surowcowych. Ta tenden-
cja powoduje stosunkowo niską 
koncentrację produkcji rolno-spo-
żywczej, w porównaniu z innymi 
gałęziami przemysłu. Istotny czyn-
nik oddziałujący na przetwórstwo 
rolno-spożywcze stanowią także 
wahania podaży surowców rol-
nych, wynikające m.in. z przyczyn 
klimatycznych i przyrodniczych, 
które rzutują na organizację pro-
dukcji (zapasy, moce przerobowe, 
transport, gospodarka materiałowa) 
[Makarski 1998]. Innym ważnym 
czynnikiem wpływającym na dzia-
łalność zakładu rolno-przetwórcze-
go a wynikającym z zaopatrzenia 
surowcowego jest rozproszenie 
produkcji surowca i konieczność 
utrzymywania przez przetwórcę 
ścisłych związków z producentem 
[Kapusta 2001].

Wielkość skupowanego mleka 
w badanych spółdzielniach mle-
czarskich charakteryzowała się 

bardzo dużym zróżnicowaniem, o czym świadczy wysoki poziom współczynnika zmienności (tab. 1). 
Dlatego charakterystykę wielkość skupu uzupełniono o miary pozycyjne: kwartyle i pozycyjny współ-
czynnik zmienności.  

Obszar zmienności wielkości skupu mleka był bardzo duży (kilkaset mln l). Największa mleczarnia 
skupowała rocznie sto razy więcej litrów mleka niż najmniejsza spółdzielnia. Różnica między maksy-
malną a minimalną wielkością skupu mleka powiększyła się o około 80%. Dla ¼ spółdzielni skup mleka 
nie przekraczał kilkunastu milionów litrów rocznie i w przeciągu badanego okresu praktycznie się nie 
zmienił. O ile w pierwszym roku badania połowa spółdzielni miała skup mleka na poziomie przynajmniej 
średniej krajowej (25,0 mln l), to trzy lata później już tylko 25% tej średniej (35,5 mln l). Nie jest to zatem 
zjawisko korzystne, bo chociaż świadczy o zwiększonej skali przetwórstwa mleka w kraju, to wskazuje, 
że tylko nieliczne spółdzielnie wyraźnie za tym trendem nadążają. Świadczy o tym także powiększający 
się współczynnik zmienności dla spółdzielni z drugiej i trzeciej ćwiartki obszaru zmienności.

Spółdzielni o skupie powyżej 100 mln litrów rocznie było zaledwie kilka (5 w pierwszym roku badania 
i 7 w ostatnim), w tym jedna ze skupem powyżej 500 mln l, która po trzech latach skupiła o 76% więcej 
mleka ogółem. Jest to zatem niewielki odsetek mleczarni w porównaniu z innymi krajami unijnymi, gdzie 
średni przerób mleka na poziomie 100 mln l dotyczy przeciętnej mleczarni (np. w Wlk. Brytanii, Niem-
czech, Danii, Szwecji i Holandii). 

Średnia dostawa mleka od gospodarstw na jedną spółdzielnię zwiększała się. Wpływ miał na to nie 
tylko spadek liczby gospodarstw-dostawców (średnio o 23%), ale i wzrost ilości skupowanego mleka 
od rolników. Proces ten dotyczył wszystkich spółdzielni, był jednak zróżnicowany. Różnica między 
największą a najmniejszą średnioroczną dostawą podwoiła się.

W celu zbadania zależności między wielkością skupu mleka a poziomami rentowności posłużono 
się współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona (α = 0,05) (tab. 2).

Tabela 1. Charakterystyka wielkości skupu mleka badanych 
spółdzielni mleczarskich
Table 1. The characteristics of milk purchase size of the surveyed milk 
cooperatives
Wartość miar w I roku 
i ich dynamika/The value 
of measures in the 1st year 
and their dynamics 

Mleko [tys. l]/
Milk 

[thous. l.]

Średnia dostawa 
mleka na 

gospodarstwo 
[tys. l]/Average milk 
purchase on 1 farm 

[thous. l]
Średnia/
Average

1 56088,1 19,0
4/1x100 136,7 183,7

Vs [%]
1 151,2 74,3

4/1x100 125,3 111,6
Minimum/
Minimum

1 5433,0 2,7
4/1x100 104,9 243,5

Kwartyl pierwszy/
First quartile

1 18222,0 9,1
4/1x100 106,7 147,1

Mediana/
Median

1 26128,0 13,5
4/1x100 124,5 208,7

Kwartyl trzeci/
Third quartile 

1 64269,0 28,4
4/1x100 122,5 172,9

Maksimum/
Maximum

1 506000,0 73,7
4/1x100 176,3 198,0

Vq [%]
1 55,8 51,7

4/1x100 108,2 111,0

Max-min
1 500567,0 71,0

4/1x100 177,1 196,3
Vs – współczynnik zmienności/the coeffi cient of the variability, Vq – pozycyjny 
współczynnik zmienności/the positional coeffi cient of the variability
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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W wyniku przeprowadzonej analizy korelacji można 
stwierdzić, że im wyższy poziom skupowanego surowca 
przez mleczarnie, tym osiągają one wyższą rentowność. 
Wynika to z tego, że mleko jako podstawowy surowiec 
wyrobów mleczarskich jest jednym z trzech, obok pracy i 
kapitału, czynników produkcji przedsiębiorstwa przemysło-
wego [Samuelson, Marks 1998]. Zmiana nakładów, a więc 
i surowca to zmiana skali produkcji. A skala produkcji ma 
bezpośredni wpływ na efektywność przedsiębiorstw mle-
czarskich, co potwierdzają liczne badania [Pietrzak 2007].

Chcąc sprawdzić czy na kształtowanie się rentowno-
ści pozytywnie wpływa poziom wielkości skupu mleka, 
przeprowadzono także analizę wariancji. Pogrupowano 
spółdzielnie w cztery grupy: w grupie I są spółdzielnie o 
najmniejszej wielkości skupu mleka, w II – o nieco wyższej, 
w III – wysokiej i w IV – bardzo wysokiej. Podstawą po-
grupowania tych mleczarni były wartości trzech kolejnych 
kwartyli charakteryzujące odpowiednio wielkość skupu 
mleka przez te mleczarnie w każdym roku. Starano się 
określić czy średnie wartości rentowności w poszczególnych 
grupach były istotnie zróżnicowane (α= 0,05).

W wyniku analizy wariancji (tab. 3) odrzuca się hipotezę o równości średnich między poszczególnymi 
grupami w przypadku wszystkich rodzajów rentowności, czyli wielkość skupu mleka ma wpływ na po-
wstanie statystycznie istotnej różnicy dla poszczególnych grup tych zmiennych.

Następnie testem Tukeya porównano istotność średnich grup i wyznaczono statystycznie jednorodne 
(homogeniczne) grupy. Średnie, przy których znajdują się te same litery (lub przynajmniej jedna wspólna 
litera) stanowią grupę średnich jednorodnych, czyli takich dla których brak statystycznie istotnej różnicy. 

Otrzymane wyniki (tab. 4) potwierdzają istnienie statystycznie istotnej różnicy ze względu na wielkość 
skupowanego surowca dla:
 – rentowności sprzedaży – spółdzielnie o najmniejszym skupie mleka istotnie różniły się od pozostałych 

spółdzielni; osiągały przy tym najniższą rentowność handlową; najwyższą rentowność sprzedaży 
osiągały zaś spółdzielnie o najwyższym skupie mleka,

Tabela 2. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona między rentownością a wielkością skupowanego mleka 
Table 2. Coeffi cients of linear Pearson’s correlation between the profi tability and the milk purchase size 
Zmienne/Variable Rentowność/The profi tability

sprzedaży/
sales

majątku/
property

kapitału własnego/
equity capital

zatrudnienia/
employment

Wielkość skupu mleka/Size of the purchase of milk 0,12 0,09 0,09 0,30
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 3. Poziomy istotności dla średnich 
wartości rentowności wybranych spółdzielni 
mleczarskich ze względu na wielkość skupu 
mleka
Table 3. The relevance levels for average 
values profitability of surveyed milk 
cooperatives regarding milk purchase size
Zmienne/Variable Istotność/

Vitalness
Rentowność sprzedaży/
Profi tability of sales 0,0009

Rentowność majątku/
Profi tability of property 0,0086

Rentowność kapitału własnego/
Profi tability of equity capital 0,0127

Rentowność zatrudnienia/
Profi tability of employment <0,0001

Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 4. Grupowanie rentowności badanych spółdzielni wg wielkości skupu mleka (α = 0,05)
Table 4. Grouping of profi tability of surveyed cooperatives regarding milk purchase size (α = 0,05)
Zmienne/Variable Średnie w poszczególnych grupach mleczarni/

Average in individual groups of the dairy
I II III IV

Rentowność sprzedaży [%]/The profi tability of sales [%] - 0,53 B 0,58 A 0,43 A 0,74 A
Rentowność majątku [%]/The profi tability of property [%] - 0,59 B 1,71 A 1,28 A B 1,98 A
Rentowność kapitału własnego [%]/The profi tability of equity 
capital [%] - 1,43 B 3,42 A 2,78 A B 4,03 A

Rentowność zatrudnienia [zł]/The profi tability of employment [PLN] 73,30 B 1364,90 B 1404,90 B 4515,90 A
I, II, III, IV – grupy spółdzielni o różnym poziomie skupu mleka (od najmniejszego do największego), średnie z 
tą samą literą nie różnią się znacząco/four groups of the cooperative with the different level of purchase of the milk 
(from least to greatest), average with the same letter does not differ signifi cantly
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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 – rentowności majątku i rentowności kapitału własnego – największe statystycznie istotne różnice 
wystąpiły między spółdzielniami o najniższym przerobie mleka (I) i najwyższym (IV); najwyższą 
rentowność osiągały te o najwyższym skupie a najniższą te o najniższym skupie surowca,

 – rentowności zatrudnienia – spółdzielnie o największym przerobie mleka istotnie różniły się od 
pozostałych podmiotów; wraz ze wzrostem skupu mleka poprawiała się rentowność zatrudnienia.

Wnioski
1. Wystąpiła dodatnia zależność między wielkością skupowanego mleka przez spółdzielnie mleczarskie 

a ich osiąganymi poziomami rentowności sprzedaży, majątku, kapitału własnego i zatrudnienia. 
2. Analiza wariancji potwierdziła, że spółdzielnie, które miały najniższy skup surowca osiągały też 

najniższą rentowność, natomiast te o większym przerobie mleka cechowała wyższa rentowność. 
Większość z badanych spółdzielni powiększała wielkość skupowanego mleka do produkcji wyrobów 
mleczarskich, szczególnie te mleczarnie, które skupowały go najwięcej.
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Summary 
This paper identifi es and examines an impact of milk purchase size on profi tability of milk cooperatives. The 

survey concerned 41 dairies within four years. Survey showed the ones with higher level of milk purchase size 
characterized larger profi tability.

Adres do korespondencji:
dr hab. Jan Zuba, prof. UP

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Zarządzania
ul. Akademicka 13

20-950 Lublin
tel. (81) 461 00 61 w. 159

e-mail: janzuba@o2.pl

dr Maria Zuba
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wydział Ekonomii
ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin

tel. (81) 749 32 11
e-mail: mariazuba@wp.pl



<<
  /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


