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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ БАНКІВ 
НА ОСНОВІ СТРЕСТЕСТУВАННЯ РИЗИКІВ, 

ЩО НИМИ ГЕНЕРУЮТЬСЯ
У статті розвинуто науково-методичні підходи та розроблено практичні рекоменда-
ції, спрямовані на підвищення ефективності управління грошовими потоками банків 
із урахуванням ризиків на основі багатофакторної моделі стрес-тестування. На під-
ставі узагальнення результатів наукових досліджень визначено сутність поняття 
“грошові потоки банків”, запропоновано розглядати їх як індивідуальні вхідні й вихід-
ні потоки та їх агреговані сукупності, генеровані внаслідок комерційної, торгової ді-
яльності, а також управління активами й пасивами. Систематизовано чинники, що 
впливають на грошові потоки банків та управління ними, на основі дворівневої градації 
з урахуванням джерела й масштабу впливу. Проведено аналіз ключових кількісних по-
казників грошових потоків банків України, визначено, які екзогенні й ендогенні чинни-
ки треба враховувати при управлінні ними. Обґрунтовано, що управління грошовими 
потоками банків  — це цілеспрямований, багаторівневий вплив взаємопов’язаних еле-
ментів підсистем управління на формування та подальше регулювання їхніх кількісних 
і якісних параметрів, котрі забезпечують досягнення стратегічних цілей фінансового 
менеджменту в межах заданих величин ризиків, що генеруються ними, з дотриманням 
загальних та специфічних принципів. Запропоновано системно-процесну модель управ-
ління грошовими потоками банків, котра функціонує на основі інтеграції загальних 
принципів системного й процесного підходів до управління та специфічних принципів 
управління грошовими потоками. На основі системно-процесного підходу надано роз-
горнуту характеристику функцій управління грошовими потоками банків та розроб-
лено рекомендації щодо підвищення ефективності їх реалізації.
Ключові слова: банки, грошові потоки банків, ризики, ліквідність, ефективність, сис-
темно-процесний підхід до управління.
Форм. 6. Рис. 3. Табл. 4. Літ. 29.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ БАНКОВ 
НА ОСНОВЕ СТРЕССТЕСТИРОВАНИЯ РИСКОВ, 

КОТОРЫЕ ИМИ ГЕНЕРИРУЮТСЯ
В статье развиты научно-методические подходы и разработаны практические реко-
мендации, направленные на повышение эффективности управления денежными пото-
ками банков с учетом рисков на основе многофакторной модели стресс-тестирования. 
На основании обобщения результатов научных исследований определена сущность 
понятия “денежные потоки банков”, предложено рассматривать их как индивидуаль-
ные входящие и исходящие потоки и их агрегированные совокупности, генерируемые 
вследствие коммерческой, торговой деятельности, а  также управления активами и 
пассивами. Систематизированы факторы, влияющие на денежные потоки банков и 
управление ими, на основе двухуровневой градации с учетом источника и масштаба 
влияния. Проведен анализ ключевых количественных показателей денежных пото-
ков банков Украины, определено, какие экзогенные и эндогенные факторы необходимо 
учитывать при управлении ими. Обосновано, что управление денежными потоками 
банков — это целенаправленное, многоуровневое влияние взаимосвязанных элементов 
подсистем управления на формирование и дальнейшее регулирование их количествен-
ных и качественных параметров, обеспечивающих достижение стратегических целей 
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финансового менеджмента в  пределах заданных величин рисков, генерируемых ими, с 
соблюдением общих и специфических принципов. Предложена системно-процессная мо-
дель управления денежными потоками банков, функционирующая на основе интегра-
ции общих принципов системного и процессного подходов к управлению и специфических 
принципов управления денежными потоками. На основе системно-процессного подхода 
дана развернутая характеристика функций управления денежными потоками банков 
и разработаны рекомендации по повышению эффективности их реализации.
Ключевые слова: банки, денежные потоки банков, риски, ликвидность, эффективность, 
системно-процессный подход к управлению.

Viktoriia Kovalenko, Olena Serhieieva

BANK CASH FLOW MANAGEMENT ON THE BASIS OF STRESS 
TESTING RISKS, WHICH ARE GENERATED BY THE FLOWS

Th e article considers development of scientifi c and methodical approaches and formation of ap-
plied recommendations aimed at enhancement of eff ectiveness of the bank cash fl ow manage-
ment on the basis of a multi-factor model of stress testing, taking risks into account. Having 
concluded research results, the authors determine the sense of the concept “bank cash fl ows”. 
Th e authors propose to consider the fl ows as individual income and outcome fl ows and their 
aggregated sets, which are generated as a result of commercial, trade activities, and an activity 
on management of assets, liabilities, and equity. Th e article systematizes factors aff ecting bank 
cash fl ows and the bank cash fl ow management on the basis of two-level gradation, taking into 
consideration a source of origin and a scale of aff ect. Th e authors has analyzed the main quan-
titative indices characterizing cash fl ows of Ukrainian banks and indicated a list of exogenous 
and endogenous factors. Infl uence of these factors should be taken into account in the process 
of management. Th e article substantiates that the bank cash fl ow management is a purposeful 
multi-level infl uence of interrelated elements of management sub-systems on a process of forma-
tion and further regulation of their qualitative and quantitative parameters, which provides 
achievement of fi nancial management goals within determined amounts of risks generated by 
the fl ows, adhering to general and specifi c principles. Th e authors have suggested a system and 
process model of bank cash fl ow management functioning on the basis of integration of the gen-
eral principles of system and process approaches to management and the specifi c principles of 
cash fl ow management. Applying the system and process approach, the authors have thoroughly 
characterized functions of the bank cash fl ow management. Consequently, the scholars have de-
veloped recommendations regarding enhancement of effi  ciency of their implementation.
Keywords: banks, bank cash fl ows, risks, liquidity, effi  ciency, system and process approach to 
management.
JEL classifi cation: D81, E50, E51, E52.

Управління грошовими потоками банків України є однією з найскладні-
ших сфер банківського менеджменту, оскільки здійснюється в умовах еконо-
мічної кризи та політичної нестабільності. Оскільки операційне середовище, 
в якому функціонують вітчизняні банки, є мінливим, а можливості формуван-
ня грошових потоків із належними кількісними та якісними параметрами — 
обмеженими, для забезпечення ефективної діяльності та фінансової стійко-
сті банків потрібно розробити науково-методичне забезпечення управління 
ними з урахуванням усього спектра ризиків екзогенного й ендогенного похо-
дження. Успішне функціонування банків залежить від ефективного управлін-
ня їхніми грошовими потоками, котре має забезпечити збалансування обсягів 
надходження й використання грошових коштів та їх синхронізації в часі як 
основи для підтримки довгострокової фінансової стійкості.
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Питання банківського й фінансового менеджменту, а також окремі аспекти 
сутності грошових потоків банків та управління ними розглядаються в працях 
таких зарубіжних і  вітчизняних науковців, як Г.  Азаренкова, І.  Бланк, Ж.  Гар-
бар, А. Гриценко, В. Жулідова, В. Коваль, О. Кириченко, О. Коло дізєв, Е. Маєр, 
С. Міщенко, Д. Олексіч, І. Пушкарь [1—12] та ін.

Утім, системні, комплексні дослідження, присвячені управлінню грошо-
вими потоками банку, практично відсутні. Переважна більшість наукових 
розробок окресленого напряму вивчає управління грошовими потоками бан-
ку з точки зору їх впливу на його ліквідність та забезпечення його платоспро-
можності. Узагальнивши погляди науковців на поняття “грошові потоки бан-
ків”, було виокремлено три підходи до їх розуміння:

1) обліковий — визначення грошових потоків як суми коштів, яку одер-
жав чи витратив банк (О. А. Кириченко, О. М. Волков) [7; 13];

2) управлінський — розгляд грошових потоків як руху грошових коштів, 
пов’язаного з функціонуванням банків (В.  Ю.  Жулідова, О.  М.  Колодізєв, 
О. Є. Паньков, В. В. Ковальов, Ю. К. Маслов) [5; 8; 14—16];

3) системний — розгляд грошових потоків банків як системи з притаман-
ними їй ознаками (В. М. Коваль) [6].

Із позиції авторів, грошові потоки банків представлено як індивідуаль-
ні вхідні й вихідні потоки та їх агреговані сукупності, генеровані в результа-
ті комерційної, торгової діяльності та управління активами й пасивами, що 
обумовлюють їхні кількісні параметри, а їх порівняння дає змогу визначити 
ліквідність і ефективність діяльності банків. Оскільки управління грошовими 
потоками передусім пов’язане з певними ризиками, які притаманні банків-
ській діяльності, постає потреба в їх стрес-тестуванні для підвищення ефек-
тивності такого управління.

Метою статті є розвиток науково-методичних підходів та розроблення 
практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління грошо-
вими потоками банків із урахуванням ризиків, котрі виникають при їх форму-
ванні, на основі інтегрального багатофакторного стрес-тесту.

Аналіз наукових праць з управління грошовими потоками банків пока-
зав, що більшість науковців розглядають його за допомогою процесного й 
системного підходів  [3; 10; 12; 16—19]. Застосування системного підходу є 
виправданим, адже за його базовим постулатом управління розглядається 
як сукупність взаємопов’язаних елементів, котра має мету, ресурси, зв’язок із 
зовнішнім середовищем і зворотний зв’язок. Унаслідок цього сформовані пере-
ваги, зокрема такі: наявність цільового аспекту, що передбачає обов’язковість 
визначення мети й завдань управління грошовими потоками банків та їх фор-
малізацію у вигляді кількісних і якісних критеріїв; обов’язковість розроблення 
на основі цільового аспекту змісту управлінських рішень із урахуванням змін 
внутрішніх і зовнішніх чинників, котрі впливають на грошові потоки банку як 
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об’єкт управління, необхідності досягнення цілей управління ними та забез-
печення ефективності системи управління банком загалом; розгляд чинників, 
що впливають на грошові потоки банку як об’єкт управління, не відокремлено 
один від одного, а в постійному розвитку та взаємодії один із одним і елемен-
тами системи; необхідність чіткої формалізації елементного складу системи 
управління грошовими потоками банків, оскільки кожна система управління 
є сукупністю взаємопов’язаних елементів, та визначення способу, в який еле-
менти пов’язані між собою.

Процесний підхід до управління має низку переваг, котрі доцільно вико-
ристовувати при управлінні грошовими потоками банків, а  саме: розгляд 
грошового потоку як об’єкта управління у вигляді процесу, структурованого 
залежно від конкретного управлінського завдання, що виконується в поточ-
ний момент часу, та досягнення цілей управління грошовими потоками й 
банком загалом; визначення управління грошовими потоками банку як алго-
ритму, або чітко визначеної послідовності взаємопов’язаних і  взаємообу-
мовлених дій, управлінських рішень для досягнення поставленої мети, що 
зменшує витрати на управління, спрощує координацію та знижує операцій-
ний ризик; можливість побудови раціональних і ефективних схем реалізації 
управлінських завдань, оцінки й оптимізації ресурсів, котрі використовують-
ся в  управлінні грошовими потоками банку; орієнтація такого управління 
на кінцевий результат та можливість забезпечення контролю ефективності; 
виокремлення зон відповідальності; урахування динамічного характеру роз-
витку банку [20—22].

Узагальнюючи зазначене, вважаємо, що в управлінні грошовими потока-
ми банків має застосовуватися комплексний підхід, який дає змогу поєднати 
переваги процесного й системного підходів до управління — системно-про-
цесне управління грошовими потоками банків (рис. 1).

Отже, управління грошовими потоками банків  — це цілеспрямований, 
багаторівневий вплив взаємопов’язаних елементів підсистем управління 
(об’єктної, суб’єктної, цільової, функціональної) на формування й подальше 
регулювання таких кількісних і якісних параметрів грошових потоків банків, 
котрі забезпечують досягнення стратегій і  цілей фінансового менеджмен-
ту в межах заданих величин ризиків, що генеруються ними, з дотриманням 
загальних принципів, які об’єднують системний і процесний підходи до управ-
ління, та специфічних принципів управління грошовими потоками банків.

Варто зауважити, що грошовий потік банку як об’єкт управління є склад-
ним, оскільки це результат багатьох операцій із різними кількісними та якіс-
ними параметрами, на котрі, у свою чергу, впливає множина різноспрямова-
них чинників зовнішнього й внутрішнього середовищ. Для оцінки зовнішніх 
чинників впливу на управління грошовими потоками банків запропоновано 
такі індикатори (рис. 2).
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Визначення стратегічної мети 
діяльності банків

Функції
Планування.
Контроль.
Регулювання.
Аналіз

Принципи
Загальні принципи 
системного й процесного 
підходів: результативності, 
відповідальності, 
логічності, локалізації, 
регламентованості, 
економічності, 
інформованості, 
гнучкості, цілісності, 
системності, відкритості, 
інтегрованості, 
ієрархічності, 
структуризації.
Специфічні принципи 
управління грошовими 
потоками банків: 
інтегрованість із 
загальною системою 
управління банком, 
комплексний 
характер формування 
управлінських рішень, 
динамічне управління, 
варіативність підходів до 
розроблення окремих 
управлінських рішень, 
орієнтованість на 
стратегічні цілі розвитку 
банку

Об’єкт 
Вхідні й вихідні потоки, 
генеровані в результаті 
комерційної, торгової 
діяльності та управління 
активами й пасивами, що 
обумовлюють їхні кількісні 
та якісні параметри

Суб’єкт
Особа або група осіб, які, відповідно до організаційної й фінансової 

структур банку та управлінської ієрархії, в межах своєї компетенції приймають 
управлінські рішення, що забезпечують досягнення цілей управління 
грошовими потоками банку, та несуть відповідальність за їх результати

Якщо мета управління 
не досягнута

Якщо мета 
управління 
досягнута

Формалізація цілей управління грошовими 
потоками банків

Формування управлінських впливів для 
забезпечення досягнення поставлених цілей

Планування 
грошових потоків 

банків

Вибір інструментів 
досягнення цілей 

управління

Ко
ри

гу
ю
чі

 д
ії

Реальний 
результат 
діяльності

Оперативні 
заходи

Моні-
торинг

Звіти

Аналіз, 
оцінка

Управління процесом реалізації 
прийнятого рішення

Результат

Джерело: розроблено авторами.

Р и с. 1. Системно-процесна модель управління грошовими потоками 
банків
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Під час аналізу цих індикаторів встановлено, що формування грошових 
потоків банків України (рис. 3) детермінується негативним впливом операцій-
ного середовища та супроводжується істотними дисбалансами за строками 
й валютами, котрі генерують процентний, валютний ризики та ризик ліквід-
ності.

Внутрішні чинники, які впливають на ефективність системи управління 
грошовими потоками банків, пропонується оцінювати на основі інтегрально-
го багатофакторного стрес-тесту ризиків, що генеруються грошовими пото-
ками банків. Такий підхід дає змогу врахувати ефект кореляції між різними 
чинниками та визначити ефект зворотного зв’язку [23].

На першому етапі проведення стрес-тесту потрібно визначити мету 
оцінки ризиків, які генеруються грошовими потоками банків. У  свою чер-
гу, для її досягнення потрібна надійна інфраструктура, досить гнучка, щоби 
забезпечувати проведення різних стрес-тестів ризиків, котрі генеруються 
грошовими потоками, на необхідному рівні деталізації. Вона повинна дава-
ти змогу банкам своєчасно агрегувати схильність до ризиків, які генеруються 
грошовими потоками, стосовно відповідних чинників, а  також, за потреби, 

Динаміка номінального й реального ВВП.
Рівень інфляції. 
Сальдо зовнішньої торгівлі та платіжного балансу.
Фінансовий стан підприємств

Економічні

Склад і структура клієнтської бази.
Фінансовий стан підприємств.
Рівень доходів населення та їх структура.
Схильність населення до заощаджень

Клієнти

Рівень політичних ризиківПолітичні

Індекси концентрації (індекс Херфіндаля — Хіршмана)Конкуренти

Ефективність банківського регулювання та наглядуРегулятор

Стабільність правового поля функціонування банківДержавно-
правові

Чисельність наявного населення.
Характеристики людського потенціалу.
Економічна активність населення, 
у т. ч. працездатного віку. 
Рівень доходів населення та їх структура.
Структура витрат населення.
Ступінь довіри населення до банків.
Фінансова грамотність населення

СоціальніІндикатори 
чинників 
макро-

середовища

Індикатори 
чинників 
мезо-

середовища
























Джерело: розроблено авторами.

Р и с. 2. Індикатори, що характеризують вплив зовнішніх чинників 
на грошові потоки банків
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Джерело: побудовано за: Основні показники діяльності банків України  [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_
id=36798.

Р и с. 3. Динаміка показників формування грошових потоків банків 
України та їхньої ефективності за 2005—2014 рр.
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коригувати методичні підходи, необхідні для розроблення нових сценаріїв. 
На нашу думку, інфраструктурна компонента стрес-тестування ризиків, котрі 
генеруються грошовими потоками банків, має складатися з якісного організа-
ційного забезпечення, що передбачає раціональний розподіл обов’язків між 
суб’єктами управління, а також достовірність і повноту інформації, яка стано-
вить основу оцінки. Детально повноваження структурних підрозділів банку 
в розрізі етапів проведення стрес-тесту показано в табл. 1.

Та б л и ц я  1. Повноваження структурних підрозділів банку, задіяних 
у проведенні стрес-тесту ризиків, що генеруються 
грошовими потоками

Підрозділ 
банку

Визна-
чення 
цілей 
стрес-
тесту

Визна-
чення 
сцена-
ріїв

Затвер-
дження 
сцена-
ріїв

Визна-
чення 
заходів

Затвер-
дження 
заходів

Вико-
нання 
сцена-
ріїв

Звіт ність
Реалі-
зація 
захо-
дів

Рада + + + + Аналіз +
Правління + + + + + Аналіз + +
Ризик-менедж-
мент + + + Підготовка 

+ +

Бізнес-
підрозділи + + Аналіз +

Департамент 
внутрішньо-
го аудиту та 
контролю

+ + + + + + + +

Джерело: розроблено авторами.

Стрес-тестування ризиків, які генеруються грошовими потоками банків, 
переважно ґрунтується на використанні внутрішніх інформаційних потоків, 
що характеризують їхні кількісні та якісні параметри та поділяються на пла-
нові й фактичні облікові дані, а  також дані контролю. Утім, при формуванні 
стрес-сценаріїв для тестування таких ризиків необхідно також вивчити зовніш-
ню інформацію, включаючи відомості про стан світової та вітчизняної еконо-
мік; політичні, соціальні, економічні, технологічні, юридичні умови здійснення 
діяльності в країні; регуляторні дії Національного банку України; стан фінансо-
вих ринків (валютного, міжбанківського, банківських металів, цінних паперів, 
похідних інструментів); діяльність і становище основних конкурентів тощо.

Вважаємо за доцільне поділити нормативне забезпечення стрес-тес ту-
вання ризиків на зовнішнє й внутрішнє. При цьому перше представлене 
сукупністю законодавчих актів і постанов НБУ, котрі створюють певне право-
ве поле такого стрес-тестування, основними з яких є: Інструкція про порядок 
регулювання діяльності банків в Україні від 28.08.2001 № 368 [24] (може бути 
використана при визначенні зовнішніх обмежень); Положення про регулю-
вання Національним банком України ліквідності банків України від 30.04.2009 
№ 259 [25] (може бути використане при з’ясуванні можливості банку покривати 
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дефіцитні грошові потоки за рахунок рефінансування); Методичні вказівки з 
інспектування банків “Система оцінки ризиків” від 15.03.2004 № 104  [26] та 
Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-
менеджменту в банках України від 02.08.2004 № 361 [27] (можуть використову-
ватися при визначенні ризиків, що генеруються грошовими потоками банків, 
формалізації чинників, які змінюють їхній рівень, методичному забезпеченні 
їх оцінювання); Методичні рекомендації щодо організації процесу формуван-
ня управлінської звітності в банках України від 06.09.2007 № 324 [28] (можуть 
використовуватися при формуванні управлінської звітності за результатами 
стрес-тестування ризиків, котрі генеруються грошовими потоками банків); 
Методичні рекомендації щодо порядку проведення стрес-тестування в бан-
ках України від 06.08.2009 № 460 [29] (створюють методологічне підґрунтя для 
розроблення технології стрес-тестування ризиків, що генеруються грошови-
ми потоками банків). Додатково застосовують нормативно-правові акти, які 
регулюють окремі аспекти управління грошовими потоками банків, зокре-
ма в частині формування резервів, проведення активно-пасивних операцій, 
рефінансування. Також до зовнішнього нормативного забезпечення доцільно 
віднести рекомендації Базельського комітету з банківського нагляду.

Внутрішнє нормативне забезпечення розробляється менеджментом кож-
ного банку самостійно з метою формалізації та створення підґрунтя для здій-
снення стрес-тестування ризиків, що генеруються грошовими потоками банків.

На другому етапі слід обрати вид стрес-тесту, на основі якого проводи-
тиметься оцінка чутливості грошових потоків до ризиків: одно- чи багатофак-
торний. У межах цього дослідження встановлено доцільність використання 
саме багатофакторного стрес-тесту. Оскільки у  стресових ситуаціях зміню-
ються одразу кілька чинників, у разі врахування в моделі зміни лише одного з 
них отримані результати можуть бути некоректними та давати необ’єктивну 
оцінку можливим втратам банків у  разі помітного зростання рівня ризику 
діяльності.

Обов’язковим кроком при формуванні моделі багатофакторного стрес-
тесту є визначення чинників, що будуть покладені в його основу. Відповідно, 
на цьому етапі стрес-тестування аналітики банку повинні підготувати карту 
ризиків, котрі впливають на грошові потоки банку.

Для проведення стрес-тесту, встановлення взаємозв’язку ризиків, що 
генеруються грошовими потоками банків, та міри їх впливу на ризики вико-
ристано кореляційно-регресійний метод. У разі врахування факторних ознак 
загальна регресійна функція матиме вигляд:

                                   Y(i) = b0 + b1·X1(i) + b2·X2(i) + bn·Xn(i) + c(i), (1)

де i — усі можливі спостереження (0 ≤ і ≤ n);
b0, b1, b2, bn — невідомі коефіцієнти регресійного рівняння;
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c(i) — незалежні, нормально розподілені випадкові величини з нульовим 
математичним очікуванням та дисперсією о2 (помилки спостережень);

Y — результaтивна ознaкa (чистий грошовий потік банку), грн;
X1, X2, Хn — ризики, які впливають на грошові потоки банку, грн.

На третьому етапі в  інтегральній багатофакторній моделі стрес-тесту 
визначено вибір типу сценарію. Такий вибір робиться кожним банком самостій-
но, з урахуванням рекомендацій, розроблених регулятором [29]. Застосування 
стандартних стрес-сценаріїв, не зважаючи на специфіку бізнес-моделі банку, є 
недоцільним, оскільки знижує точність отриманих результатів.

На четвертому етапі здійснюється побудова сценаріїв розвитку події, 
котрі мають відображати значимі шоки, враховувати високу кореляцію між 
різними позиціями, видами ризиків, високу волатильність фінансового рин-
ку та узгоджуватися зі схильністю до прийняття ризику, тобто “апетиту до 
ризику”, який банк визначив для себе. При цьому застосовується експертний 
метод, але оцінки, надані експертами, повинні мати економічне обґрунтуван-
ня та узгоджуватися між собою.

В узагальненому вигляді основні стрес-сценарії, котрі доречно викорис-
товувати, наведені в табл. 2.

Та б л и ц я  2. Чинники ризику для проведення стрес-тестування 
грошових потоків банку 

Вид ри-
зику

Характеристика стрес-
сценарію Технологія визначення

Валютний Максимальні зміни об-
мінних курсів валют, у яких 
відкриті валютні позиції 

Параметрами стрес-тестування задаються максимальні 
діапазони значень із виключенням нереалістичних змін 
на підставі історичних даних та експертної оцінки 

Процентний Максимальні зміни рин-
кових процентних ставок 
у річному обчисленні

Кредитний Зростання частки проблем-
них кредитів

Параметрами стрес-тестування задаються максималь-
ні діапазони значень збільшення частки проблемної 
заборгованості з виключенням нереалістичних змін на 
основі внутрішньобанківських історичних даних статис-
тики дефолтів і міграцій кредитних рейтингів

Ліквідності Відплив клієнтських коштів Параметрами стрес-тестування задаються максимальні 
діапазони значень відпливу коштів великих клієнтів, 
решти клієнтів із рахунків відповідно до внутрішньобан-
ківської моделі оцінки стабільності клієнтської бази

Скорочення високоліквідних 
активів

Параметрами стрес-тестування задаються максимальні 
діапазони значень зменшення частки високоліквідних 
активів на підставі внутрішньобанківських історичних 
даних

Джерело: розроблено авторами.

Після визначення сценарних подій треба обрати методичний підхід, 
котрий дасть змогу кількісно оцінити вплив чинників ризиків, що генеру-
ються грошовими потоками банку, на його фінансовий стан через відхилення 
чистого грошового потоку в плановому періоді за формулою:
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(2)

де Rt+1 — прогнозна зміна чистого грошового потоку банку відносно контр-
актних строків у період часу t;

VA (VP) — загальний обсяг вхідних (вихідних) грошових потоків банку;
Mi  — загальна кількість чинників ризиків, які впливають на і-й вхідний 

(вихідний) грошовий потік банку; 
ri, j

t+1 — прогноз впливу j-го чинника ризику, що впливає на і-й вхідний (вихід-
ний) грошовий потік банку відносно його значення в базовий період часу t;

Ai (Pi) — загальна величина і-ї активної (пасивної) складової банківського 
портфеля (сукупна позиція), що генерує вхідний (вихідний) грошовий потік.

Прогнозна зміна чистого грошового потоку банків відносно контрактних 
строків у період часу t визначається на основі прогнозних змін заданих чин-
ників ризиків, пов’язаних із їх формуванням, відносно їхніх базових значень 
у період часу t.

Для прогнозування зміни кількісних параметрів грошових потоків бан-
ку для різних стрес-сценаріїв потрібно формалізувати їх взаємозв’язок. Для 
валютного ризику в ролі чинника ризику, який змінює кількісні характерис-
тики грошових потоків, запропоновано визначати обмінні курси валют. Міра 
впливу цього чинника ризику може бути оцінена за допомогою формули:

  
(3)

де ВКt — значення обмінного курсу валют у період часу t;
ВКt+1 — значення обмінного курсу валют у період часу t+1;
К — коефіцієнт, що визначає чутливість грошового потоку банку певного 

виду до чинника валютного ризику (напрям і ступінь впливу). Якщо чинник 
валютного ризику впливає не на весь грошовий потік певного виду, а тільки на 
його окрему складову, для кожного з них величина коефіцієнта К має визна-
чати величину даної частини з урахуванням знака “+” для вхідного грошового 
потоку та “–” для вихідного грошового потоку.

У ролі чинника для процентного ризику запропоновано використовува-
ти зміни значень середньозважених ринкових процентних ставок у річному 
обчисленні за формулою:

  (4)

де ПСt — значення середньозважених ринкових процентних ставок у річному 
обчисленні в період часу t;
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ПСt+1 — значення середньозважених ринкових процентних ставок у річно-
му обчисленні в період часу t+1;

К — коефіцієнт, котрий визначає чутливість грошового потоку банку пев-
ного виду до чинника процентного ризику (напрям і ступінь впливу).

Вплив кредитного ризику на відхилення чистого грошового потоку банку 
пропонуємо визначати за формулою:

  
(5)

де ПКt — частка проблемних кредитів банку відповідно до його класифікації 
в період часу t;

ПКt+1  — частка проблемних кредитів банку згідно з його класифікацією 
в період часу t+1;

σ — коефіцієнт, що визначає стандартне відхилення частки проблемних 
кредитів банку відповідно до його класифікації;

К — коефіцієнт, який вказує на чутливість грошового потоку банку певно-
го виду до чинника кредитного ризику.

Вплив ризику ліквідності відповідно до розроблених сценаріїв на чистий 
грошовий потік банку вважаємо за доцільне визначати за формулою:

   (6)

де ПККt — частка нестабільних коштів клієнтів банку відповідно до його кла-
сифікації в період часу t;

ПККt+1 — частка нестабільних коштів клієнтів банку згідно з його класифі-
кацією в період часу t+1;

σ — коефіцієнт, що визначає стандартне відхилення частки нестабільних 
коштів клієнтів банку відповідно до його класифікації;

К — коефіцієнт, який вказує на чутливість грошового потоку банку певно-
го виду до чинника ризику ліквідності.

Після проведення всіх необхідних розрахунків відповідальним підрозді-
лом формується звітність, котра містить результати стрес-тесту, а саме: додат-
кову суму коштів, необхідну для покриття можливого дефіциту ліквідності, 
якщо грошові потоки банку значно відхиляються від їх запланованого рівня; 
суму втрати прибутків за різними видами діяльності; величину потенційних 
змін кількісних параметрів окремих грошових потоків банку від кожного виду 
ризиків у разі реалізації розроблених стрес-сценаріїв; масштаб потенційних 
змін кількісних параметрів загальних грошових потоків банку за умови реалі-
зації розроблених стрес-сценаріїв.

Апробація запропонованого методичного підходу стрес-тестування була 
здійснена на усереднених даних банків ІІІ групи. Чинниками, що впливають 
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на грошові потоки банку, в цій статті визначено ризик ліквідності, кредитний, 
процентний і  валютний ризики. За результатами кореляційно-регресійного 
аналізу встановлено, що між кількісними параметрами грошових потоків та 
зазначеними видами ризиків існує прямий зв’язок, причому з ризиком ліквід-
ності він тісний, а між процентним, кредитним і валютним ризиками — від-
чутний. Коефіцієнт кореляції (R = 0,92) близький до одиниці — це свідчить 
про тісний зв’язок між результативною ознакою й обраними чинниками та 
високу якість моделі. Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,77, тобто 77 % відхи-
лень грошових потоків від контрактних строків стається під впливом назва-
них ризиків.

Для валютного ризику основним чинником впливу на грошові потоки, 
деноміновані в іноземних валютах, є зміна обмінного курсу за тими видами 
валют у портфелі банку, за котрими є відкриті позиції. Унаслідок дії процент-
ного ризику майбутні кількісні параметри грошових потоків коливатимуть-
ся залежно від зміни ринкових процентних ставок. У разі неузгодженої про-
центної політики чистий спред банку зменшується, що вказує на зниження 
прибутковості діяльності банку. Тому сценарії для процентного ризику були 
побудовані таким чином, щоб чистий спред банків ІІІ групи був мінімальним. 
Для ризику ліквідності сценарії формуємо таким чином, щоб мати можли-
вість прорахувати максимальні втрати банку в  результаті його реалізації. 
Основними чинниками кризи ліквідності в  банках ІІІ групи встановлено 
зменшення обсягу високоліквідних активів та відплив коштів клієнтів. У ролі 
стрес-сценарію для кредитного ризику визначено погіршення якості кредит-
ного портфеля через зростання частки проблемної заборгованості.

Отже, найбільше на кількісні параметри грошових потоків банку вплива-
ють валютний, процентний, кредитний ризики та ризик ліквідності, для кож-
ного з яких розроблено сценарії стрес-тестування (табл. 3).

На основі цього дослідження рекомендуємо проводити стрес-тести ризи-
ків, що генеруються грошовими потоками банку, наприкінці року та безпо-
середньо перед початком бюджетного процесу. Для банків рекомендується 
графік бізнес-процесу за стрес-тестуванням на кінець року та на початок 
бюджетного процесу (табл. 4).

Наведений графік загалом відповідає умовам ведення банківського бізне-
су в поточний момент часу для банків зі стандартними бізнес-моделями. Якщо 
ситуація на ринку погіршиться або банк має специфічну бізнес-модель (напри-
клад, системно важливу), стрес-тестування ризиків, пов’язаних із формуван-
ням грошових потоків, слід проводити частіше, як мінімум раз на квартал.

Таким чином, запропонована модель багатофакторного стрес-тесту може 
бути застосована банками для планування своєї діяльності та розроблення 
управлінських рішень із урахуванням впливу ризиків, котрі генеруються гро-
шовими потоками.
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Та б л и ц я  3. Сценарії та результати стрес-тестування ризиків 
грошових потоків для банків ІІІ групи

Ризик Стрес-чинник Стрес-
умова

Сценарій І 
(помірний)

Сценарій ІІ 
(рецесія)

Сценарій ІІІ 
(криза)

Валютний, % 

Курс долара США
зростання

5 10 20
Курс євро 5 10 20
Курс фунта стерлінгів зниження 5 10 20
Курс золота зростання 5 10 20

Результати стрес-тестування, тис. грн –25 798 –51 597 –103 193

Процентний, % 

Процентні ставки за креди-
тами зниження 3 6 9

Процентні ставки за депо-
зитами зростання 5 10 15

Результати стрес-тестування, тис. грн –255 –439 –764
Кредитний, % Якість кредитного портфеля зниження 5 10 15

Результати стрес-тестування, тис. грн –38 912 –64 901 –101 319

Ліквідності, % 
Високоліквідні активи зменшен-

ня
10 15 20

Кошти клієнтів 10 20 30
Результати стрес-тестування, тис. грн –552 587 –719 445 –886 303

Джерело: розраховано авторами.

Та б л и ц я  4. Графік бізнес-процесу зі стрес-тестування ризиків, що 
генеруються грошовими потоками банків, на кінець і на 
початок бюджетного процесу

Етап
Квітень Травень Червень Липень Серпень

Стрес-тест у середині року
Визначення сценаріїв
Затвердження сценаріїв
Стрес-тестування
Формування звітності
Аналіз результатів
Визначення заходів
Затвердження заходів

Етап
Листопад Грудень Січень Лютий Березень

Стрес-тест наприкінці року
Визначення сценаріїв
Затвердження сценаріїв
Стрес-тестування
Формування звітності
Аналіз результатів
Визначення заходів
Затвердження заходів

Джерело: розроблено авторами.
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Підсумовуючи викладене, слід зазначити таке. На основі отриманих резуль-
татів стрес-тестів менеджментом банку розробляються відповідні заходи зі змен-
шення негативного впливу на кількісні параметри грошових потоків. Підрозділ 
із ризик-менеджменту спільно з підрозділами, діяльність яких приводить до 
формування грошових потоків, а отже, виникнення відповідних ризиків, планує 
адекватні заходи, котрі перевіряються правлінням та, за потреби, коригуються 
відповідно до виявлених недоліків. Таким чином, на основі аналізу звіту стрес-
тестування розробляються необхідні управлінські впливи щодо внесення змін 
у діяльність банку, перевіряються складені стрес-сценарії та коригуються з метою 
забезпечення адекватності умовам функціонування банку, обґрунтовуються про-
позиції щодо запровадження заходів для зниження ризиків, які негативно впли-
вають на кількісні параметри грошових потоків банку.

Отримані в результаті стрес-тестування ризиків, пов’язаних із формуван-
ням грошових потоків банку, дані формалізуються в детальному плані дій із 
реалізації заходів щодо зниження ризиків, включаючи часові межі для окрес-
лення й розподілу повноважень. До першого напряму заходів відносимо кро-
ки з мінімізації збитків, котрі робляться за результатами стрес-тестування з 
метою раннього реагування на потенційно кризові ситуації, зменшення втрат 
в умовах кризи, запобігання потенційним кризам або підготовки до них (пла-
нування безперервності чи фінансового оздоровлення).

У разі виявлення загрози (загального погіршення результатів стрес-тес ту-
вання або перевищення встановлених сигнальних рівнів за ключовими показ-
никами) банк розглядає питання вжиття запобіжних заходів (якщо загроза 
виникла через вплив внутрішніх чинників) або зменшення негативних наслід-
ків (якщо загроза виникла через дію зовнішніх чинників). Зазначені дії мають 
бути безпосередньою й логічною реакцією на конкретну ситуацію в окремому 
банку, що має безліч індивідуальних характеристик, у зв’язку з чим неможливо 
надати всі ймовірні рішення щодо управлінських впливів на грошові потоки. 
Утім, є основна структура потенційних рішень, котрі можуть бути використані 
для вжиття адекватних заходів.

До другого напряму заходів відносимо кроки з підвищення ефективності 
управління грошовими потоками банку на основі багатофакторного стрес-
тестування, які можуть бути структуровані на:

— довгострокові (зміна стратегії, бізнес-моделі банку загалом або окре-
мих напрямів його діяльності, котрі генерують підвищений рівень ризику). 
Комплекс таких заходів реалізується на стратегічному рівні управління бан-
ком, що задає вхідні параметри для управління його грошовими потоками;

— середньострокові (зміна процесів бюджетування, формування ризико-
вих політик і  стратегій, системи лімітів на наступний рік). Комплекс таких 
заходів реалізується на тактичному рівні управління грошовими потоками 
банку в межах системно-процесної моделі планування;
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— миттєвого реагування, що передбачає негайне застосування управлін-
ських впливів щодо зміни кількісних і якісних параметрів грошових потоків 
банку задля запобігання втрати ним ліквідності й фінансової стійкості на опе-
ративному рівні управління.

Управлінські рішення щодо грошових потоків банку можуть передбача-
ти заходи, які реалізуються як на разовій, так і на постійній основі. Їх вибір 
і  періодичність визначаються аналітиками банку та повинні забезпечувати 
адаптивність до зміни зовнішніх і внутрішніх чинників, а також оперативність 
прийняття рішень. Остаточні заходи мають бути узгоджені з підрозділами, на 
чию діяльність вони впливають, та затверджені вповноваженим органом бан-
ку. Відповідальність за неістотні чи періодичні заходи може бути делегована 
профільним керівникам або комітетам, якщо вони не мають значного впливу 
на фінансову стійкість банку.

Для того щоб управлінські впливи за результатами багатофакторного стрес-
тестування ризиків, пов’язаних із формуванням грошових потоків банків, були 
ефективними, потрібно забезпечити чіткий механізм ескалації сигналів про 
зростання загроз, котрі негативно впливають на їхні кількісні та якісні парамет-
ри, оперативної підготовки інформації та розгляду ситуації на компетентному 
рівні. Це зумовлено тим, що сучасні стандарти ризик-орієнтованого плануван-
ня грошових потоків банків передбачають не тільки фокус перспективного ана-
лізу на ризик-чинниках, котрі змінюють кількісні та якісні параметри грошо-
вих потоків, а й аналіз різних ризик-сценаріїв при плануванні, у т. ч. тестування 
розроблених стратегій/планів/бюджетів на стійкість у  різних несприятливих 
обставинах.

Окрім безпосереднього розроблення й реалізації заходів із підвищення 
ефективності управління грошовими потоками банків результати багатофак-
торного стрес-тестування ризиків використовуються при їх плануванні.

Важливим елементом такого стрес-тестування ризиків є моніторинг 
і контроль затверджених заходів відповідно до сформованого плану, який 
має здійснюватись уповноваженим органом, рівень повноважень і  ком-
петенції котрого не нижчий, ніж уповноваженого органу, що їх затвердив. 
Вхідною інформацією для моніторингу й контролю на цьому етапі є пропози-
ції щодо заходів, реалізація яких забезпечить зниження ризиків, пов’язаних 
із формуванням грошових потоків, формалізовані в плані дій, де визначені 
строки реалізації та відповідальні виконавці. Результатами моніторингу й 
контролю плану заходів щодо оптимізації впливу таких ризиків є звіти від-
повідальних підрозділів стосовно стадії реалізації заходів зі зменшення цих 
ризиків.

Запропонований методичний підхід допоможе банку ефективніше управ-
ляти ризиками, пов’язаними з формуванням його грошових потоків, та уника-
ти втрат унаслідок несприятливих подій, передбачити які досить важко.



Ринок фінансових послуг

“Фінанси України”, ?’2015 17

Êîâàëåíêî _Ñåðãååâà__06.indd  __________22.07.15_______12.33

Список використаних джерел
1. Азаренкова  Г.  М.  Фінансові ресурси та фінансові потоки: теорет. аналіз 

/  Г.  М.  Азаренкова  ; Нац. банк України, Укр. акад. банк. справи, Харк. філ.  — Х.  : ПП 
Яковлєва, 2003. — 102 c.

2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учеб. курс / И. А. Бланк. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — К. : Эльга : Ника-Центр, 2006. — 653 с.

3. Гарбар Ж. В. Концептуальні засади формування моделі управління грошовими 
потоками комерційного банку / Ж. В. Гарбар, О. А. Кримець [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.

4. Гриценко  А.  А.  Контролінг грошових потоків підприємств /  А.  А.  Гриценко, 
І. М. Боярко, В. В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 3. — С. 148—155.

5. Жулидова  В.  Ю.  Управление денежным потоком коммерческого банка  : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.10 / Жулидова Виктория Юрьевна. — Саратов, 2010. — 211 с.

6. Коваль  В.  М.  Грошові потоки в  механізмі функціонування комерційного бан-
ку / В. М. Коваль // Вісник Української академії банківської справи. — 2000. — № 1.— 
С. 48—50.

7. Казначейство банку : навч. посіб. / О. А. Кириченко, М. П. Денисенко, А. П. Гречан 
та ін. — К. : ЦУЛ, 2010.— 464 с.

8. Колодізєв О. М. Сценарне моделювання процесу стратегічного управління рин-
ковою вартістю банку / О. М. Колодізєв, Д. Д. Гонтар // Економічний часопис-ХХІ. — 
2014. — № 9-10 (2). — C. 19—23.

9. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления / Э. Майер ; под ред. 
С. А. Николаевой ; пер. с нем. Ю. Г. Жукова, С. Н. Зайцева. — М. : Финансы и статистика, 
1993. — 93 с.

10. Мищенко С. В. Проблемы устойчивости денежного обращения / С. В. Мищенко. — 
М. : Новое знание, 2014. — 399 с.

11. Олексіч  Д.  В.  Методичні засади оцінки вартості банківського бізнесу  : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.08 / Олексіч Дмитро Володимирович. — Суми, 2008. — 248 с.

12. Пушкарь  І.  В.  Створення системи управління грошовими потоками під-
приємства, як запорука фінансової стабільності підприємства /  І.  В.  Пушкарь, 
Д. Ю. Сидоренко [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://www.rusnauka.com/.

13. Волков А. Н. Финансовые методы оценки ликвидности коммерческого банка : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Волков Алексей Николаевич. — Екатеринбург, 2006. — 
191 с.

14. Паньков  А.  Е.  Бухгалтерский учет денежных потоков банка (управленческий 
аспект) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.12 / Паньков Алексей Евгеньевич. — Новосибирск, 
2001. — 157 с.

15. Ковалев В. В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью : 
учеб.-практ. пособ. / В. В. Ковалев. — М. : ТК “Велби” : изд-во “Проспект”, 2008. — 127 с.

16. Маслов Ю. К. Фінансові та грошові потоки в діяльності банку / Ю. К. Маслов 
// Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Серія : економіка, 
політологія, історія. — 2006. — № 4 (24). — C. 201—209.

17. Харченко В. А. Система управління грошовими потоками підприємства / В. А. Хар-
ченко // Вісник економічної науки України. — 2011. — № 1 (19). — С. 161—164.

18. Поддєрьогін  А.  М.  Ефективність управління грошовими потоками підприєм-
ства / А. М. Поддєрьогін, Я. І. Невмержицький // Фінанси України. — 2007. — № 11. — 
С. 119—127.



           

Ринок фінансових послуг

“Фінанси України”, ?’201518

Êîâàëåíêî _Ñåðãååâà__06.indd  __________22.07.15_______12.33     

19. Гутова  А.  В.  Управление денежными потоками: теоретические аспекты 
/  А.  В.  Гутова  [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://www.fi nman.ru/
articles/2004/4/2302.html.

20. Сокур  С.  Как строить систему управления: прагматичный подход /  С.  Сокур, 
О. Коваленко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.management.com.ua/
ims/ims100.html.

21. Філіна  С.  В.  Порівняльна характеристика основних підходів до управління 
/  С.  В.  Філіна  [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://viem.edu.ua/konf2/art.
php?id=1105.

22. Репин В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процес-
сов / В. В. Репин. — М. : РИА “Стандарты и качество”, 2004. — 408 с.

23. Сергєєва О. С. Ризик-орієнтований підхід до управління грошовими потоками 
банку / О. С. Сергєєва // Вісник Одеського національного університету. Серія : економі-
ка. — 2014. — Т. 19, № 1. — С. 134—136.

24. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні : затв. постано-
вою Національного банку України від 28.08.2001 № 368 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01.

25. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності бан-
ків України  : затв. постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 
№  259  [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
z0410-09.

26. Система оцінки ризиків  : методичні вказівки з інспектування банків  : схвал. 
постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004 № 104 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04.

27. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-
менеджменту в  банках України  : схвал. постановою Правління Національного банку 
України від 02.08.2004 № 361 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/v0361500-04.

28. Методичні рекомендації щодо організації процесу формування управлінської 
звітності в банках України : схвал. постановою Правління Національного банку України 
від 06.09.2007 № 324 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/v0324500-07.

29. Методичні рекомендації щодо порядку проведення стрес-тестування в банках 
України  : схвал. постановою Правління Національного банку України від 06.08.2009 
№  460  [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
v0460500-09.



<<
  /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


