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Ärendelista 

  

Mötesformalia 
1 Val av protokolljusterare  

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige utser Pernilla Eriksson (S) att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 
 

 2022/10 

Information 
2 Allmänhetens frågestund 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna. 

Fråga från Magnus Gustafsson om kraftledningen mellan Vimmerby och Kisa. 
Svar från kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C). 
 

 2022/17 

3 Ledamöternas frågestund 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna. 

Fråga från Anneli Jakobsson (-) om laddstolpar för Vimarhems hyresgäster.  
Svar från Vimarhems ordförande Magnus Danlid (C). 
 

 2022/16 

4 Interpellation om hur kommunen säkerställer att Vimmerby Afghanska 
förening efterlever och respekterar Sveriges lagar 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger interpellationen till 
handlingarna. 

Interpellation från Jimmy Rödin (SD). 
Svar från kultur- och fritidsutskottets ordförande Ola Gustafsson (KD). 
 

 

5 Vimmerby kommuns brandtillsyn och resultat i den nationella jämförelsen 
Insikt 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
Föredragande: Roger Linder, brandmästare inom räddningstjänsten. 
 
 
 
 

 

1



 
6 Meddelanden till kommunfullmäktige 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till 
handlingarna. 
Föredragande: Roland Ilemark (S), ordförande för kommunens revisorer  
 

 2022/2 

7 Kommunalförbundet Sydarkivera - Årsredovisning och ansvarsfrihet år 
2021 samt Budget år 2022 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 

 

Beslutsärenden 
8 Uppdrag som ersättare för Moderaterna i kommunstyrelsen 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige entledigar Peter Andrae (M) från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen fr o m 2022-06-20. 

2. Kommunfullmäktige utser Niklas Gustafsson (M) till ersättare i 
kommunstyrelsen fr o m 2022-06-20. 
 

 
2022/217 

Ajournering för intagande av en lättare middag 
 

9 Budgetuppföljning per 30 april 2022 med helårsprognos 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljning med helårsprognos för 
Vimmerby kommun avseende perioden januari till april år 2022. 

2. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 
redovisa statusrapport för handlingsplan till kommunstyrelsen i juni, augusti 
och september. 

3. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att redovisa statusrapport 
för handlingsplan till kommunstyrelsen i juni, augusti och september. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens presidium i uppdrag att till 
nämnderna återkoppla en djupare analys av gjorda redovisningar vid mötet. 

5. Kommunfullmäktige godkänner nämndernas statusrapportering avseende 
uppföljning av internkontroll plan år 2022. 

6. Kommunfullmäktige ger hela kommunorganisationen i uppdrag att mana till 
återhållsamhet under år 2022. 

Föredragande: Ekonomichef Roger Sjögren 

Beredning: Kommunstyrelsen 
 

 

10 Budget för år 2023 med plan för 2024-2025 

Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige fastställer budget för år 2023 med plan för 2024 – 2025. 

2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2023 till 22:36 per 
skattekrona. 

 
2022/200 

2



3. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnderna att justera taxor och avgifter 
motsvarande allmän prisutveckling. 

4. Kommunfullmäktige anmodar nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges 
övergripande mål och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, 
detaljbudget, investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast 
under november 2022 återrapportera till kommunstyrelsen. 

5. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att omfördela budget 
från oförutsedda medel för tillkommande kostnader under året. 

6. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att göra tekniska 
förändringar av budgetramar under förutsättning att berörda nämnder är överens 
och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget. 

7. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att uppta nya lån 2023 
enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån som förfaller till betalning 
under året. 

8. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramen för kommunens revisorer 
för 2023 i enlighet med kommunfullmäktige presidiums förslag. 

9. Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget för år 2023 till 1046 tkr. 

Föredragande:  
Ekonomichef Roger Sjögren  

Beredning:  
Kommunstyrelsen 

Yrkanden /ks:  
Lars Johansson (V) yrkade bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.  
Helen Nilsson (S), Kenneth Björklund (S) och Daniel Nestor (S) yrkade bifall 
till Socialdemokraternas budgetförslag.  

Reservationer /ks:  
Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet. 
Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.  

Deltagande i beslutet /ks:  
Petra Whidotti (SD) avstod från att delta i beslutet för att lämna ett eget förslag 
senare. 
 

11 Låneram och borgen år 2023 
Förslag till beslut:  
1. Kommunfullmäktige fastställer total låne- och borgensram för 
kommunkoncernen till 1 745 mnkr för budgetåret 2023. 

2. Kommunfullmäktige ingår borgen såsom för egen skuld för Vimmerby 
kommun Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 40 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
2022/199 
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3. Kommunfullmäktige ingår borgen såsom för egen skuld för Vimmerby 
Energi och Miljö AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 520 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

4. Kommunfullmäktige ingår borgen såsom för egen skuld för Vimarhem AB:s 
låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 420 mnkr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader.  

5. Kommunfullmäktige ingår borgen såsom för egen skuld för Vimmerby 
Fibernät AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 60 mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader.  

6. Kommunfullmäktige fastställer den årliga avgiften för borgensåtagande för 
lån till helägda bolag för respektive bolag till: 
 a. Vimmerby kommun Förvaltnings AB: 0,64 % 
 b. Vimmerby Energi och Miljö AB: 0,75 % 
 c. Vimarhem AB: 0,47 % 
 d. Vimmerby Fibernät AB: 0,84 % 

Föredragande:  
Ekonomichef Roger Sjögren  

Beredning:  
Kommunstyrelsen 
 

12 Ordförandens sommartal 
 
 

 2022/20 

 
 
 
Vimmerby den 20 juni 2022 
 
 
Leif Larsson (C)  Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare 
 

 
Vid förhinder, maila till kommun@vimmerby.se, samt kontakta din gruppledare, så att ersättare 
kan kallas in. 
 
Information till dig som förtroendevald finns på kommunens hemsida:  
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald.4.6a2a1ec9
1660af3da2a8ade4.html  
 
Vid frågor, kontakta: 
Liselott Frejd  
Administratör 
0492/ 76 90 18 
liselott.frejd@vimmerby.se  
 

 
Jenny Andersson 
Kommunsekreterare  
0492/ 76 90 06 
jenny.andersson@vimmerby.se  

Nästa sammanträde infaller den 13 september i Plenisalen, Stadshuset. 
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Vimmerby 2022-05-23

Fråga till Vimarhems ordförande Magnus Danlid om laddstolpar för Vimarhems hyresgäster

Elbilar blir allt mer populära men en kartläggning som hem och hyra gjort visar att endast 6  
tillfrågade kommunala bostadsbolag i Jönköpings län och 2 i Kalmar län erbjuder laddmöjligheter för 
sina hyresgäster. Med anledning av ovanstående frågar jag dig

Är laddstolpar något som ni framöver kommer att införa för era hyresgäster?

Anneli Jakobsson
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Motionär: Anneli Jakobsson
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  2022-05-30 

 

 

Interpellation till kultur och fritids ordförande Ola Gustafsson (Kd) om hur Vimmerby 
kommun säkerställer att Vimmerby Afghanska förening efterlever och respekterar 
Sveriges lagar. 
 

Vi Sverigedemokrater är undrande och frågande till hur det står till med jämställdheten och 
efterlevnaden av svenska lagar hos en av våra föreningar i kommunen? I ett av Uppdrag 
gransknings program för någon vecka sedan avslöjas att shiamuslimska imamer i Sverige 
viger kvinnor som köps för pengar. Det kallas för njutningsäktenskap.  

Ett tidsbestämt giftermål mot betalning som kan pågå i någon månad, någon vecka eller bara 
en timme. Detta är uppenbarligen ett sätt att göra sexet tillåtet, eftersom utomäktenskapligt 
sex är förbjudet inom shiaislam. Detta är att likställa med koppleri och är straffbart i Sverige! 

En av personerna som rådfrågades om att vara behjälplig med just detta arrangemang i 
programmet är verksam i Vimmerby Afghanska förening. Personen ifråga gav enligt oss, ett 
icke tydligt svar om att detta är något som är olagligt i Sverige och något som vi absolut inte 
ägnar oss åt. Imamen sa att han inte kunde eller ville hjälpa till just i detta fall. Det känner vi 
är lite för vagt ställningstagande. 

Utöver detta har det även uppdagats att många muslimska föreningar vägrar upplösa 
äktenskapen vid skilsmässa, d.v.s. man är skild enligt svensk lag men ej enligt den muslimska 
religionen. Detta är något som främst drabbar kvinnorna hårt.  

Detta är en förening som åtnjuter skattefinansierat bidrag och måste således redovisa att man 
efterlever de i Sverige rådande lagar och regler. Innan det är klarställt att man lever och lär 
efter Svenska lagar och regler bör Vimmerby Afghanska förening ej erhålla något bidrag. 
 

- Hur säkerställer Vimmerby kommun att Vimmerby Afghanska förening respekterar 
och efterlever de svenska lagarna när de krockar med religiösa regler, exempelvis vad 
gäller äktenskap och skilsmässa? 
 

- Följer föreningen kommunens demokratiska grundvärden? 
 

- Hur har Vimmerby kommun agerat eller reagerat efter Uppdrag gransknings 
avslöjande? 

 

Sverigedemokraterna Vimmerby

9



 Svar på Jimmy Rödins (SD) interpellation om Vimmerby Afghanska förening 

 Jimmy Rödin har tagit del av de uppgifter om så kallade njutningsäktenskap som SVT:s 
 Uppdrag granskning rapporterat har förekommit i Shiamuslimska sammanhang i Sverige. 
 Utifrån reportaget ställer han tre frågor som rör kommunens utbetalning av föreningsstöd till 
 Vimmerby Afghanska förening. 

 Hur säkerställer Vimmerby kommun att Vimmerby Afghanska förening respekterar och 
 efterlever de svenska lagarna när de krockar med religiösa regler, exempelvis vad gäller 
 äktenskap och skilsmässa? 

 Den verksamhet som tar emot stöd är skyldig att, förutom att dela Vimmerby kommuns 
 värdegrund, lämna ifrån sig årsmöteshandlingar, stadgar, verksamhetsberättelse och andra 
 handlingar som kommunen frågar efter. Föreningen eller studieförbundet är också skyldig att 
 se till att handlingarna är aktuella och riktiga. Genom att ta del av handlingarna skapar sig 
 ansvariga tjänstemän en uppfattning om verksamheten, förvaltningen, ekonomin och 
 medlemsstatus. 

 Vimmerby afghanska förening har skickat in dessa protokoll och underlag tidigare år då de 
 har erhållit stöd från Vimmerby kommun. Det har inte funnits skäl att utifrån inskickade 
 handlingar neka föreningen ekonomiskt stöd. I år har de ännu inte skickat in alla underlag då 
 vi väntar på årsmötesprotokoll. 

 I enlighet med det regelverk som har antagits av kommunfullmäktige gör Vimmerby kommun 
 uppföljning av samtliga föreningar som söker stöd. 

 Uppföljning kan ske på flera sätt: 

 ●  Föreningen och studieförbundet skickar årligen in verksamhetsberättelse, resultat- 
 och balansräkning, årsmötesprotokoll och revisionsberättelse. 

 ●  Ansvariga tjänstemän på utvecklingsavdelningen för en kontinuerlig dialog med 
 föreningarna samt besöker verksamheten vid behov. 

 ●  2-3 stickprov med en fördjupad utvärdering görs årligen. 

 ●  Utvecklingsavdelningen kan på uppdrag av kultur- och fritidsutskottet göra en 
 fördjupad utvärdering av en förening. 

 ●  Utvecklingsavdelningen kan, om det inkommer uppgifter om missbruk av stödet, ta 
 initiativ till en fördjupad utvärdering. 

 Följer föreningen kommunens demokratiska grundvärden? 

 Alla föreningar som ansöker om kommunalt grundstöd måste, för att bli godkända, kryssa för 
 åtta obligatoriska punkter. Två av punkterna är att föreningen ska 
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 ●  Vara öppen för alla och bygga på demokratiska principer 
 ●  Följa lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter 

 Föreningen har i och med sin ansökan intygat att föreningen uppfyller ovan ställda krav. 

 Hur har Vimmerby kommun agerat eller reagerat efter Uppdrag gransknings avslöjande? 

 Vimmerby Afghanska förening pekas i Uppdrag gransknings reportage inte ut som en av de 
 föreningar och församlingar som praktiserar, hjälper till med eller uppmuntrar till dessa 
 arrangemang. I programmet anses de dock inte varit tillräckligt tydliga i sitt avståndstagande. 
 Vimmerby Tidning har, som interpellanten känner till, intervjuat föreningens ordförande som 
 beskrivit att han blivit uppringd av Uppdrag gransknings reporter som talade arabiska medan 
 ordförandens språk är persiska. Här fanns därför utrymme för språkligt missförstånd och 
 ordföranden bad därför reportern att komma till föreningen och prata med någon som talar 
 arabiska eller god svenska för att få svar på sina frågor vilket inte hörsammades. 

 Efter reportaget har tjänstemän från Utvecklingsavdelningen haft telefonkontakt med 
 föreningen. 15 juni hade jag tillsammans med tjänstemän från Utvecklingsavdelningen möte 
 med representanter för Vimmerby Afghanska förening, däribland föreningens ordförande. De 
 uttryckte att de är väldigt ledsna över att förknippas med den här frågan. De konstaterar att 
 sådant inte förekommer i deras förening och betonar upprepade gånger att de följer svenska 
 regler. 

 Vimmerby 2022-06-16 

 Ola Gustafsson (KD) 
 Ordförande, Kultur- och fritidsutskottet 
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Vimmerbys kommun 
 Granskning av rutiner för utbetalning av arvode och förlorad arbetsförtjänst 
 
 2022-04-06 

1 Sammanfattning 
Vi har av Vimmerby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutiner vid 
utbetalning av förtroendevaldas arvoden och förlorad arbetsförtjänst. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för 2021. 
Syftet med granskningen är att bedöma om den interna kontrollen är tillfredställande 
vid utbetalning av arvode och förlorad arbetsförtjänst och att det finns tydliga rutiner 
och riktlinjer för utbetalning. Vår sammanfattade bedömning utifrån granskningens 
syfte är att den interna kontrollen är tillfredsställande. Vi bedömer att det finns tydliga 
rutiner och riktlinjer för utbetalning och att dessa är kända och inarbetade i 
verksamheterna. 
Våra bedömningar grundar sig på att det finns aktuella och ändamålsenliga riktlinjer för 
rutiner och utbetalning av arvode och ersättning, dels utifrån kommunens 
dokumentation, dels utifrån genomförda intervjuer där det framgår att rutinerna 
uppfattas vara tydliga med en tydlig rollfördelning. Vi konstaterar även att det sker 
kontroller av underlagen för utbetalningar innan de förs in i systemet och att det 
därefter kontrolleras ytterligare en gång av HR innan det går vidare in i lönesystemet. 
Vi bedömer även att det i bestämmelserna om ersättning till Vimmerby kommuns 
förtroendevalda framgår tydligt vad som ingår i ordförande och förste och andre vice 
ordförandes fasta arvoden. 
  
Bestämmelserna för ersättningar är tydliga och det gäller även bilagan. I bilagan 
återfinns uppdragsbeskrivning som beskriver vilka aktiviteter som ingår i det fasta 
arvodet för ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Vi noterar dock att 
det finns behov av en översyn och förtydligande av reglerna avseende ersättningen för 
förlorad arbetsinkomst. Bestämmelserna bör vara tydliga avseende vad som är arvode 
och vad som avser ersättning för förlorad arbetsinkomst. Arvodet är frivilligt för 
kommunen men ersättning för förlorad arbetsinkomst är obligatoriskt och en rättighet 
för den förtroendevalde (KL 4:12). Således har den förtroendevalde rätt till skälig 
ersättning för förlorad arbetsinkomst oavsett arvodets storlek. Arvode ska inte 
inberäkna ersättning för förlorad arbetsinkomst. Idag sammankopplas ersättning för 
förlorad arbetsinkomst med sammanträdesersättningen som är ett arvode (eftersom 
inga förluster krävs) dessa två ska inte sammanblandas (prop 1990/91:117 s 169 se 
även Regeringsrättens tolkning RÅ 1998 ref. 33). 
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att 
- göra en översyn beträffande reglerna avseende ersättningen för förlorad 

arbetsinkomst. 
 
- förtydliga i bestämmelserna § 4 avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst.   
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Vimmerbys kommun 
 Granskning av rutiner för utbetalning av arvode och förlorad arbetsförtjänst 
 
 2022-04-06 

2 Bakgrund 
Vi har av Vimmerby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutiner vid 
utbetalning av förtroendevaldas arvoden och förlorad arbetsförtjänst. Det är av stor 
betydelse att det finns goda rutiner för de förtroendevaldas arvode och ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst. Vid felaktig utbetalning kan allmänhetens förtroende för 
politikerna skadas. 
 

3 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om den interna kontrollen är tillfredställande 
vid utbetalning av arvode och förlorad arbetsförtjänst och att det finns tydliga rutiner 
och riktlinjer för utbetalning. 
Vi kommer därför att belysa följande frågor:  

• Vilka belopp i fasta arvoden respektive övriga ersättningar har betalats ut till 
förtroendevalda i de kommunala nämnderna och dess utskott åren 2017, 2018, 
2019, 2020 och 2021? 

• Finns aktuella riktlinjer och rutiner för utbetalning? 

• Är riktlinjerna och rutinerna för utbetalning ändamålsenliga? 

• Är rollfördelningen ändamålsenlig? 

• Vilka underlag krävs för utbetalning av arvode? 

• Vilka underlag krävs för utbetalning av förlorad arbetsförtjänst? 

• Hur kontrolleras underlagen för utbetalningar? 

• Begärs intyg in från arbetsgivare? 

• Vad innefattas i ordförande och förste och andre vice ordförandenas fasta 
arvoden?  

 

4 Revisionskriterier 
Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller: 

• Reglementet för ersättning till förtroendevalda 
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Vimmerbys kommun 
 Granskning av rutiner för utbetalning av arvode och förlorad arbetsförtjänst 
 
 2022-04-06 

• Föreskrifter  

 

5 Ansvarig nämnd och avgränsning 
Granskningen avser kommunstyrelsen och avser arvoden och utbetalning av förlorad 
arbetsförtjänst under perioden 202101 – 202112 
 

6 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av kommunallagen, bestämmelser för arvoden för 
förtroendevalda 2019 med bilaga, blankett tjänstgöringsrapport 

• Intervjuer med berörda tjänstemän, lönehandläggare, lönesamordnare, 
nämndsekreterare, administratör kommunstyrelseförvaltningen, HR-chef 

• Vi har tagit del av samtliga utbetalningar till förtroendevalda politiker i 
kommunstyrelsen perioden 2021-01-01 till 2021-12-31. Stickprov har tagits på 18 
begäran om sammanträdesersättning. Stickproven har kontrollerats utifrån 
Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda, § 2 och 3. 

 

7 Regelverk 
7.1 Kommunallagens regelverk 

I kommunallagen 4 kap. 12–18 §§ regleras de ekonomiska förmåner som de 
förtroendevalda har rätt till. 
12 § Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och 

ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag.  
13 § Förtroendevalda med funktionsnedsättning har rätt till skälig ersättning för 

resekostnader som uppkommer när de fullgör sina uppdrag.  
14 § Förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för 

kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina uppdrag.  
15 § Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för ersättning enligt 12–14 §§.  
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16 § Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få  
 1. ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget 
utöver vad som följer av 13 och 14 §§,  
 2. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget,  
 3. pension, och  
 4. andra ekonomiska förmåner.  

Om fullmäktige beslutar att arvode ska betalas, ska arvodet bestämmas till lika belopp 
för lika uppdrag.  
17 § Bestämmelserna i 12–14 §§ och 16 § andra stycket gäller inte förtroendevalda 

som anges i 2 § första stycket1. 
 
  

 
1 Kommunallagen 4 kap. 2 § första stycket avser kommunalråd eller oppositionsråd eller en annan 
benämning som fullmäktige bestämmer. 
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8 Iakttagelser 
8.1 Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns 

förtroendevalda  
Vimmerbys kommun har i bestämmelser för ersättning till förtroendevalda2, i enlighet 
med 4 kap. kommunallagen, reglerat när arvode och ersättningar utgår till de 
förtroendevalda ledamöterna. Bestämmelserna reglerar den maximala nivån för arvode 
och ersättningar.  
Enligt reglementet finns följande ersättningsformer:  
• Ersättning för förlorad arbetsinkomst, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, 

pensionsförmån, semesterförmån och särskilda arbetsförhållanden. 
• Årsarvode och begränsat arvode 
• Ersättning för sammanträde eller förrättning 
• Ersättning för traktamente, resor, barntillsyn och tillsyn av handikappad eller svårt 

sjuk samt särskilda utgifter 
Vad som ingår i uppdraget med årsarvode framgår i bilagan till ersättnings-
bestämmelserna under rubrik Uppdragsbeskrivning. I bilagan konkretiseras vad som 
ingår i arvodet. (se bilaga) 
Vidare reglerar bestämmelserna vilka aktiviteter som ersätts och vilken ersättningsnivå 
och hur den förtroendevalde begär/yrkar ersättning för exempelvis förlorad 
arbetsinkomst och resor mm. 
 

8.2 Rutiner för utbetalning av arvode och ersättningar 
Enligt kommunens bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda3 ska 
arvode betalas ut utan särskild anmälan. Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på 
heltid/deltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat. Dessa 
utbetalas med en tolftedel per månad. Förtroendevalda som inte erhåller årsarvode har 
rätt till sammanträdesersättning. Sammanträdesersättning utbetalas som grundarvode 
jämte timarvode på sätt som fullmäktige beslutat. Övriga ersättningar ska begäras från 
den förtroendevalde. Utbetalning sker av styrkt begäran och godkänns av 
attestberättigad. 

 
2 Kommunfullmäktige 2019-01-28 §9 Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda 
med giltighet fr o m 2019-01-01 
3 Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda, Kommunfullmäktige 2019-01-28 
§9 
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Avseende förlorad arbetsförtjänst ska de förtroendevalda komma in med en begäran 
om ersättning inom sex månader från dagen för sammanträdet. Begäran ska styrkas 
med ett intyg från arbetsgivaren på styrkt löneavdrag. Underlaget skickas direkt med 
intyget till HR-avdelningen. Underlaget kontrolleras och attesteras av en handläggare. 
Under 2021 har ingen begärt förlorad arbetsförtjänst. 
För att administrera arvoden används verksamhetssystemet Troman. 
Nämndsekreterarna eller administrativt ansvariga för respektive nämnd lämnar in 
rapporter via verksamhetssystemet som anger de förtroendevaldas rätt till ersättning, 
exempelvis vid deltagande på sammanträden. Som underlag till rapporterna används 
mötesprotokoll vilka kontrolleras genom att dessa justeras efter varje sammanträde. 
Införandet av uppgifter i systemet uppges vara enkelt. Arvodesuppgifterna läggs in i 
systemet och arvodet räknas ut per automatik utifrån de uppgifter som läggs in. 
Ersättningar avseende annan förrättning än ordinarie begärs av den enskilde 
förtroendevalde, likaså gäller detta förlorad arbetsförtjänst eller bilersättning. Begäran 
kontrolleras och attesteras inför en utbetalning. 
HR hämtar ut rapporterna från verksamhetssystemet och kontrollerar att uppgifterna 
stämmer och är fullständiga. Om det finns avvikelser skickas rapporten tillbaka via 
samma system för komplettering. När rapporterna är godkända går de vidare in i 
lönesystemet.  
Av intervju framgår att verksamhetssystemet fungerar bra och att det sällan 
uppkommer avvikelser som behöver korrigeras. Vid eventuella felaktigheter är det 
enkelt att skicka tillbaka rapporten till ansvarig för komplettering. Det framgår att 
andelen rapporter som innehåller felaktigheter har minskat i samband med att det nya 
systemet införts.  
Vissa underlag för ersättning kommer i pappersform. Detta gäller exempelvis underlag 
för sammanträdesersättning (arvode) och reseersättning. Det finns framtagna 
blanketter (tjänstgöringsrapport) för ändamålet. Det framgår att det funnits diskussioner 
gällande att i framtiden minska den manuella hanteringen genom att alla underlag går 
via Troman.  
Av intervju framgår att det saknas skriven instruktion för arbetet men att det finns en 
tydlig ansvarsfördelning vilken de som arbetar med systemet är medvetna om och 
arbetar utifrån. De intervjuade framhåller att det har framarbetats goda rutiner för 
arbetssättet som samtliga är bekanta med. Det finns en manual för hur 
verksamhetssystemet ska användas och de som använder sig av systemet har fått 
delta på en utbildning i hur systemet fungerar.  
I Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda bilaga till 
ersättningsbestämmelserna anges förtroendevaldas arvoden för gällande år vilket 
uppdateras årligen.  
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8.3 Utbetalningar 
Under tidsperioden 2017–2021 har kommunen totalt betalat ut 23 337 tkr i arvode och 
ersättningar till de förtroendevalda. För 2021 är den totala summan 4 924 tkr. 
I tabellerna nedan återges totala utbetalningar som gjorts årligen under 2017–2021 
uppdelat på nämnd. 2019 tillkom även kultur- och fritidsutskottet samt 
samhällsbyggnadsutskottet under kommunstyrelsen. 
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8.4 Kontroller och stickprov av utbetalningar 
Vid kontroll av de 15 högst utbetalda arvoden och ersättningar kan vi inte notera någon 
avvikelse från regelverket. Kontroll har gjorts utifrån vilket uppdrag de förtroendevalda 
har, det vill säga om de är ordförande, vice ordförande eller 2 vice ordförande och 
deras arvode och ersättning. Arvoden och ersättningar håller sig inom ramen för deras 
uppdrag. 
 
Vid kontroll av 2318 utbetalningsposter för 2021 kan vi inte identifiera någon 
utbetalning som avser förlorad arbetsförtjänst. Detta bekräftas av HR och vid 
intervjuerna framkommer att ingen begäran om förlorad arbetsförtjänst skett under 
2021. 
 
Vid kontroll av 18 stickprov avseende ersättningsberättigade sammanträde noterades 
inga avvikelser från regelverket. Kontroll har gjorts av att de arvoden och ersättningar 
de förtroendevalda erhållit utöver årsarvodet har skett inom ramen för regelverket. 
 
 

9 Sammanfattande bedömning  
Syftet med granskningen var att bedöma om den interna kontrollen är tillfredställande 
vid utbetalning av arvode och förlorad arbetsförtjänst och att det finns tydliga rutiner 
och riktlinjer för utbetalning. Vår sammanfattade bedömning utifrån granskningens 
syfte är att den interna kontrollen är tillfredsställande. Vi bedömer att det finns tydliga 
rutiner och riktlinjer för utbetalning och att dessa är kända och inarbetade i 
verksamheterna. 
Våra bedömningar grundar sig på att det finns aktuella och ändamålsenliga riktlinjer för 
rutiner och utbetalning av arvode och ersättning, dels utifrån kommunens 
dokumentation, dels utifrån genomförda intervjuer där det framgår att rutinerna 
uppfattas vara tydliga med en tydlig rollfördelning. Vi konstaterar även att det sker 
kontroller av underlagen för utbetalningar innan de förs in i systemet och att det 
därefter kontrolleras ytterligare en gång av HR innan det går in i lönesystemet. Vi 
bedömer även att det i bestämmelserna om ersättning till Vimmerby kommuns 
förtroendevalda framgår tydligt vad som ingår i ordförande och förste och andre vice 
ordförandes fasta arvoden.  
Bestämmelserna för ersättningar är tydliga och det gäller även bilagan. I bilagan 
återfinns uppdragsbeskrivning som beskriver vilka aktiviteter som ingår i det fasta 
arvodet för ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Vi noterar dock att 
det finns behov av en översyn och förtydligande av reglerna avseende ersättningen för 
förlorad arbetsinkomst. Bestämmelserna bör vara tydliga avseende vad som är arvode 
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och vad som avser ersättning för förlorad arbetsinkomst. Arvodet är frivilligt för 
kommunen men ersättning för förlorad arbetsinkomst är obligatoriskt och en rättighet 
för den förtroendevalde (KL 4:12). Således har den förtroendevalde rätt till skälig 
ersättning för förlorad arbetsinkomst oavsett arvodets storlek. Arvode ska inte 
inberäkna ersättning för förlorad arbetsinkomst. Idag sammankopplas ersättning för 
förlorad arbetsinkomst med sammanträdesersättningen som är ett arvode (eftersom 
inga förluster krävs) dessa två ska inte sammanblandas (prop 1990/91:117 s 169 se 
även Regeringsrättens tolkning RÅ 1998 ref. 33). 
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att 

- göra en översyn beträffande reglerna avseende ersättningen för förlorad 
arbetsinkomst. 

- förtydliga i bestämmelserna § 4 avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

 

Lars Jönsson  Evelina Witoft 
Certifierad kommunal revisor  Kommunal revisor 
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A Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns 
förtroendevalda 

 

1 Kommunfullmäktige Ordförande Vice ordf. Andre v 
ordf. 

2 Protokolljustering Ja Nej Nej 

3 Genomgång med tjänsteman inför 
sammanträdet 

Ja Ja Ja 

4 Följa kommunfullmäktiges 
sammanträden och vara behjälplig 
under sammanträdet samt föreslå 
förbättringar 

Ja Ja Ja 

5 Utvecklingsråd Ja Ja Ja 

6 Budgetdialogmöten Ja Ja Ja 

7 Deltagande som företrädare för 
kommunen i internationella 
samarbeten 

Ja Ja Ja 

8 Presskonferens, mediakontakter Ja Ja Ja 

9 Representationsuppdrag, 
invigningar, uppvaktningar osv 

Ja Ja Ja 

10 Ansvara för 
demokratiberedningens 
sammanträden 

Ja Ja Ja 

11 Samråda med kommunstyrelsens 
presidie inför KF 

Ja Ja Ja 

12     
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13 Kommunstyrelsen    

14 Rutinmässigt följa upp den egna 
nämndens och förvaltningens 
arbete 

Ja Ja Ja 

15 Överläggning med chef eller 
enskild anställd efter 
information/samråd med dennes 
chef 

Ja Ja Ja 

16 Inspektion eller besiktning 
inför/efter nämndbeslut 

Ja Nej Ja 

17 Uppdrag efter nämnds- eller Ja Ja Ja 

 styrelsebeslut    

18 Besök på förvaltning för 
information, utanordning eller 
påskrift 

Ja Ja Ja 

19 Mottagning för allmänheten, 
telefonsamtal och dylikt 

Ja Ja Ja 

20 Utöva delegationsbeslut Ja Ja Ja 

21 Genomgång och beredning inför 
sammanträde, presidieberedning 
upprätta kallelse, 
”måndagsmöten” 

Ja Ja Ja 

22 Presskonferens, mediakontakter Ja Ja Ja 

23 Representationsuppdrag, 
invigningar, uppvaktningar osv 

Ja Ja Ja 
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24 Överläggningar med företrädare 
med andra instanser, såväl inom 
som utom kommunen, t ex 
Länsstyrelsen 

Ja Ja Ja 

25 Gruppmöte för nämnd/styrelse Ja Ja Ja 

26 Oppositionsinformationsmöte inför 
KF 

Nej Nej Ja 

27 Protokollförda sammanträden Ja Ja Ja 

28 Presidieöverläggningar Ja Ja Ja 

29 Kommunrepresentant, 
Kommunförbundet, Regionens 
länsberedning 2 ggr per år, endast 
KSO, ingen ersättare 

Ja Ja ersättare Nej 

30 Ansvar för det strategiska arbetet 
för kommunen i internationella 
samarbeten 

Ja Ja Ja 

31 Budgetdialogmöten Ja Ja Ja 

32 Budgetberedning Ja Ja Ja 

33 Medlemsamråd t ex 
Kommuninvest 

Ja Nej Nej 

34 ITSAM, direktionen Ja Nej Ersättare 

35 CKS nätverket Ja Nej Nej 

36 Samråd med Hultsfreds kommun Ja Ja Ja 

37 Landsbygdsrådet Ja Ja Ja 
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38 Styrgruppsuppdrag, kommunala 
projekt som till ex. SLUS 

Ja Ja Ja 

39 Utvecklingsråd Ja Ja Ja 

40 Plandialog, 
informationsanskaffning 

Ja Ja Ja 

41 Ungdomsråd/globträdsaktiviteter Ja Ja Ja 

42 Arbetsutskott  Opposition Saknas 

43 Presidieberedning Ja Ja  

44 Delegationsbeslut enligt 
delegationsordningen 

Ja Nej  

45 Presidieöverläggningar Ja Ja  

46 Utvecklingsråd Ja Ja  

47 Budgetberedning Ja Ja  

48 Samhällsbyggnadsutskott  Opposition Saknas 

49 Presidieberedning Ja Ja  

50 Delegationsbeslut enligt 
delegationsordningen 

Ja Nej  

51 Presidieöverläggningar Ja Ja  

52 Utvecklingsråd Ja Nej  

53 Budgetberedning Ja Nej  

54 Kultur- och fritidsutskott  Opposition Saknas 

55 Presidieberedning Ja Ja  
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56 Delegationsbeslut enligt 
delegationsordningen 

Ja Nej  

57 Presidieöverläggningar Ja Ja  

58 Utvecklingsråd Ja Nej  

59 Budgetberedning Ja Nej  

60 Barn- och utbildningsnämnden    

61 Presidieberedning Ja Ja Ja 

62 Budgetdialogmöten Ja Ja Ja 

63 Föräldramöten, föräldraföreningar Ja Ja Ja 

64 Utvecklingsråd Ja Ja Ja 

65 Rutinmässigt följa upp den egna 
nämndens och förvaltningens 
arbete 

Ja Ja Ja 

66 Överläggning med chef eller 
enskild anställd efter 
information/samråd med dennes 
chef 

Ja Ja Ja 

67 Inspektion eller besiktning 
inför/efter nämndbeslut 

Ja Nej Ja 

68 Uppdrag efter nämnds- eller 
styrelsebeslut 

Ja Ja Ja 

69 Besök på förvaltning för 
information, utanordning eller 
påskrift 

Ja Ja Ja 
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70 Mottagning för allmänheten, 
telefonsamtal och dylikt 

Ja Ja Ja 

71 Utöva delegationsbeslut Ja Ja Ja 

72 Presskonferens, mediakontakter Ja Ja Ja 

73 Representationsuppdrag, 
invigningar, uppvaktningar osv 

Ja Ja Ja 

74 Gruppmöte för nämnd/styrelse Ja Ja Ja 

75 Protokollförda sammanträden Ja Ja Ja 

76 Presidieöverläggningar Ja Ja Ja 

77 Socialnämnden    

78 Presidieberedning Ja Ja Ja 

79 Myndighetsutskott Ja Ja Ja 

80 Presidieöverläggningar Ja Ja Ja 

81 Utvecklingsråd Ja Ja Ja 

82 Pensionärsråd Ja Ja Ja 

83 Tillgänglighetsråd Ja Ja Ja 

84 Rutinmässigt följa upp den egna 
nämndens och förvaltningens 
arbete 

Ja Ja Ja 

85 Överläggning med chef eller 
enskild anställd efter 
information/samråd med dennes 
chef 

Ja Ja Ja 
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86 Inspektion eller besiktning 
inför/efter nämndbeslut 

Ja Nej Ja 

87 Uppdrag efter nämnds- eller 
styrelsebeslut 

Ja Ja Ja 

88 Besök på förvaltning för 
information, utanordning eller 
påskrift 

Ja Ja Ja 

89 Mottagning för allmänheten, 
telefonsamtal och dylikt 

Ja Ja Ja 

90 Utöva delegationsbeslut Ja Ja Ja 

91 Presskonferens, mediakontakter Ja Ja Ja 

92 Representationsuppdrag, 
invigningar, uppvaktningar osv 

Ja Ja Ja 

93 Gruppmöte för nämnd/styrelse Ja Ja Ja 

94 Protokollförda sammanträden Ja Ja Ja 

95 Miljö- och byggnämnd Ja Ja Ja 

96 Presidieberedning Ja Ja Ja 

97 Plandialog Ja Ja Ja 

98 Utvecklingsråd Ja Ja Ja 

99 Presidieöverläggningar Ja Ja Ja 

100 Budgetdialogmöten    

101 Presskonferens, mediakontakter Ja Ja Ja 

102 Representationsuppdrag, 
invigningar, uppvaktningar osv 

Ja Ja Ja 
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103 Gruppmöte för nämnd/styrelse Ja Ja Ja 

104 Protokollförda sammanträden Ja Ja Ja 
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Remiss Sida 
1 (1) 

2022-05-30 Ärendenr  
Ärendenr 

   

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 
Presidium    

Id  
2022.2113 

 

Remittering av motion om att anlägga en blomsteräng vid Blåsekulle 
 

Beslut 
Motionen få ställas. 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Ärendet  
Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) föreslår att kommunen ser över grönområdet vid 
Blåsekulle och om förutsättningarna anses vara det rätta, odla fram en blomsteräng, fylld av en mix av 
fina och färgglada blommor. 
 
De föreslår också att kommunen ser över andra platser i kommunen där det kan anses lämpligt att odla 
blomsterängar. 
 
Motionärerna anser att anläggandet av en blomsteräng på Blåsekulle nedanför vattentornet, intill 
folkhögskolan, skulle förena nöje och glädje med nytta genom att öka mångfalden av växter och därmed 
gynna insekter och ge bättre förutsättningar för ekosystemen. 
 

Beslutsunderlag 
Motion om att anlägga en blomsteräng vid Blåsekulle, KS 2022.2110 
 
 
 
Leif Larsson (C) 
Kommunfullmäktiges ordförande

34



Vimmerby 2022-05-17 

Motion om att anlägga en blomsteräng vid Blåsekulle 

 

Blåsekulle – ett naturskönt grönområde nedanför vattentornet, intill folkhögskolan, ett grönområde 
som är värd att bevaras istället för att bebyggas på. Detta grönområde kräver en del skötsel på vår 
sommar och höst genom gräsklippning. För att bevara denna gräsmatta på bästa sätt vore det 
idealiskt för både boende intill Blåsekulle men även för övriga besökare om det anlades en 
blomsteräng med blommor av varierande fina färger där. Det är lite arbete i början men är absolut 
värt det. En blomsteräng fylld med blommor är en oas för småkryp som maskar och skalbaggar samt 
pollinerare som humlor, bin och fjärilar, ja alla småkryp och organismer som är så viktiga för hela vårt 
ekosystem. Genom att odla en mångfald av växter förenar vi nöje och glädje med nytta. Med 
anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta 

-Att se över grönområdet vid Blåsekulle och om förutsättningarna anses vara det rätta, odla fram en 
blomsteräng, fylld av en mix av fina och färgglada blommor. 

-Att se över andra platser i kommunen där det kan anses lämpligt att odla blomsterängar. 

 

Anneli Jakobsson 

Kjell Jakobsson 
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Remiss Sida 
1 (1) 

2022-06-10 Ärendenr  
2022/207 

   

 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 
Presidium    

Id  
2022.2365 

 

Medborgarförslag - Gör Källgatan till återvändsgränd 

Beslut 
Medborgarförslaget får ställas. 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 

Ärendet  

Bakgrund  
Henrik Nestor skriver i sitt medborgarförslag att trafiken på Källgatan i Vimmerby är intensiv och 
snabb. Han skriver vidare att gatan även trafikeras av cyklande barn, dessutom leker barn som bor i 
området intill gatan. Henrik Nestor ser därför ett stort behov av att höja trafiksäkerheten och föreslår att 
Källgatan spärras av på mitten med trafikhinder så att gatan blir en återvändsgränd. I andra hand föreslår 
han att gatan görs enkelriktad och/eller utrustas med vägbulor och övergångsställe. 
  

Aktuell situation 
Ärenden får väckas i kommunfullmäktige genom medborgarförslag. Enligt kommunallagen 5 kap 23 §  
får fullmäktige får överlåta till kommunstyrelsen att besluta i sådana ärenden. Undantag gäller enligt 1 § 
ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen, t ex mål och riktlinjer för 
verksamheten, viktiga ekonomiska frågor och nämndernas organisation och verksamhetsformer. 
 

Bedömning 
Kommunfullmäktiges presidium bedömer att ärendet är av en sådan art att avgörandet kan överlåtas till 
kommunstyrelsen. Presidiet understryker att vid prövningen behöver både sakfrågan och budget-
effekterna tas in i bedömningen. Om förslaget bifalls får det budgetpåverkan och då behöver det ske 
genom prioritering och eventuellt omfördelning av medel inom de fastställda budgetramarna.  
 
Ifall kommunstyrelsens förslag blir att bifalla med kostnadseffekter utanför den egna budgeten, dvs att 
budgetramarna behöver förändras, behöver ärendet tas upp för avgörande i fullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att göra Källgatan till återvändsgränd, KS 2022.1901 
 
 
 
Leif Larsson (C) 
Kommunfullmäktiges ordförande
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1 
 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Kommunalförbundet Sydarkiveras revisorer granskat om 
resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål som gäller för 
förbundet. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
resultatet är förenligt med de mål styrelsen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål styrelsen beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning?  

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte är 
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Vi kan utifrån årsredovisningens återrapportering inte bedöma huruvida verksamhetens 
utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten eller ej.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive 
medlems fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter 
det år som redovisningen avser. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen beslutat. Revisorernas skriftliga 
bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.  

Styrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
resultatet är förenligt med de mål styrelsen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål styrelsen beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 
 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Styrelsens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

Avgränsning och metod 

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 
genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av styrelsen 2022-03-04. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Fullmäktige har fastställt mål- och resursplan för år 2021 innehållande finansiella mål 
och verksamhetsmål.  

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. 

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Balanserad budget utan 
höjning av avgifterna 2% 
överskott av verksamheten  

Årets resultat uppgår till 4,8 
mnkr, mål för 2021 0,6 mnkr.  

Målsättningen uppnås.  

Nettoinvesteringarnas andel 
av medlemsavgifter och 
bidrag bör understiga 10 % 

Utfall 2,5 %  Målsättningen uppnås.  

Likviditet motsvarande 1 
månads löner 

Utfall 18,8 mnkr, mål för 2021 
1,6 mnkr.  

Målsättningen uppnås.  

Oförändrad soliditet För år 2021, 56,5 % jämfört 
med föregående år 49,4 %.  

Målsättningen uppnås.  

 

Av redovisningen framgår att samtliga finansiella mål uppfylls. 

Verksamhetsmål 

I årsredovisningen samt tillhörande målbilaga görs en rapportering av 
kommunalförbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i 
budget för år 2021. I budget har totalt 11 långsiktiga/övergripande mål fastställts som 
fördelas inom respektive verksamhet med tillhörande indikatorer. Ett antal indikatorer 
bedöms, däremot görs ingen bedömning av de verksamhetsmål som fullmäktige 
beslutat om i budget 2021.   

Styrelsen gör den samlade bedömningen i årsredovisningen är måluppfyllelsen god.  

Styrelsen lämnar en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte är 
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Vi kan utifrån årsredovisningens återrapportering inte bedöma huruvida verksamhetens 
utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten eller ej.  
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Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 

Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål styrelsen beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Samtliga mål uppnås. 
  

Verksamhetsmål Bedömning kan ej göras.  
 

 

 

2022-03-10 
 

 

Rebecca Lindström   
___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Kommunalförbundet Sydarkivera enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår enligt 
uppdragsbrev med förbundet. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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1. Förvaltningsberättelse 
Kommunalförbundet Sydarkivera avger härmed förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 
2021. Sydarkiveras formella uppdrag utgår från arkivlagen och benämns bastjänster, vilka 
omfattar tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv. 
Förbundsmedlemmarna har också möjlighet att använda sig av anslutande tjänster vilka 
avtalas särskilt med berörda och finansieras separat. Den 31 december 2021 samlade 
förbundet 33 medlemmar. I redovisningen nedan anges siffror och belopp även avseende 
föregående.  

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Verksamhetsåret inleddes med att kommunerna Kinda, Ödeshög, Flen, Trosa, Katrineholm, 
Torsås, Högsby och Mönsterås inträdde i förbundet.  
 
Under året har de första etapperna av det treåriga projektet Utökad bevarandeplattform 
2021–2023 genomförts. I projektet arbetar Sydarkivera med att säkerställa att det digitala 
arkivet är framtidssäkert och uppfyller både förbundsmedlemmarnas och medborgarnas 
behov. Resultatet efter det första året är att en uppdaterad mottagning för digitala 
arkivleveranser har införts och att ett lösningsförslag för bevarandesystemet är framtaget för 
fördjupad testning och installation i produktionsmiljö. Samtidigt har förbundet arbetat vidare 
med de av förbundsstyrelsen prioriterade leveranstyperna. Utredningar pågår och är i olika 
stadier inom i stort sett samtliga verksamhetsområden. Rutiner och procedurer förfinas när 
det gäller bland annat uttag från olika typer av verksamhetssystem med stöd för 
arkiveringsuttag, databasarkivering och webbarkivering. 
 
Arkivmyndigheten har genomfört arkivtillsyn hos samtliga medlemmar under 2021. Under 
året var verksamhetsområdet Kultur och fritid i fokus för arkivtillsynen. Slutsatsen är att alla 
förbundsmedlemmars kultur- och fritidsverksamheter möter ungefär samma problem och 
utmaningar med den pågående digitaliseringen av verksamheten. Kunskapsnivån om arkiv 
och informationshantering är mycket varierande inom kultur- och fritidsområdet som 
sträcker sig från simhallar, fritidsgårdar, bibliotek till nämndadministration vid central 
förvaltning. Många av verksamheterna är frivilliga för kommunerna och genererar inte så 
mycket allmänna handlingar som ska bevaras för framtiden jämfört med andra kommunala 
verksamhetsområden. Det är också tydligt att kultur- och fritidsområdet är ett 
verksamhetsområde med mycket samverkan mellan flera kommuner, framför allt inom 
biblioteksområdet, samt mycket medborgarkontakt. 
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Flera av förbundets förtroendevalda har valt att aktivt delta vid årets tillsyner vilket lett fram 
till intressanta diskussioner och en större förståelse för förbundets uppdrag och arbetssätt. 
Deltagande tjänstepersoner har uppskattat möjligheten att diskutera arkivfrågor och olika 
arbetssätt under tillsynstillfällena. Det finns en tendens att fler från kultur och 
fritidsverksamheterna kontaktar Sydarkivera för råd och stöd och om andra tjänster som 
förbundet erbjuder.  
 
Genom de årliga tillsynerna får Sydarkivera in underlag för att anpassa och vidareutveckla 
nätverksträffar och utbildningspaket utifrån identifierade behov. Att hjälpa de kommunala 
verksamheterna med att få kontroll och överblick över sin samlade verksamhetsinformation 
bedöms även fortsatt vara centralt för Sydarkiveras uppdrag, dels för att uppfylla arkivlagen, 
dels för att stödja implementeringen av nya digitala arbetsprocesser i kommunerna. 

1.2 Organisation 

Sydarkivera leds av förbundsstyrelsen som ligger under ett förbundsfullmäktige med 
ledamöter från var och en av medlemmarna.  
 
Sydarkiveras förvaltning delas in i stab och enheter. Staben leds av förbundschefen och 
respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från ledningsgruppen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

LEDNINGSGRUPP

Mats Porsklev

TILLSYN OCH 
INFORMATIONS-

FÖRVALTNING
Emilia Bergvall 

Odhner 

CENTRALARKIV OCH 
DIGITISERING

Bernhard Neuman 

UTVECKLING OCH IT

Mårten Lindstrand 

STAB

Mats Porsklev
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Sydarkivera har under 2021 fortsatt att påverkas kraftigt av Covid-19 pandemin. 
Nätverksträffarna, arkivtillsyner och utbildningarna har trots restriktionerna kunnat 
genomföras på ett för förbundsmedlemmarna tillfredsställande sätt. Omställningen till ett 
helt digitalt arbetssätt har precis som under 2020 lett till betydande kostnadsbesparingar och 
ett starkt ekonomiskt resultat som i övrigt till stor del beror på att tjänster inte tillsats i den 
takt det tillkommit nya medlemmar. Deltagande i ett europeiskt projekt för e-arkivering (E-
ARK 3) har utöver detta under året bidragit med en intäkt på totalt 1,2 mkr till verksamheten. 
Sammantaget resulterar detta i ett överskott med 4,87 miljoner kronor av årets verksamhet. 
Detta resultat är mer än 4 mkr bättre än budgeterat och även 1,7 mkr högre än prognosen 
för delåret.  
 
För investeringsverksamheten har fortsatta inköp gjorts av hårdvara till förbundets 
bevarandeplattform liksom en några tidigarelagda inköp av kontors-IT (datorarbetsplatser).  
 
Förbundets ansamlade egna kapital uppgår vid årsslut till 13,5 mkr föregående år var den 
siffran 8,7 mkr.  

1.4 Händelser av väsentlig betydelse  

 Den av styrelsen utsedda kommitté som arbetat med målstyrning, överlämnade sina 
förslag till fullmäktige som i april 2021 fastställde nya övergripande mål för förbundet 
att gälla från och med verksamhetsåret 2022.  

 Förbundsstyrelsen tog under hösten beslut om utveckling av koncept för etablering 
av ett arkivcentrum i Alvesta för anslutande tjänst avseende analoga arkivhandlingar.   

 Projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023 har fortlöpt med gott resultat och 
projektet fortsätter 2022 med fördjupad testning och installation av uppdaterat 
bevarandesystem. 

 Det europeiska projektet E-ARK3 som Sydarkivera har deltagit i 2020–2021 har 
avslutats. Resultatet är bland annat fastställda specifikationer, referensarkitektur för e-
arkivering, programvarupaket med exempelprogramvaror samt en referensinstallation 
för bevarandesystem som finns åtkomlig via Sydarkiveras testbädd.  

 Sydarkiveras har under verksamhetsåret byggt upp en förmåga att hantera 
databasarkivering och långsiktigt digitalt bevarande av register och 
relationsdatabaser. 
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 Samtliga kommunala webbplatser har arkiverats under året och metoderna har både 
förfinats och effektiviseras genom kvartalsvisa insamlingar. 

 Det nya grundutbildningspaketet har tagits väl emot, över 300 har genomgått någon 
av grundutbildningarna. Kursutvärderingarna visar en hög kundnöjdhet, 4,4 på en 5 
gradig skala. 

 Närmare 250 deltagare har bokat sig för utbildningar på grundnivå det första 
kvartalet 2022.  

 Alla medlemmar utom en har deltagit vid någon av förbundets nätverksträffar för 
olika verksamhetsområden. Utbudet har utökats och anpassats efter de behov som 
framkommit vid tillsynerna 2020.  

 Satsningen på bokningsbara korta arbetsmöten och rådgivningstillfällen har fallit väl 
ut. Till exempel har 19 medlemmar på det sättet fått rådgivning i samband med 
upphandling av nya system. 

 Det nya konceptet Verkstad på webben och nätverksträffarna under första kvartalet 
har redan lockat över 100 deltagare. 

 Som ett led i att förbättra kommunikationen så har de första nyhetsbreven publicerats 
under andra halvan av 2021. Arbetet med att ta fram en kommunikationsplan har 
påbörjats. 

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  

Förbundet har sedan starten 2015 arbetat utifrån ett oförändrat anslag i fråga om en 
medlemsavgift på 27 kronor per invånare för att täcka bastjänsterna tillsyn, råd och stöd samt 
digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv. Det är en uttalad målsättning från fullmäktige 
att medlemsavgiften ska sänkas senast 2025. Förbundet uppfyller samtliga ekonomiska 
målsättningar 2021.  
 
Uppfyllandegraden av de nerbrutna övergripande verksamhetsmålen inom respektive 
verksamhetsområde redovisas i bilaga. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen 
mot de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen är god. Med detta ska även förstås att 
kommunalförbundet redovisar en god ekonomisk hushållning i verksamheten avseende 
verksamhetsåret 2021 i ett ekonomiskt perspektiv såväl som ett verksamhetsperspektiv.  
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Målavstämning ekonomiperspektiv 
(tkr) 

Utfall  Mål Kommentar 

Balanserad budget utan höjning av 
avgifterna 

4 782  610 Mål uppfyllt 

2 % överskott av verksamheten 4 782 602 Mål uppfyllt 
Nettoinvesteringarnas andel av 
medlemsavgifter och bidrag bör 
understiga 10 % 

2,5 % <10 % 
Mål uppfyllt 

Likviditet motsvarande 1 månads löner* 18 821 1 637 Mål uppfyllt 
Oförändrad soliditet 56,5 % 49,4 % Mål uppfyllt 

*genomsnittliga kostnader för personal per månad aktuell period 

1.6 Balanskravsresultat 

Förbundet har inga ouppfyllda underskott att reglera utifrån balanskrav. Med detta har 
Sydarkivera en ekonomi i balans.  
 
(tkr)    

Avstämning mot balanskravet 
Innevarande 
år  

Prognos från 
delår 

Fg år  

Periodens resultat enligt resultaträkning 4 782 3 003 2 350 
Avgår balanskravsjusteringar 0 0 0 
Balanskravsresultat 4 782 3 003 2 350 

1.7 Intern kontroll 

Förbundsstyrelsen har under året fortsatt sitt arbete med en systematisk intern kontroll för 
att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med de mål som fullmäktige 
fastställt. Områden för intern kontroll väljs ut årligen baserat på en risk- och 
väsentlighetsanalys och 2021 genomfördes kontroll korrekthet i fråga om inköp/attester samt 
informationskvaliteten i de registreringar som gjorts i förbundets diarium. Kontrollerna visade 
på säkerställda processer för de kontrollerade områdena.  
 
Med anledning av det interna kontrollarbetet tidigare år har även ett arbete med införande 
av systematiskt brandskyddsarbete genomförts under 2021.  
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1.8 Väsentliga personalförhållanden 

Sydarkivera hade vid årsslut 36 anställda fördelat på 29,55 tjänster (28,15). Vid inledningen av 
2022 kommer personalstyrkan utökas med 0,5 tjänst utifrån att efterfrågan av anslutande 
tjänsten dataskyddsombud ökar, samt i övrigt att medlemskretsen successivt blir större.  
 
Sjukfrånvaron är precis som tidigare år låg. Förbundet har inte haft någon personal med 
långtidssjukfrånvaro under 2021.  
 
Sjukfrånvaro totalt Innevarande år Fg år  
Totalt 3,23 % 3,78 % 
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 0,00 % 1,57 % 
Kvinnor 3,70 % 4,00 % 
Män 2,49 % 3,49 % 

1.9 Förväntad utveckling 

Förbundet växer i takt med att nya medlemmar tillkommer och omfattningen av de 
anslutande tjänsterna ökar. Arbetet med att ansluta Staffanstorps kommun har påbörjats 
inför anslutningen 2023. Ytterligare en kommun förväntas inträda in som medlem i förbundet 
2024.  
 
Det är en fastslagen politisk målsättning att den medlemsavgift som täcker bastjänsterna 
tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv senast 2025 ska kunna 
reduceras. Därför arbetas det aktivt med att effektivisera metoder och arbetssätt inom alla 
delar av basverksamheten. Reduceringen av medlemsavgiften kan trots effektivisering 
komma att påverka bastjänsternas innehåll och utformning. 
 
Ett sätt att öka förbundets intäkter är att utveckla utbudet av anslutande tjänster. I kontakt 
med förbundsmedlemmarna har ett antal olika möjliga anslutande tjänster identifierats, vilket 
kommer att behöva utredas vidare. 2021 var nära 38 % av förbundets omsättning kopplat till 
just de anslutande tjänsterna och omfattningen beräknas öka ytterligare i takt med att fler 
medlemmar ansluter sig, liksom att metoder och verktyg effektiviseras. DSO-tjänsten -
(dataskyddsombud) som 2019 nyttjades av 29 organisationen till en kostnad på 3,3 mkr, 
nyttjas idag av 31 organisationer till en kostnad på 2,5 mkr.  
 
Byggandet av ett arkivcentrum spelar en viktig roll för att effektivisera arkivhanteringen i de 
kommunala verksamheter som väljer att lämna över även sina pappershandlingar till 
förbundet.  

64



DOKUMENTNAMN: ÅRSREDOVISNING 2022 

VERSION: 1.0 DNR: SARK/2019:353  DATUM: 2022-02-23 HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD  

 

 
Projektet Utökad bevarandeplattform fortsätter under den kommande tvåårsperioden. 
Bevarandeplattformen kommer att baseras på internationella öppna standarder, kod och 
hårdvara. Det innebär att samtliga komponenter är utbytbar över tiden och Sydarkivera blir 
inte bunden till någon specifik leverantör. Långsiktigt digitalt bevarande är ett omfattande 
åtagande som kräver att man har fullständig kunskap om sina system, verktyg och 
arbetsmetoder. Samverkan med andra aktörer och deltagande i projekt och satsningar är en 
viktig möjliggörare och förutsättning för den fortsatta utvecklingen inom digitalt bevarande. 
Denna samverkan leder till att förbundets verksamhet kan fortsätta utvecklas på ett 
kostnadseffektivt sätt. Sydarkivera har redan etablerat sig nationellt och internationellt som 
en ledande aktör inom digitalt bevarande. Förbundet har med anledning av detta 
framgångsrikt deltagit i det europeiska projektet E-ARK3 och kan komma att vara en av 
aktörerna även i kommande samverkansprojekt.  
 
Allt fler produkter och tjänster på marknaden stödjer digitalt bevarande, arkiveringsuttag och 
öppna specifikationer. Framförallt ärende- och dokumenthanteringssystemen samt systemen 
som hanterar patientjournaler och personakter.  Sydarkiveras arbete med rådgivning i 
samband med kravställning samt utbildning och information om öppna standarder och 
specifikationer har börjat ge resultat. För de nya verksamhetssystem som 
förbundsmedlemmarna upphandlar kan testleverans genomföras redan i samband med 
införandet. Detta kommer långsiktigt att göra att de digitala arkivleveranserna blir mer 
förutsägbara och effektiva.  
 
En ny strategisk tillsynsplan ska arbetas fram för den kommande perioden med fokus på att 
på bästa sätt stödja förbundsmedlemmarna under de kommande åren. Sydarkivera har 2015–
2022 gjort tillsyn på samtliga kommunala verksamhetsområden. Den kommande 
tillsynsperioden med start 2023 kommer att innebära en helt ny tillsynsomgång med 
förbättrade möjligheter att jämföra utveckling.  
 
Arbete pågår med att ta fram underlag för att kunna vidareutveckla utbildningsverksamheten 
och införa e-lärande plattform för att möta medlemmarnas behov på större flexibilitet och 
tillgänglighet. Detta är en satsning som beslutades av förbundsfullmäktige 2019-11-08 § 23 
(SARK 2019:219) vilket kommer att ge medlemmarna större frihet att själva lägga upp sin 
fortbildning. Samtidigt kommer det att avlasta Sydarkiveras personal som är engagerade i 
utbildningsverksamheten. Utvecklingsarbetet ryms inom bastjänsternas budget och 
införandet planeras så att det inte påverkar ordinarie utbildningsverksamhet. 
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2. Resultaträkning 
 

TKR Noter Utfall  Fg år  Prognos Budget 
     
  

 

Medlemsintäkter 1 19 931 17 090 20 016 19 971 

Övriga intäkter 1 10 163 10 021 10 219 8 003 

Kostnader 2 -24 723 -24 399 -26 668 -26 933 

Avskrivningar 3 -579 -352 -548 -406 
 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD  4 792  2 360 3 019 635 
 
Finansiella intäkter  0 0 0 0 

Finansiella kostnader 5 -10 -10 -16 -25 
 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT  4 782 2 350 3 003 610 

 
 

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN   
 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter innevarande år fg år   

 
Medlemsintäkter* 19 931 17 090 

Anslutande tjänster 7 832 7 335 

Lönebidrag 1 351 1 270 

Övriga intäkter 980 1 416 

SUMMA INTÄKTER 30 094 27 111 
 

*Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna 

Alvesta 2,7 %   

Borgholm 1,5 % 

Bromölla 1,8 % 

Eslöv 4,5 % 

Flen 2,3 % 

Högsby 0,8 % 

Höör 2,3 % 

Hässleholm 7,1 % 

Karlskrona 9,1 % 

Karlshamn 4,4 % 

Katrineholm  4,7 % 

Kinda  1,3 % 
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Lessebo 1,2 % 

Lomma 3,4 % 

Ljungby 3,9 % 

Markaryd 1,4 % 

Mönsterås 1,8 % 

Mörbylånga 2,0 % 

Nybro 2,8 % 

Olofström 1,8 % 

Osby  1,8 % 

Oskarshamn 3,7 % 

Region Blekinge 12,8 % 

Ronneby 4,0 % 

Tingsryd 1,7 % 

Torsås 1,0 % 

Trosa 1,8 % 

Vellinge  5,0 % 

Vadstena 1,0 % 

Vimmerby 2,1 % 

Åtvidaberg 1,6 % 

Ödeshög 0,7 % 

Östra Göinge 2,0 % 

 
Not 2 Verksamhetens kostnader 2021 2020  

 
Huvudverksamhet -381 -1 231 

Löner, arvoden och personalomkostnader  -18 323  -15 906 

Pensionskostnader inkl. löneskatt -1 316 -2 587 

Lokalkostnader -1 616 -1 250 

Övriga kostnader* -3 084 -3 425 

(Varav förbrukningsinventarier samt IT-utrustning) -578 -767 

(Varav leasingkostnader -248 -330 

SUMMA KOSTNADER -24 723 -24 399 
 

 
Not 3 Avskrivningar 2021 2020  

 
Avskrivningstider 

Möbler och inredning 5–10 år 5–10 år 

Programvara och IT-utrustning 3–5 år 3–5 år 
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Not 5 Finansiella kostnader 2021 2020 

 
Bankkostnader -8 -7 
Räntekostnader -2 -3 
Summa -10 -10 

 

3. Kassaflödesanalys 
  Noter  innevarande år fg år 
  
 
Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat efter avskrivningar    4 782 2 350 

Justering för avskrivningar    579 352 
Förändring av rörelsefordringar    -1 826 -5 519 
Förändring av avsättningar    13 71 
Förändring av rörelseskulder    1 434 136 
 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   4 982 -2 610 
 
Investeringsverksamheten      

Försäljning av anläggningstillgångar    0 -18 

Förvärvande av anläggningstillgångar    -526 -709 
 
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   4 456 -727 
 

Finansieringsverksamheten    0 0 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   0 0 
 

ÅRETS KASSAFLÖDE    4 456 -3 337 
 

Likvida medel vid årets början (ingående kassa)    9 365 12 702 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT    13 821 9 365 
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4. Balansräkning 
TKR Noter 2021-12-31 2020-12-31  
 
TILLGÅNGAR 
 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar  

Dataprogramvaror 6 144 248 

Materiella anläggningstillgångar 

Möbler och inventarier 7 359 464 

Data- och kommunikationsutrustning 8 548 469 

Bilar och andra transportmedel 9 78 0 

 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 10 9 011 7 185 

Bank  13 821 9 365 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  23 961 17 731 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

Eget kapital 

Eget kapital 11 13 532 8 750 

   -varav periodens/årets resultat  4 782 2 350 

 

Avsättningar 

Pensioner 11 84 71 

 

Skulder 

Långfristiga skulder  0 0 

Kortfristiga skulder 12 10 345 8 910 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  23 961 17 731 
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2021-12-31 2020-12-31  
 

Not 6 Dataprogramvaror 

 
Ingående anskaffningsvärde 603 288 

Nyanskaffning 0 315 

Summa anskaffningsvärde 603 603 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -355 -288 

Årets avskrivningar -105 -67 

Summa avskrivningar -460 -355 

Avrundning -1 

BOKFÖRT VÄRDE 144 248 
 
 
Not 7 Möbler och inventarier 

 
Ingående anskaffningsvärde 814 757 

Nyanskaffning 0 57 

Summa anskaffningsvärde 814 814 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -350 -246 

Årets avskrivningar -105 -104 

Summa avskrivningar -455 -350 

BOKFÖRT VÄRDE 359 464 
 
 

Not 8 Data- och kommunikationsutrustning 

 
Ingående anskaffningsvärde 1 322 986 

Nyanskaffning 438 336 

Summa anskaffningsvärde 1 760 1 322 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -853 -691 

Årets avskrivningar -358 -162 

Avrundning -1 

Summa avskrivningar -1 211 -853 

BOKFÖRT VÄRDE 548 469 
 

 
Not 9 Bilar och andra transportmedel 2021-12-31 2020-12-31 

 
Ingående anskaffningsvärde 0 0 

Nyanskaffning 88 0 
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Summa anskaffningsvärde 88 0 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 

Årets avskrivningar -10 0 

Summa avskrivningar -10 0 

BOKFÖRT VÄRDE 78 0 
 

 
Not 10 Kortfristiga fordringar 

 
Kundfordringar 6 560 5 120 

Överskottsfond premiepension 337 0 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 699 1 574 

Momsfordran 415 491 

Övriga kortfristiga fordringar 0 0 

SUMMA FORDRINGAR 9 011 7 185 
 

 
 

Not 11 Avsättningar    

 
Avsatt till pensioner förtroendevalda enl OPF/KL 68 57 

Särskild löneskatt  16 14 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 84 71 
 

 
 
Not 12 Kortfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31  

 
Leverantörsskulder 1 243 499 

Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 6 124 5 572 

Semesterlöneskuld inkl soc. Avgifter 956 855 

Arbetsgivaravgift 373 385 

Personalens skatter 331 369 

Pensioner, avgiftsbestämd del inkl löneskatt 1 318 564  

Övriga upplupna kostnader 0 666 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 10 345 8 910  
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5. Investeringssammanställning 
  Utfall Budget  prognos 

Lokalanpassningar  65 50  65 

AV-utrustning  0 50  0 

Kontors-IT utrustning  160 55  164 

Hårdvara/Bevarandeplattform  213 125  212 

Bil (lösen leasingavtal)  88 0  88 

SUMMA INVESTERINGAR  526 280  529 

6. Redovisningsprinciper 
Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Detta innefattar att: 

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Eftersom medlemsavgifterna är till för att finansiera 
kommunalförbundets ordinarie bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter 
(sedan 2017). 

- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
- Semesterlöneskuld och upplupen pensionsavgift har beräknats.   
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde.  
- Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed i 

kommunal verksamhet.  
- Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 

minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde uttolkas som ett prisbasbelopp och gäller 
som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. 

Kommunalförbundet har inga finansiella leasingavtal. Utöver vad som anges ovan om 
medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat några redovisningsprinciper sedan 
årsredovisningen 2017. För att inte riskera att hänföra siffror till enskild individ lämnas enbart 
övergripande uppgifter om sjukfrånvaro fördelat på män/kvinnor.  
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7. Driftsredovisning 
Hänvisning till rubrik i verksamhetsplan/budget inom parentes. 

7.1 Stabsverksamheten (3) 

Under året har bevarandefunktionen slutfört de 
första etapperna av det treåriga projektet Utökad 
bevarandeplattform 2021–2023 med det 
övergripande målet är att successivt utöka 
bevarandeplattformen för att kunna ta emot fler 
typer av digitala arkivleveranser.  
 
Sydarkiveras anslutande tjänst gemensamt 
Dataskyddsombud som hanteras av jurist, 
informationssäkerhetsspecialist och arkivarie, har 
under perioden har tjänsten utökats med fler 
anslutna organisationer.  

7.1.1 Interna stödresurser (3.3) 

Verksamheten har under perioden löpt på med implementeringen av e-fakturaflöden för 
förbundets medlemmar/kunder och leverantörer liksom av formalisering av interna stödjande 
processer. Förbundet har uppnått ett helt digitalt flöde vad gäller kundfakturor till 
medlemsorganisationerna.  
 
För 2021 var målvärdet att förbundsgemensamma administrativa kostnader får uppgå till 
maximalt 20 % av budget. I kostnaderna inräknas förbundschef liksom den administrativa 
stabsfunktionen med deras omkostnader i form av lokaler, kontors-IT etcetera. Även de 
gemensamma IT-systemen för lön, ekonomi etc räknas till den förbundsgemensamma 
administrationen. För 2021 landar den förbundsadministrativa gemensamma kostnaden på 4 
156 tkr vilket utgör 17,3 % av budget. Målet är därmed uppfyllt.  

  

St
ab

Interna stödresurser

Bevarandeplanering och 
samordning

Digitalt arkivsystem

Digitalt bevarande

Gemensamt 
dataskyddsombud
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7.1.2 Bevarandeplanering och samordning (3.4) 
Övergripande mål: ”Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell 
information från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras 
bevarandesystem.” 
 
Under verksamhetsåret har ett intensivt arbete bedrivits med intern utbildning, förbättring av 
mallar och samarbetsformer för Sydarkiveras bevarandefunktion och ämnesansvariga 
arkivarier. Vid verksamhetsårets slut var i stort sett alla ämnesansvariga arkivarier involverade 
i en eller flera utredningar av digitalt bevarande och digitala arkivleveranser. Under året har 
rutinerna formaliserats med olika besluts- och avstämningspunkter. En viktig framgång under 
verksamhetsåret är att Sydarkivera stödjer databasarkivering med färdiga verktyg för att 
hantera arkivleveranser från registerbaserade system som inte har stöd för arkiveringsuttag. 
Projektet Utökad bevarandeplattform förväntas innebära en högre grad av systematisering av 
digitala arkivleveranser. 
 
Aktuell status avseende införande av varierande leveranstyper framgår av tabell nedan.  
 
Steg 1: Förberedande arbete och inriktningsbeslut 
Steg 2: Leveransutredningar och testleveranser 
Steg 3: Rutinleveranser 
Steg 4: Automatiserade arkivleveranser 
 
Diarier 

 
Bostadsanpassning 

 
Bygglov 

 
Bilder 

 
Ekonomi 

 
Elevhälsa 

 
Externwebb 

 
Filmer 

 
Geografisk info. 
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Kontaktcenter 
 

Miljö 
 

Personal (lön) 
 

Sjukvård 
 

Skolans info. 
 

Tillsyn (alkohol) 
 

Trafik 
 

Räddningstjänst 
 

Upphandlingsstöd 
 

VoO, IFO 
 

 
Fokus när det gäller systeminventering 2021 har varit att ajourhålla systemlista för de 
verksamhetssystem som det finns lösningsförslag framtagna för. Nya förbundsmedlemmar 
kontaktas av ämnesansvariga arkivarier. Nya rutiner för att samla in uppgifter om inaktiva 
system i samband med tillsyn och medlemskontakter har införts. Förbundsmedlemmar får 
redovisning av aktuell status på begäran.  
 
Övergripande mål: ”Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och 
förbättrad interoperabilitet mellan system och tjänster.” 
 
Det är allt fler leverantörer av ärende- och dokumenthanteringssystem och mellanarkiv som 
har implementerat Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för ärendehantering och 
för paketstruktur (”digitala arkivboxar”). Detta har förvaltningen konstaterat i samband med 
kontroller vid införande av nya ärende- och dokumenthanteringssystem samt exempeluttag 
från olika produkter och tjänster som används av förbundsmedlemmarna. Det innebär goda 
förutsättningar för vidareutveckling av arkiveringsfunktioner i systemen som används. 
 
Det europeiska samverkansprojektet E-ARK3 har slutredovisats och avslutades enligt plan i 
oktober 2021. Projektet lanserade bland annat en lång rad specifikationer för överföring av 
information samt en gemensam europeisk referensarkitektur och exempelprogramvaror. 
Detta är resurser som är fria för förbundsmedlemmarnas leverantörer, och för Sydarkivera, att 
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använda i olika lösningar och tjänster. Specifikationerna har samma syfte och 
användningsområde som de svenska FGS:erna.  
 
Sydarkiveras engagemang i arbetsgrupper och kommittéer som förvaltar och utvecklar 
specifikationer för e-arkiv har varit till stor nytta i verksamheten. Kunskaperna och 
erfarenheterna har använts både i förbundets utbildningsverksamhet och i de pågående 
projekten. Deltagandet ger kunskap och erfarenhet både för Sydarkiveras interna behov i 
arbetet med digitalt bevarande och innebär att förbundet kan tillhandahålla 
specialistutbildningar för METS (paketstruktur) och PREMIS (bevarandemetadata).  
 
Deltagandet i projekt och arbetsgrupper innebär att Sydarkivera och förbundsmedlemmarna 
är väl rustade att ta till sig användande av specifikationer för förbättrad interoperabilitet och 
långsiktigt bevarande av information. Informationstillfällen för förbundsmedlemmarnas 
systemleverantörer har införts 2021. Det är för att säkerställa att exportfunktioner utvecklas 
så att dessa stödjer långsiktigt digitalt bevarande och gemensamma specifikationer. 
Implementerade specifikationer bidrar även till att enkelt tillhandahålla den information som 
kan publiceras enligt öppna data direktivet och de anvisningar som Myndigheten för digital 
förvaltning DIGG arbetar med att ta fram. 
 
Rådgivningen för systemförvaltare effektiviserades under året genom schemalagda möten för 
rådgivning, bland annat i samband med upphandling. Bakgrunden var ökad efterfrågan på 
rådgivning i samband med upphandling. Totalt sett är det 19 förbundsmedlemmar som varit 
i kontakt med Sydarkivera för rådgivning i samband med upphandling eller andra större 
förändringar som påverkar informationshantering i verksamhetssystemen.  

7.1.3 Digitalt arkivsystem (3.5) 
Övergripande mål: ”Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och 
förbättrad interoperabilitet mellan system och tjänster.” 
 
De prioriterade satsningarna har hanterats genom projektet Utökad bevarandeplattform 
2021–2023. Sydarkivera har haft samma grundläggande bevarandeplattform sedan 2016. 
Sedan dess har verksamheten växt i omfattning och allt fler leveranstyper har införts. 
Projektets första etapp har resulterat i att en uppdaterad mottagning för digitala 
arkivleveranser kan sättas i produktion för snabbare och säkrare leveransflöden. Etappen har 
också lett fram till lösningsförslag för att installera uppdaterad bevarandeplattform under 
den andra etappen 2022. Rapportering har skett etappvis och det har varit två delrapporter 
och fyra lägesrapporter som presenterats under verksamhetsåret (SARK/2020:189).  
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Sydarkiveras arbete med öppna programvaror för e-arkiv har varit uppmärksammat på grund 
av ett växande intresse för öppen källkod inom offentlig förvaltning i Sverige. Det var mer än 
50 deltagare i samband med workshop 7 december om e-arkiv som arrangerades av NOSAD 
(Network Open Source and Data), ett nätverk initierat av Arbetsförmedlingen.  
 
Projektet har även resulterat i en uppdaterad testbädd med installerade öppen källkod-
programvaror inom digitalt bevarande från bland annat projektet E-ARK3 och från Open 
Preservation Foundation (OPF). Testbädden har använts både för test och utvärdering av 
programvaror och för visning och utbildning i samband med Sydarkiveras arbetsträffar 
(verkstäder på webben) som genomförts under året. En referensinstallation av 
visningsprogramvara från E-ARK3 finns tillgänglig hos Sydarkivera och används i projektet 
Utökad bevarandeplattform 2021–2023. 

7.1.4 Digitalt bevarande (3.6) 
Övergripande mål: ”Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell 
information från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras 
bevarandesystem.” 
 
Självvärdering av arkivsystemet med utgångspunkt från standarden ISO 16363:2012 Audit 
and certification of trustworthy digital repositories (TDR) har genomförts i februari 2022 för att 
ta reda på hur Sydarkivera uppfyller kraven efter genomförda satsningar 2021. Framtagen 
mall för enkel checklista användes för att stämma av kraven i standarden på övergripande 
nivå. Resultatet är att Sydarkivera 2021 uppfyllt kraven för att vara ett e-arkiv värt att lita på 
ytterligare fyra kontrollpunkter av totalt 50. 
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7.1.5 Gemensamt dataskyddsombud (3.7) 

Övergripande mål: ”Tillhandahålla den anslutande tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud med ett objektivt förhållningssätt samt hög trovärdighet och 
integritet.” 
 
Under 2021 har verksamheten fortsatt att vara anpassad efter gällande förutsättningar och 
samtliga utbildningar och träffar genomförs digitalt enligt plan. 
 
Den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud startades under 2018 och 2019 
genomfördes en utvärdering som bland annat fick till följd att en ny prismodell för tjänsten 
antogs. Under 2020 och 2021 har genomförandet av verksamheten anpassats till följd av 
coronapandemin, men samtliga aktiviteter och uppdrag har genomförts.  
 
Tjänsten utförs av ett team bestående av jurist, informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. 
Att vara dataskyddsombud innebär huvudsakligen att vara rådgivande och kontrollerande i 
förhållande till personuppgiftsansvarig.  
 
Under 2021 har sex organisationer anslutit sig till tjänsten och det är Katrineholms kommun, 
Lomma kommun, Vimmerby Energi och Miljö AB, Sölvesborgs kommun, Sölvesborgshem AB 
och Sölvesborg Energi och Vatten AB. 
 
Råd och stöd utgör en stor del av dataskyddsombudet uppdrag och under 2021 har fyra 
nätverksträffar, två arbetsdagar och grundutbildning vid två tillfällen i allmän 
dataskyddsjuridik och informationssäkerhet genomförts inom verksamheten gemensamt 
dataskyddsombud. Samtliga aktiviteter har genomförts digitalt enligt plan.  
 
Rådgivning sker löpande via e-post, telefon eller digitala möten. Dataskyddsteamet har inga 
särskilda tider avsatta för rådgivning utan kontakt kan tas när behov uppstår och svar lämnas 
så snart det går beroende på ärendets karaktär.  
 
Mycket arbete under första halvåret 2021 har varit kopplat till den s k Schrems II-domen och 
problematiken runt överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, s k 
tredjelandsöverföring.  
 
Enkät för självvärdering har besvarats av 68 personuppgiftsansvariga under 2021. Rapporter 
från kontroll av dataskyddsefterlevnad med sammanvägd bedömning och förslag till åtgärder 
att arbeta vidare med vad gäller dataskyddsarbetet har tagits fram till samtliga som har 
besvarat enkäten.  
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Under 2021 har medlemssamordnarna gjort en stickprovskontroll av dataskyddsfrågor inom 
biblioteksverksamheten hos de kommuner som är anslutna till tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud. 
 
Vid slutet av 2021 är följande 31 organisationer anslutna till tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud:   
 
Kommuner (14) Kommunala Bolag (11) Regioner (1): 
Bromölla kommun  
 

AB Karlskronahem 
 

Region Blekinge 
 

Högsby kommun 
 

AB Lessebohus  
 

Karlshamns kommun  
 

Byggebo i Oskarshamn AB Stiftelser (1) 

Karlskrona kommun 
 

Karlshamnsbostäder AB 
 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
 

Katrineholms kommun 
 

Kruthusen 
Företagsfastigheter AB 

Lessebo kommun  
 

 Smålandshamnar AB  
 
 

Kommunalförbund (4) 
 

Lomma kommun 
 

 Sölvesborgshem AB 
 

Cura Individutveckling  
 

Markaryds kommun  
 

Sölvesborg Energi och 
Vatten AB 
 

 
Miljöförbundet Blekinge 
Väst  
 

Osby kommun  
 

Vimmerby Energi och Miljö 
AB 
 

Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 
 

Oskarshamns kommun  
 

 Östra Göinge Renhållnings 
AB  
 

Räddningstjänsten Östra 
Blekinge  
 

Sölvesborgs kommun 
 

Tingsrydsbostäder AB 
 

Tingsryds kommun  
 
Vadstena kommun  
 
Östra Göinge kommun  
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Resultatrapport anslutande tjänst DATASKYDDSOMBUD (tkr) 2021 2020 

Intäkter anslutande tjänst   2 479 2 113 

SUMMA INTÄKTER   2 479 2 113 

Kostnader avseende huvudverksamhet   0 -17 
Kostnader för personal   -1 868 -1 816 
Övriga verksamhetskostnader   -30 -45 
Summa direkta verksamhetskostnader  -1 898 -1 878  
Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning  -144 -112 
*Kostnader för kontors-IT (datorarbetsplats)  -46 -77  
Övriga indirekta verksamhetskostnader  -102 -89 

SUMMA KOSTNADER   -2 190 -2 156 

  

ÅRETS RESULTAT   289 -43 

 
* Skillnad består i annorlunda beräkningsgrund föregående år. Posten kontors-IT ingick då i övriga indirekta 
verksamhetskostnader.  
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7.2 Tillsyn och informationsförvaltning (4) 

Enheten arbetar med arkivtillsyn, utbildning, rådgivning, nätverksträffar, 
informationskartläggning och mallar när det gäller förbundets bastjänster samt 
handlägger digitala arkivleveranser.  
 
På grund av Coronapandemin övergick 
Sydarkivera redan 2020 till ett mer digitalt 
arbetssätt när det gäller rådgivning och 
utbildning till förbundsmedlemmarna. I och 
med det nya mer digitala arbetssättet så har 
fler av förbundsmedlemmarnas personal haft 
möjlighet att delta på träffar och utbildningar. 
Detta ligger helt i linje med vår målsättning 
att höja kompetensen hos 
förbundsmedlemmarnas personal när det 
gäller arkiv och informationsförvaltning. 
Verksamheten har genomförts med 
bibehållen och till och med ökad nöjdhet.  

7.2.1 Tillsyn och riktlinjer (4.3) 
Övergripande mål: ”Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering 
med samordnad uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering.”  
 
Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för att utöva 
tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv. Kommunbesöken med 
tillsyn innebär både en möjlighet till ökad kunskap och praktiska åtgärder för att förbättra 
informationsförvaltingen i verksamheten. Myndigheterna får en tydlig återkoppling i 
åtgärdsplaner och även tips om utbildningar och nätverk för erfarenhetsutbyte. Alla 
medlemmar tillsynades under 2021. Allt fler förtroendevalda och tjänstepersoner hos 
förbundsmedlemmarna deltar i tillsynerna. 
 
Under pandemiåren behövde Sydarkivera ställa om tillsynerna och arbeta fram metoder för 
ett helt digitalt arbetssätt. Samtliga parter ser tydliga fördelar med att ha 
tillsynsverksamheten digitalt. Förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner har kunnat delta i 
högre utsträckning. Det blir färre resor och dessutom blir det mindre personberoende då 
personalen har större möjlighet att täcka upp för varandra vid oplanerad frånvaro. Genom 
digitala möten och digitala verktyg blir kvalitetskontrollen mer effektiv. 
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Utbildning och pedagogik 
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Utbildning och pedagogik

(fördjupning - expert) 

Verksamhetsstöd och 
rådgivning

Digitala arkivleveranser
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Tillsynsverksamheten har blivit allt mer professionell. Arkivariegruppen har arbetat ihop sig 
och tagit fram bättre och mer lika arbetssätt och rutiner. Det leder till att Sydarkivera får in 
bättre underlag vid tillsynerna som gör att rådgivning, utbildningar och digitala 
arkivleveranser kan bedrivas på ett effektivare sätt.  

7.2.2 Utbildningar och pedagogik, bastjänst (4.4) 
Övergripande mål: ”Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det 
gäller arkiv och informationsförvaltning.” 
 
Sydarkivera har en väletablerad utbildningsverksamhet på grundnivå. Den nya paketeringen 
av grundutbildningar via webben för olika målgrupper har fallit mycket väl ut. Mer än 330 har 
deltagit vid grundutbildningarna. Det är en fortsatt hög kundnöjdhet, utvärderingsenkäterna 
visar 4,4 på en femgradig skala. Det är framför allt det digitala arbetssättet som har gjort 
detta möjligt.  
 
Omdömena från förbundsmedlemmarna är över lag mycket goda. Utbudet av lärarledda 
utbildningar kompletteras av handbok på webben, korta informationsfilmer och utbildningar 
via webb. Detta ger förbundsmedlemmarna flera olika möjligheter att ta del av kunskap om 
arkiv och informationsförvaltning.  
 
Sydarkivera utbildningsutbud är helt digitalt under verksamhetsåret. Omställningen 
skyndades på av pandemin. Deltagandet och kursutvärderingarna tyder på att 
förbundsmedlemmarna uppskattar utbildningar via webben. Utbildningsutbudet har utökats 
under året. 
 
Att fler har genomgått grundutbildningspaketet märker vi på att frågorna som kommer upp i 
samband med rådgivning och nätverksträffar blivit alltmer avancerade. Det visar på att 
kunskapsnivån har ökat. 

7.2.3 Utbildningar och pedagogik, anslutande tjänst (4.5) 

Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2019 att utöka utbildningsutbudet med 
specialiserade utbildningar som anslutande tjänst. Dessa utbildningar finansieras med 
deltagaravgifter, som är rabatterade för förbundsmedlemmar. Under 2021 genomförde 
Sydarkivera sex specialistutbildningar, två på expertnivå och fyra fördjupningsutbildningar 
varav en med en inhyrd extern föreläsare. Totalt deltog 165 deltagare. Kursdeltagarnas 
utvärderingar visar på en kundnöjdhet av 4,2 på en femgradig skala och full kostnadstäckning 
erhölls. Förberedande arbete har genomförts för att förenkla administrationen med 
fakturahantering. 
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7.2.4 Verksamhetsstöd och rådgivning (4.6) 
Övergripande mål: ”Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för 
förbättrad insyn och säkerhet.” 
 
Verksamheten med nätverksträffar och mallar för att planera och klassificera 
informationsförvaltning engagerar förbundsmedlemmarna i hög grad. Användandet av 
mallar i konceptet VerkSAM Arkivredovisning har ökat stadigt över åren och allt fler deltar i 
utveckling av mallarna. Enligt den årliga utvärderingsenkäten så är förbundsmedlemmarna 
mycket nöjda med den rådgivning som ges. 
 
Målet är att VerkSAM Plan kontinuerligt uppdateras för att uppfylla de behov som fastställs i 
arkivlagen. I början av året publicerades version 1.6. Under året har vi fortsatt att uppmana 
våra medlemmar att delta i arbetet med att uppdatera VerkSAM Plan. Uppdateringar sker i 
samband med nätverksträffarna, de korta arbetsmötena via webben och i kombination med 
resultatet från genomförda gallringsutredningar i samband med leveransutredningarna. 90 % 
av de kontaktpersoner som har svarat på den årliga utvärderingsenkäten uppger att de 
använder VerkSAM Plan för sina informationshanteringsplaner.  

7.2.5 Digitala arkivleveranser (4.7) 

Digitala arkivleveranser hanteras i nära samarbete mellan Sydarkivera och 
förbundsmedlemmarna. Sydarkiveras arkivarier handlägger digitala arkivleveranser av de 
leveranstyper som är i ett förvaltningsläge med framtagna rutiner och mallar. I enlighet med 
de prioriterade satsningarna för 2021 så genomfördes intern vidareutbildning för 
Sydarkiveras arkivarier både gällande ärendehantering och den metodik som används vid 
arkivleveranser. Under året har en ny grundutbildning tagits fram, Grundutbildning E- Digitalt 
bevarande, för att möta upp behov både hos medlemmarna och internt gällande digitalt 
bevarande. 
 
Förbundet börjar närma sig rutinartade arkivleveranser för allt fler verksamhetssystem inom 
området kommunal hälsa och socialt stöd. Detta innebär att allt fler förbundsmedlemmar har 
möjlighet att leverera årliga uttag av akter inom kommunal vård och omsorg samt individ 
och familjeomsorg. För förbundsmedlemmarna finns det fortfarande utmaningar förknippade 
med att komma i fas med gallring och införa nödvändigt systemstöd. Nyare produkter på 
marknaden är väl förberedda för att stödja digitalt bevarande. 
 
Arbetet med att införa de beslutade leveranstyperna fortgick under året. Alla arkivarier har 
blivit involverade i arbetet med handläggning av digitala arkivleveranser.  
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7.3 Centralarkiv och digitisering 

Arbetet med att upprätta ett Arkivcentrum fortskrider. En bra relation har upprättats med 
Utvecklingsbolaget i Alvesta och arbetet har påbörjats. 

  
 
 
I flera kommuner pågår omfattande ordna 
och förtecknaarbete. Fram för allt i 
Karlskrona kommunarkiv.  Arbetet löper på 
bra och kommer framöver underlätta en 
eventuell leverans till gemensamt 
Arkivcentrum. Totalt har vi besvarat ca 
2000 förfrågningar där tonvikten ligger på 
bygglovsarkiven. 
 
 
 
 
 

7.3.1 Övergripande mål:  

”Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, kan få 
samma möjligheter till en professionell arkivverksamhet när det gäller analoga arkiv 
till en rimlig kostnad.” 
 
Samarbetet mellan medarbetarna för att tillhandahålla en bra tjänst till kommunerna 
genomförs löpande. Gemensamma processer och tjänster arbetas fram utifrån det. 
 
”Stabil bemanning och förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla personal. ” 
Väl fungerande arbetsmiljö, en arbetsgrupp istället för ensamarbete, kunskapsåtervinning 
och effektivare verksamhet med tillgång till olika kompetenser inom Sydarkivera. 
Förbundet har en fortsatt låg personalomsättning för denna typ av tjänster. Genom att dela 
personal med enheten för informationsförvaltning och tillsyn har personal även kunnat rotera 
och betjäna flera kommuner.  
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”Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.” 
Förbättra tillgänglighet till analoga arkiv genom kompetent personal, tillgång till 
forskarplatser och att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan med modern 
teknik.  

 
”Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av plats i 
gemensamma arkivdepåer.” 
 
Flera kommunarkiv är fulla och arkivlokaler kommer behöva tillskapas innan större leveranser 
kan ske till de kommunarkiv där Sydarkivera har hand om kommunarkiven. 

 
”Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta arkiverad 
information, både på kort och på lång sikt.” 
 
Sökbarhet och tillgänglighet arbetas med i samtliga överlämnade arkiv. Arkiv och arkivbildare 
förs löpande in i förteckningssystemet. 

 
Resultatrapport anslutande tjänst analoga arkiv (tkr)  2021  2020
  

Intäkter anslutande tjänst   5 310  5 189 

Lönebidrag/anställningsstöd   1 075  1 031 

Intern intäkt personal*   203  545 

SUMMA INTÄKTER   6 588  6 765 

Kostnader avseende huvudverksamhet   -115  -113 
Kostnader för personal   -5 486  -5 026 
Övriga verksamhetskostnader   -251  -423 
Intern kostnad personal   -191  0 
Summa direkta verksamhetskostnader  -6 043  -5 562
  
Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning  -72  -56 
Kostnader för kontors-IT (datorarbetsplats)  -159  -264 
Övriga indirekta verksamhetskostnader  -348  -303 
SUMMA KOSTNADER   -6 622  -6 185 

PERIODENS RESULTAT   -34                                             580 
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7.4 IT- och utveckling (6) 

Enheten stödjer förbundets digitala utveckling och införande av e-tjänster gentemot 
förbundsmedlemmar och allmänheten. 
 
Depåerna i Alvesta och berget har båda försetts med ny framdragen kraft och batteri-backup 
för kortare elavbrott. Övervakningen har utökats med ny programvara och fysiska 
övervakningsvyer, samt utökats med lågnivåkontroller på samtliga lagringsystem för att i 
tidigaste skede upptäcka avvikelser. Nu funktion för validering av samtliga backuper av 
virtuella maskiner har införts, som utförs per automatik direkt efter backuptagning. 
 
Produktionsmiljö för den uppdaterade bevarandeplattformen införs stegvis under projektet 
Utökad bevarandeplattform 2021–2023. Under 2021 har produktionsmiljö satts upp för 
mottagning av digitala arkivleveranser.  
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KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

SIDA | 1 

1 Inledning 
Dokumentet innehåller redovisning av de mål som fastställts i budgeten inför 2021. För att 
förenkla uppföljning innehåller avsnitten motsvarande numrering som i budgetdokumentet 
och är inte numerärt ordnade. De övergripande målsättningarna i avsnitt 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.1 i 
samt 5.1 i budgetdokumntet kommenteras i årsredovisningen direkt.  

3. Stab 
3.3 Interna Stödresurser 
3.3.1 Mål för 2021 

Beskrivning av 
nyckeltal (indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Resultat 2021 

Begränsa administrativa 
kostnader  

12,0 % Max 20 % 
av budget 

17,3 % 17,3 % av budget 

 
Förbundet har som mål att hålla nere kostnaderna för förbundsgemensam administration. 
Kostnader beräknas för förbundschef, ekonom, administratör samt administrativa tjänster och 
därmed förknippade kostnader såsom IT, lokaler och förbrukningsmaterial och är något 
högre än tidigare år. Utfall jämförs med de totala kostnaderna för förbundet exklusive 
avskrivningar och finansiella poster. Målet för 2021 är uppfyllt.  

3.4 Bevarandeplanering och samordning 
3.4.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Europeiska projektet E-ARK3, 2020–2021, aktivitetsledare specifikationer och arbetsgrupp 
programvaror (testbädd med referensinstallationer) 
☒Testbädd med referensinstallationer och labbrapporter publicerade på Sydarkiveras wiki. 
☒Delta i arbetsgrupp METS Board (Metadata Encoding & Transmission Standard) 
☒Leda kommittén PREMIS EC (PREservation Metadata Implementation Strategies Editorial 
Committee) 
☒Leda kommittén TS EAS (Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards) 
☒Leda kommittén DILCIS Board (Digital Information LifeCycle Interoperability Standards 
Board) 
☐Förbättrade rutiner ajourhålla systemlista med hjälp av tjänsten Systemkartan på webben. 
☐Enkätundersökning systemförvaltning och förutsättningar för mer rutinbetonade och på 
sikt automatiserade flöden för digitala arkivleveranser.  
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Satsningen angående Systemkartan har inte genomförts. Systemkartan är en tjänst på 
webben med syftet att underlätta samarbete mellan kommuner när det gäller upphandling 
och förvaltning av verksamhetssystem. Både Sydarkivera och förbundsmedlemmarna har sett 
att tjänsten väsentligt kan underlätta arbetet med övergripande systeminventering och 
samarbete även när det gäller digitalt bevarande. Säkerhetsansvariga hos förbunds-
medlemmarna har ställt fördjupande frågor angående tjänstens säkerhet. Detta har medfört 
att Sydarkiveras förvaltning har tagit kontakter med tjänstens förvaltare för att säkerställa att 
förbundsmedlemmarna på ett säkert sätt ska kunna ansluta till tjänsten Systemkartan på 
webben.  
 
Den planerade enkätundersökningen riktad till systemförvaltare genomfördes inte. Det beror 
på omprioriteringar på grund av de förändrade arbetssätt för systeminventering och 
rådgivning till systemförvaltare. 

3.4.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) effektmål 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021  

Resultat 
2021 

Metod 
 

Anslutning till systemkartan, 
förbundsmedlemmar 2015–
2019. 

- 80 % -* Statistik tjänsten 
Systemkartan 

Inrapporterade aktuella 
systemlistor, förbunds-
medlemmar 2015–2019 

- 25 % -* Uppföljning 
ärenden 

Inrapporterade systemlistor, 
nya medlemmar 2021 

- 80 % -* Uppföljning 
ärenden 

Svar inkomna i tid, nya 
medlemmar 

- 70 % -* Uppföljning 
ärenden 

Inkomplett inventering, andel 
tomma poster i svar 

- 25 % -* Analys inlämnade 
systemlistor 

Inlämnade systemlistor, 
kommunala bolag 

90 % 75 % -* Uppföljning 
inventering 

Rådgivning i samband med 
upphandling, svar lämnas 
inom 2 mån. (eller senare enl. 
överenskommelse) 

- 80 % 100 % Uppföljning 
ärenden 

Rådgivning i samband med 
upphandling, statistik (andel 

- Baslinje 
räknas ut 

ca 60 % 
(19 av 33) 

Genomgång 
ärenden och 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) effektmål 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021  

Resultat 
2021 

Metod 
 

medlemmar som vänt sig till 
Sydarkivera för råd) 

 bokningar 
möteskalender 

Nöjdhet råd och stöd i 
samband med upphandling  

- Baslinje 
räknas ut 

4** Enkät Utvärdering 
Sydarkivera 2021 

Implementerade 
specifikationer, förbunds-
medlemmars 
verksamhetssystem 

- Baslinje 
räknas ut 

2*** Resultat kontroller 
vid godkännande 
arkiverings-
funktioner, 
medlems 
upphandlingar 

 
*I delårsrapport aviserades att de mätbara målen inte skulle vara möjliga att följa upp. Systeminventeringen har 
tillfälligt behövt ändra inriktning och förlängas i tiden, framförallt på grund av säkerhetsaspekter kring insamling 
data om förbundsmedlemmarnas system. Men även på grund av ändrade förutsättningar med allt fler framtagna 
lösningar. Behovet av övergripande systeminventering har därför minskat eftersom samma produkter och tjänster 
återkommer.  
 
** Enkät Utvärdering Sydarkivera 2021: Frågorna i enkäten som beaktats är dels fråga ”Inom vilket eller vilka 
områden har du frågat om råd?” där ett av valen är Upphandling av verksamhetssystem. Därefter frågan ” Hur har 
du upplevt kontakten med Sydarkivera i samband med rådgivning?”  Nöjdhet på skala 1 (inte alls) till 5 (mycket 
nöjd). Värdering av nöjdhet avser då flera rådgivningskontakter, inte endast rådgivning upphandling.   
 
*** Förvaltningsgemensam specifikation, FGS för paketstruktur och FGS för ärendehantering har varit 
implementerade i de ärende- och dokumenthanteringssystem som kontrollerats i samband med införande hos 
förbundsmedlem.  
 

3.5 Digitalt arkivsystem 
3.5.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Fastslagen förvaltningsplan med systemförvaltningsorganisation för arkivsystemet 
☒Arbeta fram strategisk plan och ta fram lösningsförslag för fortsatt utveckling av tjänsten 
med utgångspunkt från genomförd utvärdering 2020 baserad på certifieringsstandard för 
OAIS.  

De prioriterade satsningarna har hanterats genom projektet Utökad bevarandeplattform 
2021–2023. Förvaltningsplanerna uppdateras i takt med projektet och att nya 
funktioner/tjänster införs. Rapportering har skett etappvis (SARK/2020:189). 

3.5.2 Mätbara mål (effektmål) 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Inläsning arkivpaket, 
avvikelser vid kontroll 

29 %  
(24 %) * 

29 %  
(24 %) * 

20 %* Uppföljning 
genomförda 
kontroller 

Kontroll av integritet  (Första 
mätning 
med ny 
metod) 

100 % 100 % Automatiserad 
kontroll av alla 
överförda 
informations-
paket 

Verifiering av lagringsmedia – 
säkerhetskopiering  

0 % fel 0 % fel 0 % fel Metod kontroll 
backup-band 

Tid hämta fram digitala 
handlingar (från beställning 
till handläggare får tillgång 
till handling att lämna ut) 

Inom 24 
timmar 

Inom 48 
timmar 

Inom 48 
timmar 

Logg skapa paket 
för åtkomst 

 
*Uppföljning har skett mot leveranser av strukturerade dokument som har tagits ut från ProCapita/Lifecare. Det är 
systemadministratör hos förbundsmedlem som gör uttaget med befintliga funktioner i systemet. Uttaget sker per 
lagrum och i årskataloger. Uträkningen baseras på hur många kataloger som validerar mot schema och inte. 
Siffran inom parentes avser avvikelser i det fall validering sker mot nytt XML schema tagits fram i samarbete med 
systemleverantören. Målsättning är att andelen årskataloger som ej validerar ska minska långsiktigt. För uttag som 
gjorts längre tillbaka i tiden följde det inte med schema. Det gör att avvikelserna är fler. I nyare versioner av 
systemet följer schema med vid uttag. Från och med kommande version följer det rättade schemat med för 
samtliga förbundsmedlemmar som valt att uppgradera. 

3.6 Digitalt bevarande 
3.6.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Arbete med riskanalys, åtgärder för att säkerställa högt ställda krav på säkerhet och 
planering av kontinuitet i tjänsten är fortsatt prioriterat.  
☒Hantera åtgärder efter genomfört utvärdering av Trustworthy digital repository (e-arkiv 
värt att lita på), genomföra uppföljning och åtgärdsplanering inför 2022. 
☒Genomgång av hur loggar från APP, kontroll av checksummor med mera förhåller sig till 
aktuell standard för bevarandemetadata (PREMIS)  
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3.6.2 Mätbara mål  
Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Uppfyllnadsgrad Trustworthy 
digital repository (e-arkiv värt 
att lita på) 

34 % - 40 % Utvärdering enligt 
mall/checklista för 
TDR 

3.7 Gemensamt dataskyddsombud 
3.7.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Kontroll av dataskyddsefterlevnad genom årlig självvärderingsenkät, stickprovskontroll av 
dataskyddsefterlevnad genom medlemssamordnare och vid behov händelsestyrd kontroll av 
dataskydd.  
 
Dataskyddsombudet utför inte tillsyn utan kontroll av dataskyddsefterlevnad hos ansluten 
part. Tillsynsmyndigheten för dataskydd är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
 
3.7.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 2021 Metod 
 

Statistik nätverksträffar: 
deltagande organisation/år 

76 % 75 % 81 % 
25 av 31 anslutna 
 

Statistik deltagar-
bokningar 

Deltagarnas nöjdhet, 
nätverksträffar dataskydd 
(graderas på en skala 1–5) 

4.2  4.0 4,3  Kursutvärdering 

Genomföra planerad kontroll 
av dataskyddsefterlevnad hos 
anslutna parter som besvarar 
enkät* 

100 % 100 % 100 %  
(68 enkätsvar och 
68 rapporter) 

Enkät dataskydd 
och rapport 

Genomföra stickprovskontroll 
av dataskyddsefterlevnad i 
samband med arkivtillsyn 
enligt tillsynsplan 

US 100 % 100 % Enkät 
stickprovskontroll 
och rapport 

 
*formulering ändrad i jämförelse med budget med anledning av att dataskyddsombudet inte utför tillsyn enl. 
ovan.  
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4 Tillsyn och informationsförvaltning 
4.3 Tillsyn och riktlinjer 

Under 2021 genomförde Sydarkiveras arkivarier tillsyn på alla våra medlemmar, det var fokus 
på Kultur och fritidsverksamheterna. Tillsynerna var helt digitala och bestod av två delar, 1 en 
omfattande enkät, 2 ett webbmöte där resultatet gicks igenom och diskuterades med 
berörda förvaltningar.  

4.3.1 Prioriterade satsningar 2021:  

☒Tillsynsområde för 2021 är Kultur och fritid. 
☐Nytt enkätverktyg tillsynsenkäter, datalagring hos Sydarkivera och förbättrade möjligheter 
till analys. 
☒Översyn av mall för arkivmyndighet/arkivreglemente. 
☒Planering av arbete för att ta fram ny strategisk verksamhetsplan att gälla från och med 
2023. 
 
Tyvärr fick satsningen på nytt enkätverktyg avbrytas då det inte uppfyllde behoven. Avbröts 
efter beslut i ledningsgruppen. 
 
4.3.2 Mätbara mål 2021 (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 

Genomföra planerade 
inspektionsbesök under 
året 

100 % 85 % 100 % Uppföljning 
ärenden 

Andel förelägganden som 
är åtgärdade inom utsatt 
tid  

50 %  * Uppföljning 
ärenden 

Svarsfrekvens 
självvärdering inför 
inspektionsbesök 

100 %  100 % Tillsynsenkäter 
planerad tillsyn 

Andel förbunds-
medlemmar som använt 
checklista för arkivlokal  

7 % 15% ** Enkät: ”Checklista 
för arkivlokal” 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 

Andel förbunds-
medlemmar som använt 
verktyg för självvärdering  

52 % 50 % ** Enkät: 
”Självvärdering för 
arkivansvariga” 

Arkivombudens upplevda 
nöjdhet, stöd från 
Sydarkivera (skala från 1–
5) 

3,7 3,5  ** Enkät: ”Utvärdering 
för arkivombud” 

 
*Inga förelägganden under 2021 
** Ingen har använt självvärderingsenkäten på grund av annat upplägg med tillsynen. 

4.4 Utbildning och pedagogik (bastjänst) 
4.4.1 Prioriterade satsningar 2021:  

☒Ny paketering av grundutbildningar för olika målgrupper 
☒Fler webbutbildningar för att underlätta för förbundsmedlemmarna att ta del av 
utbildningsutbudet 
☒Intern bild- och dokumentdatabas för webben och wikin 

4.4.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Statistik utbildningar: 
deltagande kommuner/år 

85 % 50 % 91 % Statistik deltagar-
bokningar 

Beläggningsgrad lärarledda 
utbildningar 

73 % 75 % * Statistik boknings-
system 

Deltagarnas nöjdhet, 
lärarledda på plats-
utbildningar (graderas på 
en skala 1–5) 

- 4.0 ** Sammanställt 
resultat från 
kursutvärdering. 

Deltagarnas nöjdhet, 
webbutbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

4.1 4.0 4.4 Sammanställt 
resultat från 
kursutvärdering. 
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* Inte mätbart pga att vi bara har haft webbutbildningar. 
** Inga på platsutbildningar genomfördes på grund av pandemin 
*** Frågan kom inte med i utvärderingsenkäten för året. 

4.5 Utbildning och pedagogik (anslutande tjänst) 
4.5.1 Prioriterade satsningar 2021:  
☐Integration mellan bokningssystem och ekonomisystem för att förenkla fakturahantering.  
☒Utvärdering av utbildningsutbudet och den anslutande tjänsten  
 
Integrationen mellan bokningssystem och ekonomisystem skjutet på framtiden pga 
förändrade prioriteringar. 
  
4.5.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Kostnadstäckning avgifter 
lärarledda utbildningar 

75 % 75 % 100 % Statistik boknings-
system 

Beläggningsgrad lärarledda 
utbildningar 

75 % 75 % * Statistik boknings-
system 

Deltagarnas nöjdhet, på 
plats-utbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 ** Kursutvärdering 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Användarnas nöjdhet, 
inspelade utbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

 Baslinje 
räknas ut 

*** Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

Nöjdhet, användare 
handbok på webben (wiki) 
(graderas på en skala 1–5) 

3.9 4.0 3.6 Enkät utvärdering 
Sydarkivera. 
Uppdateringsarbetet 
stoppades och 
utvecklingsarbetet 
kunde inte slutföras. 

Nöjdhet, användare korta 
informationsfilmer 
(graderas på en skala 1–5) 

4.2 4.0 4.2 Enkät utvärdering 
Sydarkivera 
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Deltagarnas nöjdhet, 
lärarledda webbutbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 4,2 
 

Kursutvärdering 

*Irrelevant pga online-utbildningar  
** Hade inga på plats-utbildningar pga pandemin  

4.6 Verksamhetsstöd och rådgivning 
4.6.1 Prioriterade satsningar 2021:  

☒Uppdatering av de olika flikarna i mallen för informationshanteringsplan 
(dokumenthanteringsplan), VerkSAM Plan i samband med nätverksträffar.  
☒Rutiner för att hantera frågor från förbundsmedlemmarna och se till så att vanliga 
frågor/svar publiceras på webben. (Handbok, wiki och filmer finns)  
☐Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner.  
 
Kundstödssystemet ligger enligt planeringen som en del av projektet Arkivcentrum. 

4.6.2 Mätbara mål 2021 (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Statistik nätverksträffar och 
temadagar: deltagande 
kommuner/år 

88 % 75 % 97 % Statistik deltagar-
bokningar 

Beläggningsgrad 
nätverksträffar 

 75 % * Statistik boknings-
system 

Deltagarnas nöjdhet, 
nätverksträffar i Alvesta 
(graderas på en skala 1–5) 

4.0 4.0 
 

3.9**  
 

Kursutvärdering 
 

Förbundsmedlemmarnas 
upplevda nöjdhet 
verksamhetsstöd/rådgivning 

4.2 4.0 4.2 Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

Användning av VerkSAM Plan 75 % 40 % 90 % Enkät kontaktpersoner 
Användning av VerkSAM 
Beskrivning 

47 % 40 % 36 %*** Enkät kontaktpersoner 

Användning av VerkSAM 
Diarium 

53 % 40 % 45 % Enkät kontaktpersoner 
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* Irrelevant pga digitala nätverksträffar 
** Nätverksträffarna hölls via zoom. 
*** Fler än förväntat har egna mallar för arkivbeskrivning som de använder istället. 

4.7 Digitala arkivleveranser 
4.7.1 Prioriterade satsningar 2021 
☒Internutbildning i leveransprocessen 
☐Dokumentation i Sydarkiveras Wiki.   
☒Arbete med att införa de nya leveranstyper som beslutats om i inriktningsbeslut från 
förbundsstyrelsen 2019: 

o Inaktiva ärende- och dokumenthanteringssystem 
o Export från aktiva ärende- och dokumenthanteringssystem 
o Inaktiva personalsystem 
o Komprimerad audio/video 
o Digitala fotografier i filkatalog 
o Digitala dokument i filkatalog 

 
På grund av omprioritering har arbetet med dokumentation fördröjts. 
 
4.7.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Leveranser godkända utan 
komplettering/omleverans 

80 % 75 % 100 % Statistik kontroller 

Årlig insamling av 
förbundsmedlemmars 
externa webbplatser, andel 
godkända insamlingar 

100 % 90 % 100 % Redovisning av 
resultat 
webbinsamling 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Statistik beslutade 
informationsplaner (samtliga 
eller de flesta 
förvaltningar/bolag) 

100 % 50 % 90 % Enkät kontaktpersoner 

Statistik nyligen uppdaterade 
informationsplaner (samtliga 
eller de flesta förvaltningar/ 
bolag) 

59 % 50 % 64 % Enkät kontaktpersoner 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Handläggningstid från 
överföring till godkännande  

 Baslinje 
räknas ut 

3,4 mån Uppföljning 
ärenden 

 

5 Centralarkiv och digitisering 
5.1 Långsiktiga mål 

De långsiktiga målen kommenteras separat i driftsredovisningen i årsredovisningen.  

5.2 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet) 

Förbundet har under året tillhandahållit tjänsten till Region Blekinge samt Oskarshamn, 
Vadstena, Vimmerby, Karlskrona, Torsås och Östra Göinge kommuner.  

5.2.1 Prioriterade satsningar 2021 

☐Utbyggnad arkivcentrum Bräkne Hoby. Förberedelser innefattande bland annat nya avtal 
för den anslutande tjänsten, planering och verksamhetsutveckling, personalplanering och 
verksamhetsplanering depå, rutinbeskrivningar inom depån, personalplanering och 
lokalförsörjningsplanering.  
☒Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner. 
☒Bibehålla god service gentemot allmänheten och förbundsmedlemmarnas verksamheter 
även under projektperioden 
 
Beslut gällande arkivcentrum fattades under hösten 2021 och är inte längre aktuellt i Bräkne 
Hoby. I stället pågår projektering och framtagande av koncept för ett arkivcentrum i Alvesta. 
Ordinarie verksamhet i kommunerna har fortgått enligt tidigare med diverse arkivgöromål, 
däribland översyn och komplettering av förteckningar, gallring samt utlämnande av allmän 
handling. Med anledning av att det strategiska beslutet om lokalisering dröjer, har den 
verksamhetsplanering som nämns i punkten överst till stora delar ännu inte kunnat påbörjas. 
Förberedelse inför införande av nytt kundstödssystem har gjorts planenligt under 2021.  
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5.2.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Handläggningstid för 
utlämnande 

1,9 dagar 2 dagar 2 Dagar Analys av statistik 
av ärenden 
hanterande 
utlämnande.  

Överklagade beslut där 
överinstans ändrat beslutet 

0 0 0 I samband med 
årsredovisningen 
ska överklagade 
beslut där 
överinstans ändrat 
beslutet redovisas 
och kommenteras.  

5.3 På-plats stöd förbundsmedlems arkiv 

Förbundet har under året fortsatt arbetet i Vimmerby, Oskarshamn, Östra Göinge, Vadstena, 
Ydre, Boxholm samt Karlskrona kommun. Verksamheten innebär  

5.3.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs 

 Under året har ett mindre projekt genomförts i ett kommunalt bolag i Östra-Göinge. 

5.3.2 Vård analoga arkiv 

Kommunarkivet i Östra-Göinge har flyttats till hyrd plats i Bräkne-Hoby. Den personal som 
tidigare var placerad i Broby har flyttats med. Åtagandet gentemot Östra-Göinge har utökats 
då även bygglovsarkivet har tagit emot och hanteras numera från Bräkne-Hoby. Arbetet har 
inneburit att materialet fryst ned och flyttats i 4 leveranser. Allt material är uppställt och 
tillhandahålls från Bräkne-Hoby. 

5.4 Digitisering analoga arkiv 

Under året mindre försök har gjort med digitalisering av mikrofiche. För storskalig satsning 
behöver området djupare analyseras och införskaffning av scanningsapparatur inhandlas. 
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5.5 Tillgänglighet till arkivinformation 
5.5.1 Prioriterade satsningar 
☐Tillgängliggöra material som kan publiceras 
☒Förberedelser med behovsanalys och likande inför införande av ”Forskarsal på webben” 
 
Utlämnadesystem för webb och databaser/register för enklare sökning hanteras inom ramen 
för projektet Utökad bevarandeplattform.  
 
5.5.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 2021 Metod 
 

Statistik, (samtliga eller de 
flesta myndigheter har 
arkivbeskrivningar) 

40 % 40 % 32 % Enkät central 
arkivfunktion 

Statistik, förtecknade arkiv i 
centralarkiv/kommunarkiv 
(arkiv förtecknas fortlöpande) 

40 % 40 % 35 % Enkät central 
arkivfunktion 

Centralarkiv/kommunarkiv 
uppgifter levereras till NAD 
(Nationell ArkivDatabas) 

40 % 40 % 30 % Enkät central 
arkivfunktion 

 

6 IT- och utveckling 
6.1 Teknisk plattform bevarandesystem 
6.1.1 Prioriterade satsningar 

☒Teknisk kravställare och projektdeltagare i samband med projekt utbyggnad arkivcentrum 
Bräkne Hoby 
☒Uppsättning av ny produktionsmiljö för bevarandesystemet, hårdvara i form av server- och 
disksystem med tillhörande bakomliggande system för virtuella servrar, säkerhetskopiering, 
loggkontroll med mera. Ersätter den ursprungliga produktionsmiljön från 2016.  
☐Prestandakluster för tidskrävande operationer på informationspaket, beräkning och 
kontroll av checksummor för fixering av informationspaket. 
☒Vidareutveckling av extern testbädd för automatiserade testslingor, i anslutning till 
projektet E-ARK3 samt andra relevanta externa projekt och samarbeten. 
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Arkivcentrum utreds nu gällande placering i Alvesta och inte i Bräkne Hoby efter beslut i 
förbundsstyrelsen. IT-och utvecklingsenheten deltar med anledning av detta i det utredande 
arbetet som emellertid, mha placeringsfrågan ligger något senare i tiden.  

 
6.1.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 2021 
 

Metod 
 

Minskad tid processa 
vårdjobb digitala arkivet 
(förbättrad prestanda) 

- Baslinjer 
räknas ut 

*  

 
*Uppdaterad mottagning för digitala arkivleveranser införs 2022 inom projektet Utökad bevarandeplattform 
2021–2023, någon kontrollerad mätning av tid har därför ännu inte genomförts.  
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1 Inledning  

Detta dokument innehåller övergripande verksamhetsmål för Kommunalförbundet 

Sydarkivera 2023 med ekonomisk budget och översikt för 2024 och 2025.  

 

I Sydarkiveras bastjänster ingår tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt 

slutarkiv. Anslutande tjänster erbjuds därutöver i fråga om för analoga arkiv (pappersarkiv) 

samt gemensamt dataskyddsombud (DSO).  

 

Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och 

hanterar digitala arkivleveranser. De digitala arkivleveranserna hanteras i samarbete med 

förbundsmedlemmarnas systemförvaltningsorganisationer. För att säkerställa en hållbar 

informationsförvaltning är det förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande 

verksamheten hos förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder 

därför utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv vilket på sikt 

kommer att göra arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer 

kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitét ingår tillsyn, gemensamma standarder och 

riktlinjer för informationsförvaltning i uppdraget. Syftet är att åstadkomma en effektiv och 

ändamålsenlig organisation för förvaltning av arkiv som är hållbar på lång sikt.  

 

En väsentlig verksamhetsförändring som påverkar planperioden är att bygga ny arkivdepå för 

de analoga arkiven. Projektet kommer att innebära förberedande arbete inför flytt och 

verksamhetsutveckling för effektivare rutiner och system för att stödja verksamheten. 

Projektet finansieras helt av deltagande organisationer. 

 

Ytterligare en väsentlig verksamhetsförändring är att Sydarkivera under 2023 driftsätter den 

utökade bevarandeplattformen som planeras och införs genom ett treårigt projekt 2021–

2023. Införandet påverkar både förvaltningens personal och förbundsmedlemmarna genom 

förändrade arbetssätt i samband med digitala arkivleveranser. Syftet är att säkerställa 

långsiktigt digitalt bevarande av förbundsmedlemmarnas organisation och vara ett e-arkiv 

värt att lita på. Projektet finansieras inom ramen för bastjänst och är planerat för etappvis 

införande för att inte påverka den löpande verksamheten. 

 

Arbete pågår med att ta fram underlag för att kunna vidareutveckla utbildningsverksamheten 

och införa e-lärande plattform för att möta medlemmarnas behov på större flexibilitet och 

tillgänglighet. Detta är en satsning som beslutades av förbundsfullmäktige 2019-11-08 § 23 

(SARK 2019:219) vilket kommer att ge medlemmarna större frihet att själva lägga upp sin 

fortbildning. Samtidigt kommer det att avlasta Sydarkiveras personal som är engagerade i 
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utbildningsverksamheten. Utvecklingsarbetet ryms inom bastjänsternas budget och 

införandet planeras så att det inte påverkar ordinarie utbildningsverksamhet. 

1.1 Vision  

Sydarkivera ‐ ett arkiv värt att lita på.  

 

Sydarkivera tror på en effektiv digital informationsförvaltning som säkerställer rätten att ta 

del av allmänna handlingar nu och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, 

forskningen och för miljön. 

1.1 God ekonomisk hushållning  

Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, 

utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett 

effektivt sätt.  

 

Digital arkivering av information är område inom offentlig förvaltning som kräver långsiktig 

planering. För att på lång sikt kunna uppnå en god ekonomisk hushållning är det därför av 

stor vikt att arbetet sker långsiktigt och bygger på vedertagna och internationellt fastställda 

standarder. Sydarkivera har med anledning av detta arbetat med handlingsprogram, det 

senaste fastställt av förbundsfullmäktige 2018-11-09 för åren 2019–2022 (dnr SARK.2017.55). 

Handlingsprogram för perioden 2023-2026 utarbetas tillsammans med 

förbundsmedlemmarna under innevarande år (2022).  

 

För 2023 gäller följande övergripande av fullmäktige fastställda verksamhetsmål:  

• Kundnöjdhet hos förbundsmedlemmarna som håller sig på nivå fyra i en femgradig skala. 

Med årliga medlemsundersökningar i samband med årsredovisning. 

 

• Årligen utveckla verksamheten genom att nya leveranstyper införs successivt för mer 

kostnadseffektiva digitala arkivleveranser från förbundsmedlemmarnas 

verksamhetssystem till Sydarkiveras bevarandesystem som förvaltas fortlöpande. 

 

• Sydarkiveras arkivsystem ska inom 4 år uppfylla minst 75% av kraven i internationella 

standarder inom området för e-arkivering. 

 

• Genomföra årlig tillsyn per medlemsorganisation enligt beslutad tillsynsplan i syfte att 

öka medlemmarnas förståelse samt förbättrad hantering av allmänna handlingar. 

 

• Erbjuda grundläggande utbildning och specialistutbildningar om arkiv och 

informationsförvaltning till förbundsmedlemmarna i syfte att öka medlemmarnas 
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förståelse samt förbättrad hantering av allmänna handlingar. 

 

• Anslutningsgraden ska öka över tid avseende anslutande tjänster. 

 

• Administrativa overheadkostnader per medlem minskar i takt med att nya medlemmar 

ansluts eller att flera utnyttjar våra anslutande tjänster.  

 

• Balanserad budget utan höjning av avgifterna som innebär ett 2% överskottsmål samt 

bibehållen medlemsavgift på 27 kronor per medlems invånarantal. En sänkning av 

medlemsavgiften ska genomföras senast 2025. 

 

• Förbundet ska ha en likviditet som inte understiger utbetalningar av 2 månaders löpande 

utgifter. 

 

• Soliditeten ska inte understiga 30 %. 

 

• Nettoinvesteringarnas andel av medlemsavgifter och bidrag bör understiga 10 % 

 

1.2 Personalmål  

Sydarkivera har målsättningen om fortsatt låga sjukskrivningstal och en god personalpolitik. 

Sydarkivera strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna trygga 

personalförsörjningen inom dessa områden långsiktigt. 

1.3 Ekonomisk budget 

RESULTATBUDGET, TKR  2023 2024 2025 

 

Intäkter  

Avgifter från medlemskommuner 

 

 

23 090  

 

 

23 334 

 

 

22 470 

Inträdesavgifter nya medlemmar  0 36 0 

Anslutande tjänster  8 084 8 084 8 084 

Övriga intäkter  1 239 1 268 1 306 

SUMMA INTÄKTER  32 413 32 722 31 860 

Kostnader  

Kostnader för huvudverksamhet 

 

           -1 716  

 

-1 755 

 

-1 798 

Kostnader för personal -22 120  -22 673 -23 240 

Övriga verksamhetskostnader 

(varav ofördelade medel) 

Besparings-/effektiviseringskrav  

-5 842 

(-300) 

-5 976 -6 119 
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(mha prognosticerade generella kostnadsökningar) 450 

SUMMA KOSTNADER  -29 678 -30 404 -30 707 

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR  2 735  2 318 1 153 

  

Avskrivningar  

 

-675 

 

-675 

 

-675 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR   2 060 1 643 478 

Finansiella kostnader  -10 -10 -10 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT  2 050 1 633 468 

  

Intäkterna är beräknade på medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare för de befintliga 

medlemmarna samt att Staffanstorps kommun fullföljer sina intentioner att ansluta till 

förbundet. 2024 är avgiften beräknad utifrån att Vingåkers kommun ansluter. Utifrån den av 

fullmäktige antagna målsättningen att förbundet ska sänka sin medlemsavgift senast 2025 

ligger i översynen en sänkning av anslaget för 2025 med 1 krona per invånare. En krona 

sänkning av anslaget 2025 minskar förbundets tillgängliga medel med totalt 864 tkr aktuellt 

verksamhetsår. Några generella uppräkningar eller förändringar i anslaget för att möta 

generella kostnadsökningar, inflation etc. har sedan starten 2015 inte varit aktuella. Intäkter 

avseende medverkan i EU-projekt, vilka under 2020 och 2021 utgjort över 1 mkr, är ännu inte 

fastställda varför dessa har utelämnats ur såväl budget 2023 som i översikten.  

 

Omfattningen på anslutande tjänster har beräknats utifrån de avtal som gäller idag och har 

liksom övriga intäkter räknats upp i enlighet med prognos för arbetskostnadsindex. 

 

På kostnadssidan är budgeten ökad utifrån det fortsatta arbetet med införlivandet av de nya 

medlemmar som inträder i förbundet. Utökning av ram kommer inte att göras i budget 2023 

utan budgeten är beräknad på oförändrade 32,05 tjänster, för närvarande fördelat på 39 

personer. Kostnaderna avseende huvudverksamhet har att göra med fullgörande av 

uppdraget i enlighet med förbundsordningen och avser den del av verksamheten där 

förbundet använder sig av konsulter eller liknande för tex inleveranser av arkivmaterial eller 

vid anordnandet av utbildningar. 

 

Generell uppräkning av övriga verksamhetskostnader 2023 har inte gjorts utan kostnaderna 

är beräknade i förhållande till nuvarande uppdrag.  I översynen 2024 respektive 2025 har 

uppräkning gjorts baserat på konsumentprisindex, kostnader för personal med 2,5 % per år. 

Storlek på avskrivningar har antagits konstanta för åren 2023-2025. I och med 

kostnadsökningar på såväl arbetskraft som övriga kostnader uppkommer år 2025 ett generell 

besparings-/effektiviseringskrav på 800 tkr för att kunna genomföra en sänkning med 

medlemsavgiften om 1 krona/invånare.   
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1.4 Investeringar  

För 2023 planeras nyinvesteringar på totalt 800 tkr. Fiberförbindelse mellan depåer för 

bevarandeplattform har tidigare varit med i investeringsplan men lagts på framtiden, nu 

prognosticerad till genomförande i slutet av 2023. 

 

INVESTERINGSBUDGET (tkr)   2023 2024 2025 

Depåer    

IT-infrastruktur 100 100  

Kontors-IT 200 200  

Fiberanslutning depå 2 500   

Arkivcentrum – inredning    

Arkivcentrum, övriga anpassningar    

Summa investeringar  800 300  

 

2 Förvaltningsorganisation 

Sydarkiveras förvaltning är sedan 2020 indelad i stab och enheter. Staben leds av 

förbundschefen och respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från 

ledningsgruppen.  

 

 

 

 

 

Sydarkiveras tjänster är indelade i bastjänster och anslutande tjänster. Bastjänster ingår i 

medlemsavgiften. Anslutande tjänster avtalas och finansieras separat. Enheterna är 

tjänsteägare och enhetschefen tjänsteansvarig för de olika tjänstepaketen.    

LEDNINGSGRUPP

Mats Porsklev

TILLSYN OCH 

INFORMATIONS-

FÖRVALTNING

Emilia Odhner 

CENTRALARKIV OCH 

DIGITISERING

Bernhard Neuman 

UTVECKLING OCH IT

Mårten Lindstrand 

STAB

Mats Porsklev
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2.1 Bastjänster 

Bastjänsterna ingår i medlemsavgiften som förbundsmedlemmarna betalar. De övergripande 

ramarna för bastjänsterna finns i förbundsordningen. Bastjänsterna definieras och specificeras 

av Sydarkiveras handlingsprogram som revideras under 2022 och som beslutas 

förbundsfullmäktige. När det gäller hel eller delad arkivmyndighet fattar varje 

förbundsmedlem eget beslut genom sitt arkivreglemente.  

2.2 Anslutande tjänster 

Anslutande tjänster faller utanför ramen för medlemsavgiften. Målsättningen är att samtliga 

anslutande tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet och bedrivs med full kostnadstäckning 

där särskilda avtal tecknas med respektive intressent. En riktad utvärdering bör ske under 

varje mandatperiod.  

 Analoga arkiv 

Sydarkivera erbjuder möjligheten att lämna över hela delar av arkivmyndighetskapet till 

Sydarkivera med avseende på analoga (pappers) handlingar. I den anslutande tjänsten ingår 

förvaltning av kommunarkiv/centralarkiv och långsiktigt bevarande av de handlingar på 

papper som överlämnas till arkivmyndighet.  

 

 Gemensamt dataskyddsombud (DSO) 

Sydarkivera erbjuder sina medlemskommuner att som anslutande tjänst ta del av 

verksamheten gemensamt dataskyddsombud vilken utförs av ett  

team med kompetens inom juridik, IT och informationssäkerhet samt arkiv.  

Dataskyddsombudets primära uppgift är rådgivning i dataskyddslagstiftning och övervakning 

av efterlevnaden av dataskyddsförordningen.  

 

 Nya anslutande tjänster 

För att utveckla Sydarkivera och de tjänster som tillhandahålls inom Sydarkivera har 

förbundsfullmäktige i tidigare beslut fastställt att 1% av budget bör reserveras för att utreda 

nya anslutande tjänster.  Aktiviteter för kommande år i syfte att utreda nya anslutande 

tjänster har inte kvantifierats. Vilket är i linje med fullmäktiges mål 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-06-01 

 
 

 
 
 
 
 
§ 173  2022/217 2022.2212  
 

Budgetuppföljning april 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

1. att godkänna föreliggande budgetuppföljning med helårsprognos för Vimmerby kommun 
avseende perioden januari till april 2022. 

2. att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att redovisa statusrapport för handlingsplan till 
kommunstyrelsen i juni, augusti och september. 

3. att uppdra åt socialnämnden att redovisa statusrapport för handlingsplan till kommunstyrelsen i 
juni, augusti och september. 

4. att uppdra åt kommunstyrelsens presidium att till nämnderna återkoppla en djupare analys av 
gjorda redovisningar vid mötet. 

5. att godkänna nämndernas statusrapportering avseende uppföljning av intern kontroll plan 2022. 
6. att uppdra till hela kommunorganisationen att mana till återhållsamhet under 2022.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har sammanställt budgetuppföljning per 30 april med 
helårsprognos för Vimmerby kommun. Utfallet är sammanlagt -4,1 mnkr och helårsprognosen är 3,6 
mnkr. Investeringar prognostiseras till 91,9 mnkr. 
Nämndernas sammantagna prognosavvikelser uppgår till -27,2 mnkr. Inom denna summa finns 
underskottsprognos av socialnämnden med -18,4 mnkr och barn- och utbildningsnämnden med -9,6 
mnkr. Nämnderna ska med anledning av detta även redovisa en handlingsplan. Kommunstyrelsen 
prognostiserar ett överskott med 0,4 mnkr.  
En samlad måluppföljning avseende de mål som finns i nämndernas styrkort har ej kunnat göras. 
Orsaken är att flera nämnder har mål som är framtagna för att mätas främst på årsbasis och följs upp i 
Årsredovisningen. En viss uppföljning av målen görs även vid delårsrapport (per augusti). 
Nämnderna har dessutom redovisat statusrapportering avseende intern kontroll planer 2022 där flertalet 
kontrollpunkter är påbörjade eller klara och arbetet fortgår i stort sett enligt plan. 
 
Ledamöterna ställer frågor om underlaget. Peter Karlsson (C) framför att han önskar att en sjätte 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-06-01 

 

 
 

beslutssats läggs till beslutet som handlar om att uppdra till hela kommunorganisationen att mana till 
återhållsamhet under 2022. Samtliga ledamöter ställer sig bakom tillägget.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.2138 Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning jan-apr 2022 

 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 47  2022/1 2022.618  

 

Budgetuppföljning efter fyra månader 2022 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger sin budgetuppföljning efter fyra månader 2022 för drift och investeringar  

samt redovisningen av sina verksamhetsmått till handlingarna. 

 

Socialnämnden antar följande handlingsplan:  

 Arbeta vidare utifrån resultatet av genomlysningen av Ensolution.  

 Fortsatt arbete med processorientering inom IFO samt arbetssätt och metoder. 

 Värva och utbilda familjehem för att minska behovet av konsultentstödda familjehem. 

 Omfördela resurser från beroendevård och försörjningsstöd till barn och familj för att  

förbättra budgettäckningen för långvariga placeringar, samt även skapa en budget för 

skyddsplaceringar vid våld i nära relation. 

 Fortsatt arbete med inriktningen samverkan och förebyggande insatser t.ex. social  

insatsgrupp, familjecentral, hemtagningsteam med mera. 

 Se över möjligheten att införa avgifter eller höja avgifter för tekniska hjälpmedel. 

 Fortsätta med inriktningen att externplacerade personer ges boende i Vimmerby när  

det är möjligt. 

 Undersöka möjligheten att få kompensation från kommunstyrelsen för högre kostnader  

för ob-ersättning, sänkt veckoarbetstidsmått för natten (förändringar enligt löneavtal)  

samt bokföringsmiss mellan ekonomienheten och HR-avdelningen vid bokslutet  

2021/2022. Gällande denna punkt  finns ett äskande till kommunstyrelsen från social- 

nämnden 2022-04-21, § 37. 

 

Socialnämnden delger kommunstyrelsen sin handlingsplan  

Socialnämnden delger kommunstyrelsen sin handlingsplan.  

 

Socialnämnden påtalar att nämnden inte har höga kostnader för sin verksamhet i jämförelse med  

andra kommuner, förutom för barnplaceringar. Socialnämndens analys är att det inte är möjligt  

att ta bort tjänster eftersom verksamheterna ökar i volym bland annat på grund av en åldrande 

befolkning och ohälsa. Socialnämnden har redan effektiviserat verksamheten till exempel genom  
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Socialnämnden 
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Datum  
2022-05-19 

 

 

 

 

 

att gå ur lokaler. Till största del är verksamheten lagstadgad och det är därför inte möjligt att ta bort 

verksamhet.  

 

Socialnämnden aviserar till kommunfullmäktige 

Socialnämnden aviserar till kommunfullmäktige att socialnämndens bedömning är att nämnden, 

trots åtgärder i handlingsplanen, inte kommer att kunna hålla sin budget för 2022. 

 

Sammanfattning 

Budgetuppföljningen för socialnämnden efter fyra månader 2022 visar mot ett underskott med 18,350 

miljoner kronor. Orsakerna till underskottet är kända redan från bokslut 2021 – och i många fall sedan 

flera år tillbaka. Riktade statsbidrag påverkar resultatet. 

 

De största orsakerna/avvikelserna till underskottet är: 

 Ofinansierade placeringar av barn och ungdomar 

 Externplacering LSS gruppbostad 

 Personlig assistans LSS 

 Fler hemtjänsttimmar än budgeterat  

 Externplacering äldreomsorg 

 Höjd ob-ersättning och sänkt veckoarbetstidsmått natt – effekter av nytt centralt löneavtal 

 Tekniska hjälpmedel och sjukvårdsmaterial 

 

Socialnämnden har höga kostnader mot sin budget. Görs kostnadsjämförelser mot andra kommuner  

genom Kostnad per brukare (KPB) och Kolada sker dessa mot bokslut. Socialnämndens verksamhet 

sticker då inte ut kostnadsmässigt förutom för placeringar av barn.  

 

Prognos per verksamhetsområde  Prognos i miljoner kronor (mnkr) 

Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg  - 12,175 mnkr 

Förvaltningsövergripande verksamhet    + 4,925 mnkr 

Verksamhetsområde äldreomsorg            - 5,155 mnkr 

Verksamhetsområde Stöd och omsorg LSS - 4,260 mnkr 

Verksamhetsområde hälso- och sjukvård - 1,685 mnkr 

 

Individ- och familjeomsorg 

Prognosen efter april visar på ett underskott på 12,175 mnkr. Orsaken är främst barn- och ungdoms-

placeringar, 13,030 mnkr. Missbruksvårdens placeringskonto ser ut att gå med ett överskott på  

0,840 mnkr och socialpsykiatrin med ett överskott på 0,168 mnkr. Även verksamheten försörjnings- 

stöd går med ett överskott på 0,420 mnkr. Arbetsmarknadsåtgärderna  "Extra tjänster" går med ett 
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underskott på 0,710 mnkr detta på grund av en bokföringsmiss mellan ekonomikontoret och HR-

avdelningen vid bokslutet 2021-2022. Verksamheten har fått 0,386 mnkr i sjuklöneersättning för  

december 2021 - mars 2022. 

 

Förvaltningsövergripande verksamhet  

Prognosen visar ett överskott på 4,925 mnkr. Socialnämnden egen verksamhet ser ut att gå med  

ett överskott på 90 tkr. Förvaltningen har fått 17,359 mnkr hittills i riktade statsbidrag dessa  

kommer att användas under året och ska återrapporters vid årsskiftet. Verksamheten har fått 

sjuklöneersättning för december 2021 - mars 2022 motsvarande 0,358 mnkr. 

 

Äldreomsorg 

Verksamheten äldreomsorg ser ut att gå med ett underskott på 5,155 mnkr. Orsakerna till detta är 

en placering motsvarande 2,2 mnkr, ökade kostnader fler höjd ob-ersättning med 0,326 mnkr och  

ökade kostnader för ändrat nattmått för nattpersonal motsvarande 1,441 mnkr. Hemtjänsten gör ett 

underskott på 3,825 mnkr på grund av ökat antal hemtjänsttimmar mot budget. Verksamheten har  

fått sjuklöneersättning för december 2021 - mars 2022 motsvarande 2,375 mnkr. 

 

Stöd och omsorg LSS  

Prognosen är ett underskott mot budget på 4,260 mnkr. LSS-boendena går med 0,336 mnkr i  

underskott vilket beror på ökade kostnader för ob-ersättning med 0,126 mnkr och ökade kostnader  

på grund av avtalsförändrat nattmått för nattpersonal motsvarande 0,528 mnkr. Dessutom går  

verksamheten personlig assistans med ett underskott på 2,480 mnkr och externa placeringar med  

1,573 mnkr. Verksamheten har fått sjuklöneersättning för december 2021 - mars 2022 motsvarande 

0,738 mnkr. 

 

Hälso- och sjukvård 

Verksamheten går med ett underskott på 1,685 mnkr. Orsakerna till detta är ökade kostnader för 

sjukvårdsmaterial och inkontinenshjälpmedel 1,5 mnkr och ökade kostnader för tekniska hjälpmedel  

med 1,2 mnkr. Verksamheten 80 har fått sjuklöneersättning för december 2021 - mars 2022 

motsvarande 0,224 mnkr. 

 

Åtgärder för en budget i balans 

Kommunstyrelsen har påtalat att socialnämnden ska hålla årets budgetram. Om prognosen pekar  

mot ett underskott ska en handlingsplan tas fram för att åstadkomma en budget i balans. Denna  

ska delges kommunstyrelsen.  

 

Socialnämnden konstaterade redan efter den första interna budgetuppföljningen efter tre månader  

att prognosen pekar mot ett underskott. Socialnämnden äskade 2022-04-21, § 37, om kompensation  
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från kommunstyrelsen för förändringar i det centrala löneavtalet från april 2022 för höjd ob-ersättning 

(470 tkr 2022) samt kostnader till följd av sänkt veckoarbetstidsmått för natten (1 969 tkr 2022) 

Förändringar i det centrala löneavtalet innebär en ökad kostnad för socialnämndens verksamheter   

med kronor på 3 252 tkr på helårsbasis från år 2023. Socialnämnden äskade också om 710 tkr för  

att täcka en kostnad som uppstått på grund av en bokföringsmiss mellan ekonomienheten och HR-

avdelningen vid bokslutet 2021/2022. Om äskandena beviljas är detta ändå inte tillräckligt för att  

uppnå en budget i balans.  

 

Vice ordförande Tomas Peterson (M) är ordförande vid dagens socialnämnd. Han lyfter frågan om 

handlingsplan med socialnämndens ledamöter.  

 

Socialförvaltningens ledning lade vid förra sammanträdet fram förslag till åtgärder: 

 Arbeta vidare utifrån resultatet av genomlysningen av Ensolution.  

 Fortsatt arbete med processorientering inom IFO samt arbetssätt och metoder. 

 Värva och utbilda familjehem för att minska behovet av konsultentstödda familjehem. 

 Omfördela resurser från beroendevård och försörjningsstöd till barn och familj för att  

förbättra budgettäckningen för långvariga placeringar, samt även skapa en budget för 

skyddsplaceringar vid våld i nära relation. 

 Fortsatt arbete med inriktningen samverkan och förebyggande insatser t.ex. social  

insatsgrupp, familjecentral, hemtagningsteam med mera. 

 Se över möjligheten att införa avgifter eller höja avgifter för tekniska hjälpmedel. 

 Fortsätta med inriktningen att externplacerade personer ges boende i Vimmerby när  

det är möjligt. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av controller Cathrin Landholm och socialchef Anette Nilsson.  

Budgetuppföljning efter 4 månader till ekonomienheten. SN id 2022.598. 

Budgetuppföljning med verksamhetsmått. SN id 2022.599. 

Investeringsbudget – uppföljning. SN id 2022.600. 

 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen  

Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige  
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§ 68  2022/28 2022.1651  
 

Handlingsplan för budget i balans 2022 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden antar handlingsplan för budget i balans 2022 med åtgärdspunkterna 

3-9.  
2. Till punkt 9 görs tillägget ”Inleda en kommunövergripande diskussion om Campus Vimmerbys 

framtid”.  
3. Ta bort åtgärdspunkterna 1, 2 och 10.  
4. Nämnden överlämnar handlingsplanen för redovisning till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens ekonomiska prognos för 2022 är det prognostiserade resultatet ett 
underskott motsvarande 9,6 mnkr. Med anledning av detta ska barn- och utbildningsnämnden ta fram en 
handlingsplan för 2022 för att beskriva vilka åtgärder som ska genomföras i syfte att nå ett bättre 
resultat än det prognostiserade.  
De områden som föranleder det prognostiserade underskottet är: 
- De interkommunala ersättningarna för gymnasiet har ökat och prognostiseras att hamna på 9,0 mnkr. 

Även grundskolan har ett underskott i budget för de interkommunala ersättningarna med 1,1 mnkr. 
 

- Antalet inskrivna elever på både grund- och gymnasiesärskolan har ökat drastiskt. Detta 
verksamhetsområde ingår inte i den demografiska modellen, vilket innebär att nämnden ej blir 
ekonomiskt kompenserad för volymjusteringar inom den verksamheten. Det prognostiserade 
underskottet för särskolans verksamhet 2022 beräknas till 2,5 mnkr. 

 
Handlingsplan 2022-2024 
Den överlägset största budgetposten inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter är 
personalkostnader. När kostnadsreducerande åtgärder ska genomföras är rektorerna hänvisade till 
läsårsstarten. Det är svårt att genomföra reduceringar under pågående termin och läsår eftersom 
tjänsteplaneringen genomförs under hösten föregående år. Det innebär att de åtgärder som är möjliga att 
genomföra får ett minskat utslag, eftersom den ekonomiska effekten endast kan återspegla 5/12 av ett 
budgetår (augusti-december).  
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Datum  
2022-05-18 

 

 
 

Handlingsplanen sträcker sig över ett flertal år då de flesta åtgärderna skulle komma att ge effekt först 
2023-2024.  
Handlingsplanens åtgärder för budget i balans: 

1. Reducering av elevpeng inom grundskolan.  
2. Reducering av förskolepeng.  
3. Beslut och genomförande av åtgärder kopplat till de föreslagna utredningsområdena i ärendet 

”Kostnadseffektiviseringar”.  
4. Översyn av programorganisationen på Vimmerby gymnasium.  
5. Budskap inom organisationen om ekonomisk återhållsamhet under 2022.  
6. Reducering av 1,25 tjänster på gymnasiet enligt gymnasiets handlingsplan samt införa 

Chromebooks för eleverna gymnasiet.  
7. Reducering av 1,5 tjänster på sfi till höstterminen 2022. 
8. Förändrad finansieringsmodell för förskolans resursteam.  
9. Uppskjuten tillsättning av ny tjänst på Campus Vimmerby. 
10. Politiskt beslut om uppdrag för översyn av förskole- och grundskolestrukturen inom Vimmerby 

kommun. 
 

Ovan nämnda åtgärder resulterar i ett förbättrat resultat för 2022 med cirka 3,2 mnkr. 

 
Yrkanden 
Marie Nicholson (M) yrkar att ta bort punkt 1, 2 och 10, behålla punkterna 3-8 och punkt 9 samt att 
under punkt 9 lägga till ”Inleda en kommunövergripande diskussion om Campus Vimmerbys framtid”.  
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id. 2022.1464 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
Verksamhetscheferna 

122



 

 

�ƵĚŐĞƚƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐ 

sŝŵŵĞƌďǇ�<ŽŵŵƵŶ 

ϮϬϮϮ-Ϭϰ-ϯϬ 
123



sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�-��ƵĚŐĞƚƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐ�ĂƉƌŝů�ϮϬϮϮ 

Ϯ� 

/ŶŶĞŚĊůůƐĨƂƌƚĞĐŬŶŝŶŐ 

PǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ƉƌŽŐŶŽƐŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ      ϯ 

ZĞƐƵůƚĂƚƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ         ϰ 

EćŵŶĚĞƌŶĂƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ       ϱ 

/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ        ϲ 

�ĞŶƚƌĂůĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ      ϴ 

hƚǀĞĐŬůŝŶŐƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ     ϭϬ  

^ĂŵŚćůůƐďǇŐŐŶĂĚƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ    ϭϮ  

^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚĞŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ       ϭϰ 

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚĞŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ    ϭϲ 

'ĞŵĞŶƐĂŵƚ�ŵŝůũƂ–�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚĞŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ  ϭϴ 

PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ�ŝ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ    ϭϴ 

ZĞǀŝƐŽƌĞƌŶĂƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ       ϭϵ 

sĂůŶćŵŶĚĞŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ       ϭϵ 

&ŝŶĂŶƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ      ϮϬ 

�ŝůĂŐĂ�ϭ�-�KĨƂƌƵƚƐĞĚĚĂ�ŵĞĚĞů       ϮϮ 

�ŝůĂŐĂ�Ϯ�-�DĞĚĞů�ĂƩ�ćƐŬĂ�ĞůůĞƌ�ĨƂƌĚĞůĂ      Ϯϯ 
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ϯ 

PǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ƉƌŽŐŶŽƐŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ 

�ƵĚŐĞƚĞƌĂƚ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ�ĨƂƌ�ϮϬϮϮ�ƵƉƉŐĊƌ�Ɵůů�ϮϬ͕Ϭ�ŵŶŬƌ͘�WƌŽŐŶŽƐƟƐĞƌĂƚ�ƌĞƐƵůƚĂƚ�ƵƉƉŐĊƌ�Ɵůů�ϯ͕ϲ�ŵŶŬƌ͕�ǀŝůŬĞƚ�ŵŽƚƐǀĂƌĂƌ�ĞŶ�ĂǀǀŝŬĞůƐĞ�
ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�ϭϲ͕ϯ�ŵŶŬƌ͘�hŶĚĞƌƐŬŽƩĞƚ�ŚćƌƌƂƌƐ�ĨƌćŵƐƚ�ĨƌĊŶ�^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚ�ŽĐŚ��ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚ͕�ŵĞĚ�ϭϴ͕ϰ�ŵŶŬƌ�
ƌĞƐƉĞŬƟǀĞ�ϵ͕ϲ�ŵŶŬƌ�ŝ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ͘�&ŝŶĂŶƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭϬ͕ϴ�ŵŶŬƌ�ũćŵĨƂƌƚ�ŵĞĚ�ďƵĚŐĞƚ͕�Ěćƌ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ƐŬĂƩĞͲ
ƵŶĚĞƌůĂŐƐƉƌŽŐŶŽƐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ĞŶ�ĨƂƌďćƩƌĂĚ�ƉƌŽŐŶŽƐ�ŵĞĚ�ϴ͕ϴ�ŵŶŬƌ�ũćŵĨƂƌƚ�ŵĞĚ�ďƵĚŐĞƚ͘� 

sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�ƵƉƉĨǇůůĞƌ�ŝŶƚĞ͕�ĞŶůŝŐƚ�ŚĞůĊƌƐƉƌŽŐŶŽƐĞŶ͕�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐĂ�ƌĞƐƵůƚĂƚŵĊů�Žŵ�Ϯ�й�Ăǀ�ƐŬĂƩĞŝŶƚćŬͲ
ƚĞƌ�ŽĐŚ�ŐĞŶĞƌĞůůĂ�ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ͘��ŌĞƌ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ƐŬĂƩĞƵŶĚĞƌůĂŐƐƉƌŽŐŶŽƐĞŶ�ďƂƌ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ�ůŝŐŐĂ�ƉĊ�Ϯϭ͕ϲ�ŵŶŬƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƵƉƉŶĊ�ĞƩ�ƌĞƐƵůͲ
ƚĂƚŵĊů�ƉĊ�Ϯ�й͘��ŶůŝŐƚ�ŚĞůĊƌƐƉƌŽŐŶŽƐĞŶ�ƉĞƌ�ĂƉƌŝů�ŐƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ĞƩ�ƉƌŽŐŶŽƐƟƐĞƌĂĚĞ�ƌĞƐƵůƚĂƚ�ƉĊ�Ϭ͕ϯ�й�Ăǀ�ƐŬĂƩĞŝŶƚćŬƚĞƌ�ŽĐŚ�ŐĞͲ
ŶĞƌĞůůĂ�ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ͘� 

/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďƵĚŐĞƚĞŶ�ĨƂƌ�ϮϬϮϮ�ƉĊ�ϭϭϵ͕ϲ�ŵŶŬƌ�ƐĞƌ�Ƶƚ�ĂƩ�ŐĞ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ƵŶŐĞĨćƌ�Ϯϳ͕ϳ�ŵŶŬƌ͘�PǀĞƌƐŬŽƩĞƚ�ŚćƌƌƂƌ�ĨƌćŵƐƚ�Ɵůů�
ŶǇŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ�ϭϲ͕ϰ�ŵŶŬƌ�ŽĐŚ�ƌĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ�ϭϬ͕ϵ�ŵŶŬƌ͘��&ƌćŵƐƚ�ďĞƌŽƌ�ƂǀĞƌƐŬŽƩĞƚ�ƉĊ�ĨƂƌƐĞŶŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ŐƂƌ�ĂƩ�ǀŝƐƐĂ�ĚĞůĂƌ�Ăǀ�
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌŶĂ�ĨƂƌƐ�ƂǀĞƌ�Ɵůů�ϮϬϮϯ�ĊƌƐ�ďƵĚŐĞƚ͘� 

,ćŶĚĞůƐĞƌ�Ăǀ�ǀćƐĞŶƚůŝŐ�ďĞƚǇĚĞůƐĞ 

�ŌĞƌ�ƚǀĊ�Ċƌ�ĂŶƐĞƐ�ŝŶƚĞ��ŽǀŝĚ-ϭϵ-ƉĂŶĚĞŵŝŶ�ůćŶŐƌĞ�ƐŽŵ�ƐĂŵŚćůůƐĨĂƌůŝŐ�ƐũƵŬĚŽŵ͘�DĞŶ�ƉĂŶĚĞŵŝŶ�ƉĊǀĞƌŬĂƌ�ĨŽƌƞĂƌĂŶĚĞ�ŬŽŵŵƵͲ
ŶĞŶƐ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ�ƉĊ�ŽůŝŬĂ�ƐćƩ͘��&ƂƌƵƚŽŵ�ĂƌďĞƚĞƚ�ŵĞĚ�ĂƩ�ŬŽŵŵĂ�ŝ�ĨĂƐ�ĞŌĞƌ�ƉĂŶĚĞŵŝĊƌĞŶ�ƐĊ�ƉĊǀĞƌŬĂƐ�ŶƵ�ǀćƌůĚƐĞŬŽŶŽŵŝŶ�Ăǀ�
ZǇƐƐůĂŶĚƐ�ŝŶǀĂƐŝŽŶ�Ăǀ�hŬƌĂŝŶĂ�ŵĞĚ�ďůĂŶĚ�ĂŶŶĂƚ�ŚƂũĚĂ�ƉƌŝƐĞƌ�ƉĊ�Ğů͕�ĚƌŝǀŵĞĚĞů�ŽĐŚ�ůŝǀƐŵĞĚĞů�ƐŽŵ�ĨƂůũĚ͘�&ŝŶĂŶƐŵĂƌŬŶĂĚĞŶ�ƉĊǀĞƌͲ
ŬĂƐ�ćǀĞŶ�ĚĞŶ�Ăǀ�ĚĞƚ�ŽƐćŬƌĂ�ůćŐĞƚ͘���ĞŶ�ƐŶĂďďƚ�ƐƟŐĂŶĚĞ�ŝŶŇĂƟŽŶĞŶ�ŝ�^ǀĞƌŝŐĞ�ŚĂƌ�ƌĞƐƵůƚĞƌĂƚ�ŝ�ƟĚŝŐĂƌĞ�ůćŐŐŶŝŶŐ�Ăǀ�ZŝŬƐďĂŶŬĞŶƐ�
ŚƂũŶŝŶŐ�Ăǀ�ƌĞƉŽƌćŶƚĂŶ͘�/�ĨĞďƌƵĂƌŝ�ŐŝĐŬ�ZŝŬƐďĂŶŬĞŶ�Ƶƚ�ŵĞĚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�Žŵ�ĂƩ�ƵŶĚĞƌ�ĂŶĚƌĂ�ŬǀĂƌƚĂůĞƚ�Ăǀ�ϮϬϮϰ�ƐŬƵůůĞ�ĚĞƚ�ƚƌŽůŝŐĞŶ�
ŬŽŵŵĂ�ĞŶ�ĨƂƌƐƚĂ�ƌćŶƚĞŚƂũŶŝŶŐ�ŵĞĚ�Ϯϱ�ƉƵŶŬƚĞƌ͘�DĞŶ�ƌĞĚĂŶ�ŝ�ĂƉƌŝů�ŬŽŵ�ĚĞƌĂƐ�ŚƂũŶŝŶŐ�ŵĞĚ�Ϯϱ�ƉƵŶŬƚĞƌ�ŽĐŚ�ƐŝŐŶĂůĞƌĂƌ�ŶƵ�Žŵ�ĂƩ�
ĚĞƚ�ƚƌŽůŝŐĞŶ�ŬŽŵŵĞƌ�ŬŽŵŵĂ�ǇƩĞƌůŝŐĂƌĞ�ƐĞǆ�ŚƂũŶŝŶŐĂƌ�Žŵ�Ϯϱ�ƉƵŶŬƚĞƌ�ǀĂƌĚĞƌĂ�ŝŶŶĂŶ�ƵƚŐĊĞŶĚĞ�Ăǀ�ϮϬϮϰ͘� 

sŝ�ǀĞƚ�ćŶŶƵ�ŝŶƚĞ�ŚƵƌ�ƐƚŽƌƚ�ŇǇŬƟŶŐŵŽƩĂŐĂŶĚĞƚ�ŝĨƌĊŶ�hŬƌĂŝŶĂ�ŬŽŵŵĞƌ�ǀĂƌĂ�ŝ�^ǀĞƌŝŐĞ�ŽĐŚ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ͘�:ƵƐƚ�ŶƵ�ŚĂƌ�ƵŶŐĞͲ
Ĩćƌ�ϱ�ŵŝůũŽŶĞƌ�ŵćŶŶŝƐŬŽƌ�ůćŵŶĂƚ�ƐŝŶĂ�ŚĞŵ�ŽĐŚ�ůĂŶĚĞƚ͘��ŶůŝŐƚ�DŝŐƌĂƟŽŶƐǀĞƌŬĞƚƐ�ƐƚĂƟƐƟŬ�ŚĂƌ�ƵŶŐĞĨćƌ�ϯϱ�ϬϬϬ�ŵćŶŶŝƐŬŽƌ�ƐƂŬƚ�ƐŝŐ�
Ɵůů�^ǀĞƌŝŐĞ͕�ǀŝůŬĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ŵŝŶĚƌĞ�ćŶ�ϭ�й�Ăǀ��ŵĂƐƐŇǇŬƟŶŐĂƌŶĂ͘�/�ĚĂŐƐůćŐĞƚ�ďćƌ�ƐƚĂƚĞŶ�ĚĞƚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ĂŶƐǀĂƌĞƚ�ĨƂƌ�ĞŶ�ŵĂƐƐŇǇŬͲ
ƟŶŐǀĊŐ�ŽĐŚ�ŬŽŵŵƵŶĞƌ�ĨĊƌ�ĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ƐŝŶĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŽĐŚ�ŝŶƐĂƚƐĞƌ͘� 

^ǀĞƌŝŐĞ�ƐƚĊƌ�ŝŶĨƂƌ�ƐƚŽƌĂ�ƵƚŵĂŶŝŶŐ�ŐćůůĂŶĚĞ�ĚĞ�ĚĞŵŽŐƌĂĮƐŬĂ�ĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌŶĂ�ƐŽŵ�ƐŬĞƌ�ŝ�ƐĂŵŚćůůĞƚ�ŝ�ĚĞƩĂ�ŶƵ͘�>ŝŬǀćů�ƐŽŵ�ŝ�ƂǀƌŝŐĂ�
ůĂŶĚĞƚ�ƐĊ�ƐƚĊƌ�ćǀĞŶ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�ŝŶĨƂƌ�ĚĞƐƐĂ�ƵƚŵĂŶŝŶŐ͘���ĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶ�ŝ�ĊůĚƌĂƌŶĂ�ϴϬ�ŽĐŚ�ćůĚƌĞ�ƂŬĂƌ�ƐŶĂďďĂƌĞ�ćŶ�ĚĞŶ�ĂƌͲ
ďĞƚƐĨƂƌĚĂ�ďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶ�ŵĞůůĂŶ�ĊůĚƌĂƌŶĂ�ϮϬ-ϲϱ�Ċƌ͘��Ğƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ďĞŚŽǀĞƚ�Ăǀ�ćůĚƌĞŽŵƐŽƌŐ�ƂŬĂƌ�ŬƌĂŌŝŐƚ͘��Ğƚ�ŬŽŵŵĞƌ�ŝ�ĨƂƌůćŶŐͲ
ŶŝŶŐĞŶ�ŝŶŶĞďćƌĂ�ĂƩ�ŬŽŵƉĞƚĞŶƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐĞŶ�ŝŶŽŵ�ćůĚƌĞŽŵƐŽƌŐĞŶ�ďůŝƌ�ĞŶ�Ăǀ�ĚĞ�ƐǀĊƌĂƌĞ�ƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌŶĂ�ĂƩ�ŚĂŶƚĞƌĂ�ĨƌĂŵƂǀĞƌ͘�� 

�Ğƚ�ćƌ�ƐƚŽƌĂ�ƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌ�ĨƌĂŵƂǀĞƌ�ƐŽŵ�^ǀĞƌŝŐĞ�ŽĐŚ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�ŬŽŵŵĞƌ�ďĞŚƂǀĂ�ŚĂŶƚĞƌĂ͘�&Ƃƌ�ĂƩ�ŬƵŶŶĂ�ŵƂƚĂ�ĚĞƐƐĂ�
ƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ƐƚćůůƐ�ŝŶĨƂƌ�ŬŽŵŵĞƌ�ĚĞƚ�ďĞŚƂǀĂƐ�ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ďĊĚĞ�ŬƵŶŶĂ�ŚĊůůĂ�ĞŶ�ŐŽĚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŚƵƐͲ
ŚĊůůŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƐĂŵƟĚŝŐƚ�ŐĞ�ĞŶ�ŐŽĚ�ǀćůĨćƌĚ͘� 
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ϰ� 

ZĞƐƵůƚĂƚƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ 

�ƌĞƚƐ�ƌĞƐƵůƚĂƚ�ƉƌŽŐŶŽƐƟƐĞƌĂƐ�Ɵůů�ϯ͕ϲ�ŵŶŬƌ͘�ZĞƐƵůƚĂƚĞƚ�ĨƂƌ�ϮϬϮϮ�ćƌ�ďƵĚŐĞƚĞƌĂƚ�Ɵůů�ϮϬ͕Ϭ�ŵŶŬƌ͕�ǀŝůŬĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ĞŶ�ŶĞŐĂƟǀ�ďƵĚŐĞƚĂǀͲ
ǀŝŬĞůƐĞ�ƉĊ�ϭϲ͕ϯ�ŵŶŬƌ͘�WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ŝŶŶĞŚĊůůĞƌ�ƐƚŽƌĂ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ŝŶŽŵ�ƐŽĐŝĂůŶćŵŶĚĞŶ�ŽĐŚ�ďĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚĞŶ͘� 

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ďĞƌćŬŶĂƐ�ŐƂƌĂ�ĞŶ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϰϮϵ�ƚŬƌ͘��ćƌ�ǀŝƐĂƌ��ĞŶƚƌĂůĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ƉĊ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭ͕ϲ�ŵŶŬƌ͕�ƐƚƂƌƌĞ�
ĚĞůĞŶ�Ăǀ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩĞƚ�ƟůůŚƂƌ�/d-ƐĞƌǀŝĐĞ�ϭ͕ϰ�ŵŶŬƌ�ƚŽƚĂůƚ͘�^ĂŵŚćůůƐďǇŐŐŶĂĚƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ƉƌŽŐŶŽƐƟƐĞƌĂƌ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭ͕ϵ�
ŵŶŬƌ͘�&ƌćŵƐƚ�ďĞƌŽƌ�ƂǀĞƌƐŬŽƩĞƚ�Ăǀ�ĂƩ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŵĂƌŬ�ŽĐŚ�ĞǆƉůŽĂƚĞƌŝŶŐ�ƌćŬŶĂƌ�ŵĞĚ�ĞŶ�ƌĞĂůŝƐĂƟŽŶƐǀŝŶƐƚ�ƉĊ�ϰ͕ϯ�ŵŶŬƌ�ƐĂŵƟͲ
ĚŝŐƚ�ƐŽŵ�ŐƌƵƐƚĂŐ�ŽĐŚ�ŐĂƚƵŬŽŶƚŽƌ�ƌćŬŶĂƌ�ŵĞĚ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭ͕ϱ�ŵŶŬƌ�ƌĞƐƉĞŬƟǀĞ�Ϭ͕ϵ�ŵŶŬƌ͘�^ĂŵŚćůůƐďǇŐŐŶĂĚƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ƉŽͲ
ćŶŐƚĞƌĂƌ�ĂƩ�ƉƌŽŐŶŽƐŽƐćŬĞƌŚĞƚĞŶ�ćƌ�ŚƂŐ͕�ŵĞĚ�ĂŶůĞĚŶŝŶŐ�Ăǀ�ƐŬĞŶĂŶĚĞ�ĚƌŝǀŵĞĚĞůƐƉƌŝƐĞƌ�ŽĐŚ�ƉƌŝƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ĨƂƌ�ĞŶĞƌŐŝ�ŽĐŚ�
ůŝǀƐŵĞĚĞů͘ 

^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚĞŶ�ƉƌŽŐŶŽƐƟƐĞƌĂƌ�ĂƩ�ŐƂƌĂ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭϴ͕ϰ�ŵŶŬƌ͕�Ěćƌ�ŝŶĚŝǀŝĚ–�ŽĐŚ�ĨĂŵŝůũĞŽŵƐŽƌŐĞŶ�ƌćŬŶĂƌ�ŵĞĚ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌͲ
ƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭϮ͕Ϯ�ŵŶŬƌ͘�&ƌćŵƐƚ�ćƌ�ĚĞƚ�ďĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵŶŐĚŽŵƐƉůĂĐĞƌŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ƌćŬŶĂƌ�ŵĞĚ�ĂƩ�ĚƌĂ�ƂǀĞƌ�ďƵĚŐĞƚĞŶ�ŵĞĚ�ϭϯ͕Ϭ�ŵŶŬƌ�ĨƂƌ�
ϮϬϮϮ͘�DĞĚĂŶ�ŵŝƐƐďƌƵŬƐǀĊƌĚƐƉůĂĐĞƌŝŶŐĂƌ͕�ƐŽĐŝĂůƉƐǇŬŝĂƚƌŝŶ�ŽĐŚ�ĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƐƚƂĚ�ŐƂƌ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ŵĞĚ�ϭ͕ϰ�ŵŶŬƌ͘�/ŶŽŵ�ćůĚƌĞŽŵƐŽƌͲ
ŐĞŶ�ƉƌŽŐŶŽƐƟƐĞƌĂƐ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϱ͕Ϯ�ŵŶŬƌ͘�PŬĂƚ�ĂŶƚĂů�ŚĞŵƚũćŶƐƫŵŵĂƌ�ŐƂƌ�ĂƩ�ďƵĚŐĞƚ�ďĞƌćŬŶĂƐ�ƂǀĞƌƐŬƌŝĚĂƐ�ŵĞĚ�ϯ͕ϴ�
ŵŶŬƌ͘�&ƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ�ŝ�ůƂŶĞĂǀƚĂů͕�ƐĊƐŽŵ�ŚƂũĚ�Žď-ĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĨƂƌćŶĚƌĂƚ�ĂƌďĞƚƐƟĚƐŵĊƩ�ĨƂƌ�ŶĂƩĂŶƐƚćůůĚĂ�ŐƂƌ�ĂƩ�ďƵĚŐĞƚĞŶ�ƂǀĞƌͲ
ƐŬƌŝĚƐ�ŵĞĚ�ϭ͕ϴ�ŵŶŬƌ�ŝŶŽŵ�ćůĚƌĞŽŵƐŽƌŐĞŶ͘�^ƚƂĚ�ŽĐŚ�ŽŵƐŽƌŐ͕�>^^͕�ƉƌŽŐŶŽƐƟƐĞƌĂƌ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϰ͕ϯ�ŵŶŬƌ͘�	ǀĞŶ�Śćƌ�ƉĊǀĞƌŬĂƌ�
ŚƂũĚ�Žď-ĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĨƂƌćŶĚƌĂƚ�ĂƌďĞƚƐƟĚƐŵĊƩ�ĨƂƌ�ŶĂƩĂŶƐƚćůůĚĂ͘�/ŶŽŵ�>^^-ďŽĞŶĚĞŶ�ƌćŬŶĂƐ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ƚŽƚĂůƚ�Ϭ͕ϯ�ŵŶŬƌ͘�
WĞƌƐŽŶůŝŐ�ĂƐƐŝƐƚĂŶƐ�ŐĞƌ�ĞŶ�ƉƌŽŐŶŽƐ�ƉĊ�–Ϯ͕ϱ�ŵŶŬƌ�ŽĐŚ�ĞǆƚĞƌŶĂ�ƉůĂĐĞƌŝŶŐĂƌ�–ϭ͕ϲ�ŵŶŬƌ͘� 
,ćůƐŽ–�ŽĐŚ�ƐũƵŬǀĊƌĚ�ŐĊƌ�ŵŽƚ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭ͕ϳ�ŵŶŬƌ͕�ƐŽŵ�ĨƌćŵƐƚ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�ƂŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƐũƵŬǀĊƌĚƐŵĂƚĞƌŝĂů�ŽĐŚ�ŝŶͲ
ŬŽŶƟŶĞŶƐŚũćůƉŵĞĚĞů�ϭ͕ϱ�ŵŶŬƌ�ŽĐŚ�ƂŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƚĞŬŶŝƐŬĂ�ŚũćůƉŵĞĚĞů�ϭ͕Ϯ�ŵŶŬƌ͘�&Ƃƌ�ĚĞŶ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ǀĞƌŬͲ
ƐĂŵŚĞƚĞŶ�ƐĊ�ǀŝƐĂƌ�ƉƌŽŐŶŽƐĞŶ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϰ͕ϵ�ŵŶŬƌ͘� 

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚĞŶ�ƌćŬŶĂƌ�ŵĞĚ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϵ͕ϲ�ŵŶŬƌ͘�,ćƌ�ćƌ�ĚĞƚ�ĨƌćŵƐƚ�ŐǇŵŶĂƐŝĞƚ͕�ŽĐŚ�ĚĞƐƐ�ŝŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĂ�
ĞƌƐćƩŶŝŶŐ͕�ƐŽŵ�ƉĊǀĞƌŬĂƌ�ƉƌŽŐŶŽƐĞŶ�ŵĞĚ�-ϵ͕Ϭ�ŵŶŬƌ͘�/�ƂǀƌŝŐƚ�ŬůĂƌĂƌ�ŐǇŵŶĂƐŝĞƚ�ƐŝŶ�ďƵĚŐĞƚ�ƚĂĐŬ�ǀĂƌĞ�ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐĞƚ�^ŬŽůŵŝůũĂƌĚĞŶ͘�
'ǇŵŶĂƐŝĞƐćƌƐ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌ�ŝŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂů�ĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ŚĊůůĞƌ�ŝŶƚĞ͕�ƵƚĂŶ�ǀŝƐĂƌ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭ͕ϴ�ŵŶŬƌ�ƉŐĂ͘�ƂŬĂƚ�ďĞŚŽǀ�Ăǀ�ĞǆƚƌĂ�
ĞůĞǀĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞƌ͘��ĂŵƉƵƐ�sŝŵŵĞƌďǇ�ƌćŬŶĂƌ�ŵĞĚ�ĂƩ�ƌĞĚŽǀŝƐĂ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭ͕Ϯ�ŵŶŬƌ�ƉŐĂ͘�ĞƩ�ŽĂŶǀćŶƚ�ĂŶƐůĂŐ�ŽĐŚ�ŵĞƌ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�
ćŶ�ďƵĚŐĞƚĞƌĂƚ͘� 

&ŝŶĂŶƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ĞŶ�ƉƌŽŐŶŽƐ�ƉĊ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭϬ͕ϴ�ŵŶŬƌ͘��ćƌ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ƐŬĂƩĞƵŶĚĞƌůĂŐƐƉƌŽŐŶŽƐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ĞŶ�ĨƂƌďćƩƌĂĚ�
ƉƌŽŐŶŽƐ�ŵĞĚ�ϴ͕ϴ�ŵŶŬƌ�ũćŵĨƂƌƚ�ŵĞĚ�ďƵĚŐĞƚ͘�/ŶŽŵ�ƉĞŶƐŝŽŶ�ǀŝƐĂƌ�ƉƌŽŐŶŽƐĞŶ�ƉĊ�ŚƂŐƌĞ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ĞŶ�ďĞƌćŬŶĂƚ͘�&ŝŶĂŶƐŶĞƩŽƚ�
ďĞƌćŬŶĂƐ�Ɵůů�–ϰ͕ϰ�ŵŶŬƌ͕�Ěćƌ�ŽŵǀćƌůĚĞŶ�ƐƉĞůĂƌ�ƐƚŽƌ�ƌŽůů�ŵĞĚ�ŚƂŐƌĞ�ƌćŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŽĐŚ�ůćŐƌĞ�ĂǀŬĂƐƚŶŝŶŐ�ƉĊ�ďƂƌƐĞŶ�ŽĐŚ�ƉůĂĐĞͲ
ƌŝŶŐĂƌ�ǀŝĂ�<>W͘�&ŝŶĂŶƐŶĞƩŽƚ�ćƌ�ĚŽĐŬ�ĞŶ�ƐǀĊƌ�ƉŽƐƚ�ĂƩ�ƉƌŽŐŶŽƐƟƐĞƌĂ�ŝ�ĚĂŐƐůćŐĞƚ͘ 

sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�ŚĂƌ�ŵŽƩĂŐŝƚ�ϳ͕ϱ�ŵŶŬƌ�ŝ�ƐũƵŬůƂŶĞĞƌƐćƩŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ƉĞƌŝŽĚĞŶ�ĚĞĐ�ϮϬϮϭ-ŵĂƌƐ�ϮϬϮϮ͘ 
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ϱ 

EćŵŶĚĞƌŶĂƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ 
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ϲ� 

/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ 
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ϳ 

/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ 

 

/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďƵĚŐĞƚĞŶ�ćƌ�ĨƂƌ�ϮϬϮϮ�ƐĂƩ�Ɵůů�ϭϭϵ͕ϲ�ŵŶŬƌ͘�hŶĚĞƌ�ϮϬϮϮ�ŚĂƌ�ĚĞƚ�ŚŝƫůůƐ�ƚĂŐŝƚƐ�ŝŐĊŶŐƐćƩŶŝŶŐƐďĞƐůƵƚ�ƉĊ�ƚŽƚĂůƚ�ϭϭϴ͕ϯ�
ŵŶŬƌ͘�WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ƉĞƌ�ϯϬ�ĂƉƌŝů�ǀŝƐĂƌ�ĞŶ�ƚŽƚĂů�ƉĊ�ϵϭ͕ϵ�ŵŶŬƌ͘�:ćŵĨƂƌƚ�ŵĞĚ�ĚĞŶ�ďĞƐůƵƚĂĚĞ�ďƵĚŐĞƚĞŶ�ĨƂƌ�ϮϬϮϮ�ƐĊ�ŝŶŶĞďćƌ�ĚĞƚ�ĞƩ�
ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�Ϯϳ͕ϳ�ŵŶŬƌ͘��ĞƐƐĂ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ĮŶŶƐ�ĨƌćŵƐƚ�ŝŶŽŵ�ŶǇŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ͕�ϭϲ͕ϰ�ŵŶŬƌ�ŽĐŚ�ƌĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ�ϭϬ͕ϵ�ŵŶŬƌ͘� 

Ećƌ�ĚĞƚ�ŐćůůĞƌ�ŶǇŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ�ƐĊ�ćƌ�ĚĞƚ�ĨƌćŵƐƚ�ŶǇ�ĨƂƌƐŬŽůĂ�EǇďďůĞ�ƐŽŵ�ǀĂƌ�ĞŶ�ďĞƐůƵƚĂĚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�ϯϱ͕ϱ�ŵŶŬƌ�ƐŽŵ�ǀŝƐĂƌ�ĞŶ�ƉƌŽͲ
ŐŶŽƐ�ƉĊ�Ϯϱ͕Ϭ�ŵŶŬƌ͘�	ǀĞŶ�ĚĞƚ�ŶǇĂ�ǀĊƌĚ–�ŽĐŚ�ŽŵƐŽƌŐƐďŽĞŶĚĞƚ�ŝ�EǇďďůĞ�ǀŝƐĂƌ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ŐĞŶƚĞŵŽƚ�ďĞƐůƵƚĂĚ�ďƵĚŐĞƚ�ϱ͕Ϭ�ŵŶŬƌ�
ŐĞŶƚĞŵŽƚ�ϭϬ͕Ϭ�ŵŶŬƌ͘��ĞƐƐĂ�ƟůůƐĂŵŵĂŶƐ�ƵƚŐƂƌ�ϭϱ͕ϱ�ŵŶŬƌ�Ăǀ�ĚĞ�ϭϲ͕ϰ�ŵŶŬƌ͘���Ğƚ�ŚĂƌ�ďůŝǀŝƚ�ĨƂƌƐĞŶŝŶŐĂƌ�ŝ�ďĊĚĂ�ƉƌŽũĞŬƚĞŶ�ǀŝůŬĞƚ�ŐƂƌ�
ĂƩ�ǀŝƐƐ�ĚĞů�Ăǀ�ƉƌŽũĞŬƚĞŶ�ŇǇƩĂƐ�ƂǀĞƌ�Ɵůů�ϮϬϮϯ�ĊƌƐ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďƵĚŐĞƚ͘ 

/ŶŽŵ�ƌĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ�ƐĊ�ćƌ�ĚĞƚ�ŇĞƌƚĂůĞƚ�ƉƵŶŬƚĞƌ�ƐŽŵ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďĞƐůƵƚĂĚ�ďƵĚŐĞƚ͘�^ƚƂƌƐƚ�ĂǀǀŝŬĞůƐĞ�ćƌ�ŝŶŽŵ�&ƌƂĚŝŶŐĞ�
ŬƂŬ�ƉĊ�ϱ͕Ϭ�ŵŶŬƌ�Ěćƌ�ƉƌŽũĞŬƚĞƚ�ŝŶƚĞ�ŚŝŶŶĞƌ�ƵƞƂƌĂƐ�ƵƚĂŶ�ƐŬũƵƚƐ�ƂǀĞƌ�Ɵůů�Ċƌ�ϮϬϮϯ͕��ƌćŶŶĞďƌŽ�ƐŬŽůĂ�Ϯ͕Ϯ�ŵŶŬƌ�ŽĐŚ��ũƵƌƐĚĂůĂ�ƐŬŽůĂ�ϭ͕ϵ�
ŵŶŬƌ�Ěćƌ�ĚĞƚ�ĞŶĚĂƐƚ�ŐĞŶŽŵĨƂƌƐ�ĞŶ�ƵƚƌĞĚŶŝŶŐ�ŝ�Ċƌ�ĚĊ�ƂǀƌŝŐƚ�ŇǇƩĂƐ�ƂǀĞƌ�Ɵůů�Ċƌ�ϮϬϮϯ�ƉŐĂ͘�ƌĞƐƵƌƐďƌŝƐƚ͘�� 
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ϴ� 

�ĞŶƚƌĂůĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ 
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ϵ 

 <ŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�Ɵůů�ŚĞůĊƌƐƉƌŽŐŶŽƐ 

ϭͿ �ĞŵŽŬƌĂƟďĞƌĞĚŶŝŶŐ 
>ćŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ĚĞŵŽŬƌĂƟďĞƌĞĚŶŝŶŐ͘�WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�ϭϯϬ�ƚŬƌ͘ 

ϮͿ <ŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞ 
>ćŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƐĂŵŵĂŶƚƌćĚĞŶ�ŵĞŶ�ŚƂŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ĂďŽŶŶĞŵĂŶŐ�ŽĐŚ�ƐǇƐƚĞŵ͘�WƌŽŐŽƐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�
ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�ϮϬ�ƚŬƌ͘ 

ϯͿ <ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ 
>ćŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ŬƵƌƐĞƌ͕�ĂǀŐŝŌĞƌ͕�ŚŽƚĞůů͕�ŵĂƚĞƌŝĂů͕�ĂŶĚƌĂ�ŬƂƉƚĂ�ƚũćŶƐƚĞƌ�ĞƚĐ͘�WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�
ƉĊ�ϭϰϬ�ƚŬƌ͘ 

ϰͿ PǀƌŝŐ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŬŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ 
WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�-�ϳϬϬ�ƚŬƌ�ǀŝůŬĞƚ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�ŬƌŝŐĞƚ�ŝ�hŬƌĂŝŶĂ͘� 

ϱͿ <ŽŵŵƵŶůĞĚŶŝŶŐ�ŝŶŬů�ũƵƌŝƐƚ 
WƌŽŐŶŽƐ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

ϲͿ �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂǀĚĞůŶŝŶŐ 
dŽƚĂůƚ�ĨƂƌ�ŐƌƵƉƉ�Ϭϯ�ǀŝƐĂƌ�ƉƌŽŐŶŽƐĞŶ�ĞŶ�ƂŬĂĚ�ŬŽƐƚŶĂĚ�ĨƂƌ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ŵĞŶ�ĚĞƚ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�ƉƌŽũĞŬƚ�>ŝƩĞƌĂƚƵƌŶŽĚ�ŽĐŚ�ƉƌŽũĞŬƚ�
ϭϱϭϲϭ��ŝďůŝŽƚĞŬĞƚ͘�WĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƉƌŽũĞŬƚĞŶ�ćƌ�ďĞƌćŬŶĂƚ�Ɵůů�ϭ͕ϯ�ŵŶŬƌ͘�PǀƌŝŐ�ĚƌŝŌ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�
ĨƂƌ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ƉĊ�ϮϳϬ�ƚŬƌ͕�ǀŝůŬĞƚ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�ǀĂŬĂŶƚĂ�ƚũćŶƐƚĞƌ�ŽĐŚ�ƉĂƌƟĞůů�ůĞĚŝŐŚĞƚ͘�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ďĞƌćŬŶĂƐ�ĨĊ�ŚƂŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂͲ
ĚĞƌ�ĨƂƌ�ŬƂƉƚĂ�ƚũćŶƐƚĞƌ͕�ƐǇƐƚĞŵ͕�ĨƂƌďƌƵŬŶŝŶŐƐǀĂƌŽƌ͕�ŬƵƌƐĞƌ�ĞƚĐ͘�,ƂŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ŬŽŶƐƵůƚĞƌͬƟůůĨćůůŝŐ�ŝŶŚǇƌĚ�ƉĞƌƐŽŶĂů͘�
�ŝďůŝŽƚĞŬĞƚ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�-�ϴϬ�ƚŬƌ�ǀŝůŬĞƚ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�ŚƂŐƌĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘ 

ϳͿ �ŬŽŶŽŵŝĂǀĚĞůŶŝŶŐ 
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŚĂƌ�Ğũ�ĨƵůů�ĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�ĨƂƌ�ƐŝŶĂ�ƚũćŶƐƚĞƌ͕�ŵŝŶƵƐďƵĚŐĞƚ�ǀŝĚ�ĊƌĞƚƐ�ŝŶŐĊŶŐ͘�WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�
ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�-�ϯϯϬ�ƚŬƌ͘ 

ϴͿ ,Z-ĂǀĚĞůŶŝŶŐ 
,ƂŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƐǇƐƚĞŵ�ŽĐŚ�ŬƂƉƚĂ�ƚũćŶƐƚĞƌ͘�WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�-�ϭϬϬ�ƚŬƌ͘ 

ϵͿ &ĂĐŬůŝŐ�ĨƂƌĞƚƌćĚĂƌĞ 
WƌŽŐŶŽƐ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

ϭϬͿ /d-ƐĞƌǀŝĐĞ 
WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�-�ϭ�ϰϭϬ�ƚŬƌ͘�hŶĚĞƌƐŬŽƩĞƚ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�ƵŶĚĞƌĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ƐǇƐƚĞŵŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�
ƐĂŵƚ�ĂƩ�ŬŽƐƚŶĂĚƐƉƌŽŐŶŽƐĞŶ�ĨƂƌ�ĂŶǀćŶĚĂƌŬŽŶƚŽŶ�ďĞƌćŬŶĂƐ�ďůŝ�ŵǇĐŬĞƚ�ŚƂŐƌĞ͘ 

ϭϭͿ PǀƌŝŐ�ŐĞŵĞŶƐĂŵ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ 
,ƂŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�^d/D͘�WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�-�ϭϮϬ�ƚŬƌ͘� 

ϭϮͿ �ŝůƉŽŽů 
WƌŽŐŶŽƐ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

ϭϯͿ �ĞŶƚƌĂůĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ�ƚŽƚĂů 
hŶĚĞƌƐŬŽƩĞƚ�ůŝŐŐĞƌ�ĨƌćŵƐƚ�ƉĊ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�͟<ƌŝƐůćŐĞ�ŝ�hŬƌĂŝŶĂ͟�-�ϳϬϬ�ƚŬƌ�ƐĂŵƚ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ƐǇƐƚĞŵŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�Ɵůů�/ƚƐĂŵ�
ƉĊ�ϭ�ϰϬϬ�ƚŬƌ�ŽĐŚ�ƵŶĚĞƌĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�ŚŽƐ�ĞŬŽŶŽŵŝĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘��ĞƌćŬŶĂƚ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ�ĂǀĚĞůͲ
ŶŝŶŐĞŶ�ƉŐĂ͘�ǀĂŬĂŶƚĂ�ƚũćŶƐƚĞƌ͕�ƉĂƌƟĞůů�ůĞĚŝŐŚĞƚ�ŽĐŚ�ƐũƵŬƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ�ƐĂŵƚ�ůćŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ŬƂƉƚĂ�ƚũćŶƐƚĞƌ�ŽĐŚ�ŝŶŬƂƉ͘ 
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ϭϬ� 

hƚǀĞĐŬůŝŶŐƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ 
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ϭϭ 

<ŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�Ɵůů�ŚĞůĊƌƐƉƌŽŐŶŽƐ 

ϭͿ EćƌŝŶŐƐůŝǀƐĞŶŚĞƚĞŶ 
WƌŽŐŶŽƐ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 
PŬĂĚĞ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ďĞƌŽĞŶĚĞ�Ăǀ�ŝĐŬĞ�ďƵĚŐĞƚĞƌĂĚĞ�ƉƌŽũĞŬƚŵĞĚĞů͕�ƐĂŵƚ�ƂŬĂĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂů-�ŽĐŚ�ůŽŐŝƐƟŬŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƉŐĂ͘�ŬƌŝƐůćŐĞ�
hŬƌĂŝŶĂ͘ 

ϮͿ <ƵůƚƵƌ–�ŽĐŚ�ĨƌŝƟĚƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ 
WƌŽŐŶŽƐ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

ϯͿ &ƌŝƟĚƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ 
WƌŽŐŶŽƐ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

ϰͿ PǀƌŝŐ�ĨƌŝƟĚƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ 
WƌŽŐŶŽƐ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

ϱͿ ^ƚƂĚ�ĨƌŝƟĚƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ 
WƌŽŐŶŽƐ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

ϲͿ ^ƚƂĚ�ŬƵůƚƵƌǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ 
WƌŽŐŶŽƐ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

ϳͿ <ƵůƚƵƌƐŬŽůĂ 
WƌŽŐŶŽƐ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 
PŬĂĚĞ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ƉĊ�ŐƌƵŶĚ�Ăǀ�ƵƚƂŬĂĚ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ƵŶĚĞƌ�ϮϬϮϮ�ƐŽŵ�ćǀĞŶ�ŵĞĚĨƂƌƚ�ƂŬĂĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŽĐŚ�ŽŵŬŽƐƚŶĂͲ
ĚĞƌ͘ 

ϴͿ ^ƚƂĚ�Ɵůů�ĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌ 
EĞŐĂƟǀ�ĂǀǀŝŬĞůƐĞ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ŵĞĚ�ϭϳ�ƚŬƌ͘ 
�ĞƌŽƌ�ƉĊ�ŵĞƌ�ĨƂƌĞŶŝŶŐƐďŝĚƌĂŐ�ƵƚďĞƚĂůƚ�ćŶ�ďƵĚŐĞƚĞƌĂƚ͘ 

ϵͿ ^ƚƂĚ�Ɵůů�ĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌ 
WƌŽŐŶŽƐ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

ϭϬͿ sĂƌƵŚĞŵƐćŶĚŶŝŶŐƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ 
WŽƐŝƟǀ�ĂǀǀŝŬĞůƐĞ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�ϭϵϬ�ƚŬƌ͘ 
�ĞƌŽƌ�ƉĊ�ĞƩ�ŵŝŶƐŬĂƚ�ĂŶƚĂů�ŚĞŵůĞǀĞƌĂŶƐĞƌ͘ 

ϭϭͿ hƚǀĞĐŬůŝŶŐƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ƚŽƚĂůƚ 
hƚǀĞĐŬůŝŶŐƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶƐ�ƉƌŽŐŶŽƐ�ĨƂƌ�ϮϬϮϮ�ǀŝƐĂƌ�ƉĊ�ĞŶ�ƉŽƐŝƟǀ�ĂǀǀŝŬĞůƐĞ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�ϭϳϯ�ƚŬƌ͘ 
�ǀǀŝŬĞůƐĞŶ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�,ĞŵƐćŶĚŶŝŶŐƐďŝĚƌĂŐ�ƐŽŵ�ǀŝƐĂƌ�ĞŶ�ƉƌŽŐŶŽƐ�ƐŽŵ�ƉĞŬĂƌ�ŵŽƚ�ŵŝŶƐŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�
ŚĞŵůĞǀĞƌĂŶƐĞƌ�ƉĊ�ϭϵϬ�ƚŬƌ�ƐĂŵƚ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�^ƚƂĚ�ĨƂƌ�ĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ǀŝƐĂƌ�ĞŶ�ŶĞŐĂƟǀ�ĂǀǀŝŬĞůƐĞ�ƉĊ�-�ϭϳ�ƚŬƌ͘ 
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ϭϮ� 
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ϭϯ 

<ŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�Ɵůů�ŚĞůĊƌƐƉƌŽŐŶŽƐ 

ϭͿ dĞŬŶŝƐŬ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ 
WƌŽŐŶŽƐ�ĨƂůũĞƌ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

ϮͿ <ŽƐƚĞŶŚĞƚĞŶ 
�Ğƚ�ƐŽŵ�ŝ�ŚƵǀƵĚƐĂŬ�ĂǀǀŝŬĞƌ�ćƌ�ůŝǀƐŵĞĚĞů�-ϭϴϲ�ƚŬƌ�ŽĐŚ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ϭϮϳ�ƚŬƌ͘�sŝ�ƐĞƌ�ĂƩ�ůŝǀƐŵĞĚĞů�ŬŽŵŵĞƌ�ďĞůĂƐƚĂ�
ŵĞƌ�ĨƌĂŵƂǀĞƌ͘�ZŝƐŬ�ĨƂƌ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ͘��ĞƚǇĚĂŶĚĞ�ďĞůŽƉƉ�ĞƌŚĊůůƐ�ŝ�ƐũƵŬůƂŶĞĞƌƐćƩŶŝŶŐ�нϮϯϳ�ƚŬƌ͘�WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ƉĊ�
ŚĞůĊƌ�ƉĊǀĞƌŬĂƐ�ŵĂƌŬĂŶƚ�Ăǀ�ƂŬĂĚĞ�ůŝǀƐŵĞĚĞůƐƉƌŝƐĞƌ�ŵĂũ-ĚĞĐ�ϱй͕�ϯϳϱ�ƚŬƌ͕�ƐƚŽƌ�ƌŝƐŬ�ĨƂƌ�ǇƩĞƌůŝŐĂƌĞ�ƉƌŝƐũƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌ͘ 

ϯͿ >ŽŬĂůǀĊƌĚƐĞŶŚĞƚĞŶ 
�ĞƚǇĚĂŶĚĞ�ƐũƵŬůƂŶĞĞƌƐćƩŶŝŶŐ�Ϯϴϰ�ƚŬƌ͕�ĂǀǇƩƌŝŶŐ�ĨŽƌĚŽŶ�ϭϰϮ�ƚŬƌ͕�ǀćǆůĂƌ�ĨƌĊŶ�ůĞĂƐŝŶŐ�Ɵůů�ŝŶŬƂƉ�Ăǀ�ƐƚćĚŵĂƐŬŝŶĞƌ�ŵĂũ�ŽĐŚ�
ĨƌĂŵĊƚ͘�hƉƉĚƌĂŐ�ƵƚƂǀĞƌ�ďƵĚŐĞƚ�sŝŵĂƌ�ŽĐŚ�ŚĞŵƚũćŶƐƚ͘� 

ϰͿ 'ƌƵƐƚĂŐ 
WůĂŶĞƌĂĚ�ƐƉƌćŶŐŶŝŶŐ͕�ŬƌŽƐƐŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƐŽƌƚĞƌŝŶŐ�ƵŶĚĞƌ�ĊƌĞƚ͘�<ŽŵŵĞƌ�ƐƉĂƌĂ�ĚƌŝŌŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ŐĂƚƵŬŽŶƚŽƌĞƚƐ�ĚƌŝŌĂǀĚĞůŶŝŶŐ͘ 

ϱͿ ^ŬŽŐƐĚƌŝŌ 
WƌŽŐŶŽƐ�ĨƂůũĞƌ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

ϲͿ �ŽƐƚĂĚƐĂŶƉĂƐƐŶŝŶŐ 
WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ĨƂůũĞƌ�ďƵĚŐĞƚ�ŵĞŶ�ŬĂŶ�ƐǀćŶŐĂ�ƐŶĂďďƚ͘ 

ϳͿ 'ĂƚƵŬŽŶƚŽƌĞƚ 
WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ćƌ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�ϴϱϬ�ƚŬƌ͘��ǀǀŝŬĞůƐĞŶ�ďĞƌŽƌ�ĨƌćŵƐƚ�ƉĊ�ƐŬĞŶĂŶĚĞ�ĚƌŝǀŵĞĚĞůƐƉƌŝƐ�ƐĂŵƚ�ŬŽƐƚŶĂͲ
ĚĞƌ�ƵƚƂǀĞƌ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌ�ƚƌĂĮŬďĞůǇƐŶŝŶŐ͘� 

ϴͿ /ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ͕�ƚƌĂĮŬ 
WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ĨƂůũĞƌ�ƟůůƐǀŝĚĂƌĞ�ďƵĚŐĞƚ͕�ŵĞŶ�ŽƐćŬĞƌŚĞƚĞŶ�ŽĐŚ�ƌŝƐŬĞŶ�ĨƂƌ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ćƌ�ŚƂŐ�ŵĞĚ�ƚĂŶŬĞ�ƉĊ�
ƐŬĞŶĂŶĚĞ�ĚƌŝǀŵĞĚĞůƐƉƌŝƐĞƌ͘ 

ϵͿ DĂƌŬ�ŽĐŚ�ĞǆƉůŽĂƚĞƌŝŶŐ 
WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ćƌ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�ϰ͕ϯ�ŵŶŬƌ�Ěćƌ�ƌĞĂůŝƐĂƟŽŶƐǀŝŶƐƚĞŶ�ĨƂƌ�,ǇůƚĂ�ƉĊ�ϰ͕ϭ�ŵŶŬƌ�ćƌ�ŝŶŬůƵĚĞƌĂĚ͘ 

ϭϬͿ ZćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚĞŶ 
WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ćƌ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�ϮϱϬ�ƚŬƌ�;ƵŶĚĞƌ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐ�ĂƩ��>��ĞƌŚĊůůƐ�ŵĞĚ�ϮϯϬ�ƚŬƌ�ĨƂƌ�ĚĞ�ƐĂƚƐŶŝŶŐĂƌ�
ƐŽŵ�ŐũŽƌƚƐ�ƉĊ�ĚĞůƟĚƐďƌĂŶĚŵćŶŶĞŶͿ͘�PǀĞƌƐŬŽƩĞƚ�ďĞƌŽƌ�ĨƌćŵƐƚ�ƉĊ�ůćŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ćŶ�ďƵĚŐĞƚĞƌĂƚ�ĨƂƌ�ƌćĚĚŶŝŶŐƐĐŚĞĨ�ŝ�ŽĐŚ�
ŵĞĚ�ĂǀƚĂůĞƚ�ŵĞĚ�sćƐƚĞƌǀŝŬ͘�^ŬŽŐƐďƌĂŶĚ��ũƂƌŬĂ͕�ĐĂ�ϮϬϬ�ƚŬƌ�;ϯϲϬŚ�Ăǀ�ƉŽƩ�ƉĊ�ϭ�ϬϬϬŚͿ 

ϭϭͿ &ĂƐƟŐŚĞƚƐŬŽŶƚŽƌĞƚ 
WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ƉĊ�ŚĞůĊƌĞƚ�ĨƂůũĞƌ�ďƵĚŐĞƚ�ƵŶĚĞƌ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐ�ĂƩ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ��ĂŵƉƵƐ�ƟůůćŐŐƐĚĞďŝƚĞƌĂƐ��hE͘�WĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚͲ
ŶĂĚĞƌŶĂ�ćƌ�ůĊŶŐƚ�ƵŶĚĞƌ�ďƵĚŐĞƚ͕�ǀŝůŬĞƚ�ĚĞůǀŝƐ�ǀćŐƐ�ƵƉƉ�Ăǀ�ŬŽŶƐƵůƚŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘��ŶĞƌŐŝŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƂǀĞƌ�ďƵĚŐĞƚ͘�>ŝƚĞ�ŵĞƌ�ƵƚͲ
ŚǇƌƚ�ƉĊ�sdd͕�ĐĂ�ϯϭϱ�ƚŬƌ͘ 

ϭϮͿ ^ĂŵŚćůůƐďǇŐŐŶĂĚƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ƚŽƚĂůƚ 
WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ćƌ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭ͕ϵ�ŵŶŬƌ͘�,ƂŐ�ƉƌŽŐŶŽƐŽƐćŬĞƌŚĞƚ�ƐĂŵƚ�ƵƚŵĂŶŝŶŐ�ŝ�ĂƩ�ŚĊůůĂ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƌĂŵƂǀĞƌ�Ɵůů�ĨƂůũĚ�Ăǀ�
ƉƌŝƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ƉĊ�ĨƌćŵƐƚ�ĚƌŝǀŵĞĚĞů͕�ůŝǀƐŵĞĚĞů�ŽĐŚ�Ğů͘� 
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ϭϰ� 

^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚĞŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ 
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sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�-��ƵĚŐĞƚƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐ�ĂƉƌŝů�ϮϬϮϮ 

ϭϱ 

<ŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�Ɵůů�ŚĞůĊƌƐƉƌŽŐŶŽƐ 

ϭͿ /ŶĚŝǀŝĚ–�ŽĐŚ�ĨĂŵůŝũĞŽŵƐŽƌŐ 
WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ĞŌĞƌ�ĂƉƌŝů�ǀŝƐĂƌ�ƉĊ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭϮ͕Ϯ�ŵŶŬƌ͘�KƌƐĂŬĞŶ�ćƌ�ĨƌćŵƐƚ�ďĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵŶŐĚŽŵƐƉůĂĐĞƌŝŶŐĂƌ͕�ϭϯ͕Ϭ�
ŵŶŬƌ͘�DŝƐƐďƌƵŬƐǀĊƌĚĞŶƐ�ƉůĂĐĞƌŝŶŐƐŬŽŶƚŽ�ƐĞƌ�Ƶƚ�ĂƩ�ŐĊ�ŵĞĚ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�Ϭ͕ϴ�ŵŶŬƌ�ŽĐŚ�ƐŽĐŝĂůƉƐǇŬŝĂƚƌŝŶ�ŵĞĚ�ĞƩ�ƂǀĞƌͲ
ƐŬŽƩ�ƉĊ�Ϭ͕Ϯ�ŵŶŬƌ͘�	ǀĞŶ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƐƚƂĚ�ŐĊƌ�ŵĞĚ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�Ϭ͕ϰ�ŵŶŬƌ͘��ƌďĞƚƐŵĂƌŬŶĂĚƐĊƚŐćƌĚĞƌŶĂ�
͟�ǆƚƌĂ�ƚũćŶƐƚĞƌ͟�ŐĊƌ�ŵĞĚ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�Ϭ͕ϳ�ŵŶŬƌ�ĚĞƩĂ�ƉŐĂ͘�ĞŶ�ďŽŬĨƂƌŝŶŐƐŵŝƐƐ�ŵĞůůĂŶ�ĞŬŽŶŽŵŝŬŽŶƚŽƌĞƚ�ŽĐŚ�,Z-
ĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ǀŝĚ�ďŽŬƐůƵƚĞƚ�ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ͘�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŚĂƌ�ĨĊƩ�Ϭ͕ϰ�ŵŶŬƌ�ŝ�ƐũƵŬůƂŶĞĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ĚĞĐ�ϮϬϮϭ-ŵĂƌƐ�ϮϬϮϮ͘ 

ϮͿ &ƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ 
WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϰ͕ϵ�ŵŶŬƌ͘�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŐćůůĂŶĚĞ�ƐŽĐŝĂůŶćŵŶĚĞŶ�ƐĞƌ�Ƶƚ�ĂƩ�ŐĊ�ŵĞĚ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϵϬ�
ƚŬƌ͘�&ƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ŚĂƌ�ĨĊƩ�ϭϳ͕ϰ�ŵŶŬƌ�ŚŝƫůůƐ�ŝ�ƌŝŬƚĂĚĞ�ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ�ĚĞƐƐĂ�ŬŽŵŵĞƌ�ĂƩ�ĂŶǀćŶĚĂƐ�ƵŶĚĞƌ�ĊƌĞƚ�ŽĐŚ�ƐŬĂ�ĊƚĞƌƌĂƉͲ
ƉŽƌƚĞƌĂƐ�ǀŝĚ�ĊƌƐƐŬŝŌĞƚ͘�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŚĂƌ�ĨĊƩ�ƐũƵŬůƂŶĞĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ĚĞĐ�ϮϬϮϭ-ŵĂƌƐ�ϮϬϮϮ�ŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞ�Ϭ͕ϰ�ŵŶŬƌ͘ 

ϯͿ 	ůĚƌĞŽŵƐŽƌŐ 
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�	ůĚƌĞŽŵƐŽƌŐ�ƐĞƌ�Ƶƚ�ĂƩ�ŐĊ�ŵĞĚ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϱ͕Ϯ�ŵŶŬƌ͘�KƌƐĂŬĞƌŶĂ�Ɵůů�ĚĞƩĂ�ćƌ�ĞŶ�ƉůĂĐĞƌŝŶŐ�ŵŽƚƐǀĂͲ
ƌĂŶĚĞ�Ϯ͕Ϯ�ŵŶŬƌ͕�ƂŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ŚƂũĚ�K�-ĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ŵĞĚ�Ϭ͕ϯ�ŵŶŬƌ�ŽĐŚ�ƂŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ćŶĚƌĂƚ�ŶĂƩŵĊƩ�ĨƂƌ�
ŶĂƩƉĞƌƐŽŶĂů�ŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞ�ϭ͕ϰ�ŵŶŬƌ͘�,ĞŵƚũćŶƐƚĞŶ�ŐƂƌ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϯ͕ϴ�ŵŶŬƌ�ƉŐĂ͘�ƂŬĂƚ�ĂŶƚĂů�ŚĞŵƚũćŶƐƫŵŵĂƌ�ŵŽƚ�
ďƵĚŐĞƚ͘�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ϳϳ-ϳϴ�ŚĂƌ�ĨĊƩ�ƐũƵŬůƂŶĞĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ĚĞĐ�ϮϬϮϭ-ŵĂƌƐ�ϮϬϮϮ�ŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞ�Ϯ͕ϰ�ŵŶŬƌ͘ 

ϰͿ ^ƚƂĚ�ŽĐŚ�ŽŵƐŽƌŐ͕�>^^ 
WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ćƌ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�ϰ͕ϯ�ŵŶŬƌ͘�>^^-ďŽĞŶĚĞŶĂ�ŐĊƌ�ŵĞĚ�Ϭ͕ϯ�ŵŶŬƌ�ŝ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ǀŝůŬĞƚ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�
ƂŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�K�-ĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ŵĞĚ�Ϭ͕ϭ�ŵŶŬƌ�ŽĐŚ�ƂŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƉŐĂ͘�ĂǀƚĂůƐĨƂƌćŶĚƌŝŶŐ�ŶĂƩŵĊƩ�ĨƂƌ�ŶĂƩƉĞƌƐŽŶĂů�
ŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞ�Ϭ͕ϱ�ŵŶŬƌ͘��ĞƐƐƵƚŽŵ�ĨĊƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ƉĞƌƐŽŶůŝŐ�ĂƐƐŝƐƚĂŶƐ�ŵĞĚ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�Ϯ͕ϱ�ŵŶŬƌ�ŽĐŚ�ĞǆƚĞƌŶĂ�
ƉůĂĐĞƌŝŶŐĂƌ�ŵĞĚ�ϭ͕ϲ�ŵŶŬƌ͘�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ϳϵ�ŚĂƌ�ĨĊƩ�ƐũƵŬůƂŶĞĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ĚĞĐ�ϮϬϮϭ–�ŵĂƌƐ�ϮϬϮϮ�ŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞ�Ϭ͕ϳ�
ŵŶŬƌ͘ 

ϱͿ ,ćůƐŽ–�ŽĐŚ�ƐũƵŬǀĊƌĚ 
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͕�,ćůƐŽ–�ŽĐŚ�ƐũƵŬǀĊƌĚ�ŐĊƌ�ŵĞĚ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭ͕ϳ�ŵŶŬƌ͘�KƌƐĂŬĞƌŶĂ�Ɵůů�ĚĞƩĂ�ćƌ�ƂŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƐũƵŬͲ
ǀĊƌĚƐŵĂƚĞƌŝĂů�ŽĐŚ�ŝŶŬŽŶƟŶĞŶƐŚũćůƉŵĞĚĞů�ϭ͕ϱ�ŵŶŬƌ�ŽĐŚ�ƂŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƚĞŬŶŝƐŬĂ�ŚũćůƉŵĞĚĞů�ϭ͕Ϯ�ŵŶŬƌ͘�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚͲ
ĞŶ�ϴϬ�ŚĂƌ�ĨĊƩ�ƐũƵŬůƂŶĞĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ĚĞĐ�ϮϬϮϭ-ŵĂƌƐ�ϮϬϮϮ�ŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞ�Ϭ͕Ϯ�ŵŶŬƌ͘ 

ϲͿ ^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚĞŶƐ�ƚŽƚĂůĂ�ƌĞƐƵůƚĂƚ 
WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ĨƂƌ�ƐŽĐŝĂůŶćŵŶĚĞŶƐ�ƚŽƚĂůĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ćƌ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭϴ͕ϰ�ŵŶŬƌ͘�dŽƚĂůƚ�ŚĂƌ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ĨĊƩ�ƐũƵŬůƂŶĞͲ
ĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ƉĊ�ϰ͕ϭ�ŵŶŬƌ�ĨƂƌ�ĚĞĐ�ϮϬϮϭ-ŵĂƌƐ�ϮϬϮϮ͘ 
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ϭϲ� 

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚĞŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ 
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sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�-��ƵĚŐĞƚƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐ�ĂƉƌŝů�ϮϬϮϮ 

ϭϳ 

<ŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�Ɵůů�ŚĞůĊƌƐƉƌŽŐŶŽƐ 

ϭͿ EćŵŶĚ�ŽĐŚ�ŬŽŶƚŽƌ 
<ĂŶ�ŬŽŵŵĂ�ĂƩ�ƌĞĚŽǀŝƐĂ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�Ϭ͕ϭ�ŵŶŬƌ�ƉŐĂ͘�ŵŝŶĚƌĞ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ćŶ�ďƵĚŐĞƚĞƌĂƚ͘ 

ϮͿ &ƂƌƐŬŽůĞŬůĂƐƐ 
&ƂƌƐŬŽůĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ƐĞƌ�Ƶƚ�ĂƩ�ƌĞĚŽǀŝƐĂ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�Ϭ͕ϵ�ŵŶŬƌ͘ 

ϯͿ ^ćƌƐŬŽůĂ 
^ćƌƐŬŽůĂŶ�ŬůĂƌĂƌ�ŝŶƚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ƚƌŽƚƐ�ĨƂƌƐƚćƌŬŶŝŶŐ�ƉĊ�ϭ͕ϯ�ŵŶŬƌ�ŝŶĨƂƌ�ďƵĚŐĞƚĊƌ�ϮϬϮϮ͘�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŬĂŶ�ŬŽŵŵĂ�ĂƩ�ƌĞĚŽǀŝƐĂ�
ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�Ϭ͕ϴ�ŵŶŬƌ͘ 

ϰͿ 'ƌƵŶĚƐŬŽůĂ 
/�ĚĞŶŶĂ�ƉƌŽŐŶŽƐ�ƌćŬŶĂƐ�ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ�ĨƂƌ�ůŝŬǀćƌĚŝŐ�ƐŬŽůĂ�ƉĊ�ϭϭ͕ϭ�ŵŶŬƌ͘��ůĞǀĂƐƐŝƐƚĞŶƚŬŽŶƚŽƚ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ĐĂ�Ϯ͕ϱ�
ŵŶŬƌ͘�/<�-ŬŽŶƚŽƚ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ĐĂ�ϭ͕ϭ�ŵŶŬƌ�ƉŐĂ͘�ŇĞƌĂ�ŽŵƉůĂĐĞƌĂĚĞ�ďĂƌŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďĞŚŽǀ�Ăǀ�ĞǆƚƌĂ�ƐƚƂĚ͘ 

ϱͿ 'ǇŵŶĂƐŝĞƚ 
dŽƚĂůƚ�ŬĂŶ�ŬŽŵŵĂ�ĂƩ�ƌĞĚŽǀŝƐĂ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϵ͕Ϭ�ŵŶŬƌ͘�/ŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂů�ĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ŬůĂƌĂƌ�ŝŶƚĞ�ďƵĚŐĞƚĞŶ�ŽĐŚ�ƉƌĞůŝŵŝͲ
ŶćƌĂ�ƐŝīƌŽƌ�ƉĞŬĂƌ�ƉĊ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�Žŵ�ϵ͕Ϭ�ŵŶŬƌ͘�'ǇŵŶĂƐŝĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŬůĂƌĂƌ�ďƵĚŐĞƚĞŶ�ƚĂĐŬ�ǀĂƌĞ�ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐĞƚ�^ŬŽůͲ
ŵŝůũĂƌĚĞŶ͘ 

ϲͿ sƵǆĞŶƵƚďŝůĚŶŝŶŐ 
<ůĂƌĂƌ�ŝŶƚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ŽĐŚ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�Ϭ͕ϯ�ŵŶŬƌ�ŬĂŶ�ŬŽŵŵĂ�ĂƩ�ƌĞĚŽǀŝƐĂƐ͘ 

ϳͿ 'ǇŵŶĂƐŝƐćƌ 
�ƵĚŐĞƚ�ĨƂƌ�ŝŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ĞƌƐćƩŶŝŶŐĂƌ�ŚĊůůĞƌ�ŝŶƚĞ�ƉŐĂ͘�ĞůĞǀĞƌ�ƐŽŵ�ćƌ�ŝ�ďĞŚŽǀ�Ăǀ�ĞǆƚƌĂ�ĞůĞǀĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞƌ͘�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�
ŬĂŶ�ŬŽŵŵĂ�ĂƩ�ƌĞĚŽǀŝƐĂ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭ͕ϴ�ŵŶŬƌ͘ 

ϴͿ �ĂŵƉƵƐ�sŝŵŵĞƌďǇ 
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŬĂŶ�ŬŽŵŵĂ�ĂƩ�ƌĞĚŽǀŝƐĂ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭ͕Ϯ�ŵŶŬƌ�ŵĞĚ�ĂŶůĞĚŶŝŶŐ�Ăǀ�ĞƩ�ŽĂŶǀćŶƚ�ĂŶƐůĂŐ�ŽĐŚ�ŵĞƌ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�
ćŶ�ďƵĚŐĞƚĞƌĂƚ͘ 

ϵͿ WĞĚĂŐŽŐŝƐŬ�ŽŵƐŽƌŐ 
&ŝŶŶƐ�ŝ�>ŝůůĂ�^ǀĞƌŝŐĞďǇŶ͕�DĊůĞŶ͕�ŝ�ĨƌŝƐƚĊĞŶĚĞ�ĨŽƌŵ͘��ƵĚŐĞƚĞŶ�ŬĂŶ�ŬŽŵŵĂ�ĂƩ�ƂǀĞƌƐŬƌŝĚĂƐ�ŵĞĚ�Ϭ͕Ϯ�ŵŶŬƌ͘��Ğƚ�ĮŶŶƐ�ϭϲ�ďĂƌŶ�
ƉůĂĐĞƌĂĚĞ�ŝ�ĂƉƌŝů�ǀĂƌĂǀ�ϭϭ�ĨƌĊŶ�sŝŵŵĞƌďǇ͘ 

ϭϬͿ &ƂƌƐŬŽůĂ 
&ƂƌƐŬŽůĂŶ�ŬĂŶ�ŬŽŵŵĂ�ĂƩ�ŬůĂƌĂ�ďƵĚŐĞƚĞŶ�Ŷćƌ�ŵĞƌ�ĨƂƌćůĚƌĂĂǀŐŝŌĞƌ�ŽĐŚ�ĂǀŐŝŌƐŬŽŶƚƌŽůůĞƌ�ĨƂƌ�ϮϬϮϬ�ŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐ͘�sĞƌŬƐĂŵͲ
ŚĞƚĞŶ�ŬĂŶ�ŬŽŵŵĂ�ĂƩ�ƌĞĚŽǀŝƐĂ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�Ϭ͕ϲ�ŵŶŬƌ͘�WĞƌƐŽŶůŝŐĂ�ĂƐƐŝƐƚĞŶƚŬŽŶƚŽƚ�ƂǀĞƌƐŬƌŝĚĞƌ�ďƵĚŐĞƚĞŶ͘ 

ϭϭͿ &ƌŝƟĚƐŚĞŵ 
&ƌŝƟĚƐŚĞŵŵĞŶ�ŬĂŶ�ŬŽŵŵĂ�ĂƩ�ƌĞĚŽǀŝƐĂ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�Ϭ͕ϯ�ŵŶŬƌ͘�&ƌŝƟĚƐƐćƌ�ŬůĂƌĂƌ�ŝŶƚĞ�ďƵĚŐĞƚĞŶ�ŽĐŚ�ŬĂŶ�ŬŽŵŵĂ�ĂƩ�
ƌĞĚŽǀŝƐĂ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭ͕Ϯ�ŵŶŬƌ͘�<ǇƌŬĂŶƐ�ĨƌŝƟĚƐ�ŚĂƌ�ϰϬ�ďĂƌŶ�ŝ�ĂƉƌŝů�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚĞƌĂƚ�ϯϬ�ďĂƌŶ͘ 

ϭϮͿ �ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚĞŶƐ�ƚŽƚĂůĂ�ƌĞƐƵůƚĂƚ 
WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ƉĞŬĂƌ�ŵŽƚ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϲ͕ϲ�ŵŶŬƌ͘�^ƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ�ĨƂƌ�ůćƌĂƌůƂŶĞůǇŌ�ŽĐŚ�ĨƂƌƐƚĞůćƌĂƌŶĂƐ�ůƂŶĞƌ�ćƌ�ŝŶƚĞ�ďƵĚŐĞƚĞͲ
ƌĂĚĞ͕�ĨƂƌ�ϮϬϮϮ�ćƌ�ĚĞƩĂ�ϱ͕ϵ�ŵŶŬƌ͘�^ƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ�ĨƂƌ�ůŝŬǀćƌĚŝŐ�ƐŬŽůĂ�ćƌ�ϭϭ͕ϭ�ŵŶŬƌ�ĨƂƌ�ϮϬϮϭ͘��ƌƐćƩŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ƐũƵŬůƂŶĞƌ�ĨƌĊŶ�&ƂƌͲ
ƐćŬƌŝŶŐƐŬĂƐƐĂŶ�ĨƂƌ�ƉĞƌŝŽĚĞŶ�ĚĞĐ�ϮϬϮϭ-ŵĂƌƐ�ϮϬϮϮ�ćƌ�ƚŽƚĂůƚ�Ϯ͕ϱ�ŵŶŬƌ͘ 
 

139



sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�-��ƵĚŐĞƚƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐ�ĂƉƌŝů�ϮϬϮϮ 

ϭϴ� 

'ĞŵĞŶƐĂŵ�ŵŝůũƂ–�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚĞŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ 

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ�Ɵůů�ŚĞůĊƌƐƉƌŽŐŶŽƐ 
ϭͿ �ƌŝŌďŝĚƌĂŐ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ 

�ĞƌćŬŶĂƚ�ƌĞƐƵůƚĂƚ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ćƌ�ϯϱ�ƚŬƌ͘�PǀĞƌƐŬŽƩĞƚ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�ůćŐƌĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƉŐĂ�ǀĂŬĂŶƐĞƌ�
ŽĐŚ�ŶĞĚƐćƩŶŝŶŐĂƌ͘�<ŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ŬŽŶƐƵůƚƐƚƂĚ�ũĂŶ-ĂƵŐ͘�sĂŬĂŶƐĞƌ�ŵĞĚĨƂƌ�ĂƩ�ƵƉƉĚƌĂŐĞŶ�ŝŶƚĞ�ŬĂŶ�ƵƞƂƌĂƐ�ĨƵůůƚ�Ƶƚ͘��ĞƩĂ�
ƌĞƐƵůƚĞƌĂƌ�ŝ�ůćŐƌĞ�ĚĞďŝƚĞƌŝŶŐ�ćŶ�ďƵĚŐĞƚĞƌĂƚ�ĨƌĊŶ�,ƵůƚƐĨƌĞĚ͕�ĨƂƌ�sŝŵŵĞƌďǇƐ�ĚĞů�Ăǀ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ͘ 
/�ƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐĞŶ�ďĞƌćŬŶĂƐ�ĨƂƌĚĞůŶŝŶŐĞŶ�ůŝŬĂ�ŵĞůůĂŶ�,ƵůƚƐĨƌĞĚ�ŽĐŚ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŵĞŶ�ǀŝĚ�ĊƌĞƚƐ�ƐůƵƚ�ĨƂƌĚĞůĂƐ�ĚĞƚ�ĨĂŬƟƐŬĂ�ƌĞƐƵůͲ
ƚĂƚĞƚ�ĞŶůŝŐƚ�ĞŶ�ĨƂƌĚĞůŶŝŶŐƐŶǇĐŬĞů�ƐŽŵ�ďǇŐŐĞƌ�ƉĊ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ƐĂŵƚ�ďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐŵćŶŐĚ�ŝ�ƌĞƐƉĞŬƟǀĞ�ŬŽŵŵƵŶ͘ 

ϮͿ EćŵŶĚ 
WƌŽŐŶŽƐ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ�ŝ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ 

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ�Ɵůů�ŚĞůĊƌƐƉƌŽŐŶŽƐ 
ϭͿ PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ�ŝ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ 

PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�Ϯϳϱ�ƚŬƌ͘�PǀĞƌƐŬŽƩĞƚ�ůŝŐŐĞƌ�ƉĊ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĞŶ�Ěćƌ�ĚĞƚ�
ĮŶŶƐ�ĞŶ�ŽĨƂƌďƌƵŬĂƚ�ƌĞƐĞƌǀ�ƉĊ�ϭϴϬ�ƚŬƌ�ƐĂŵƚ�ĂƩ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ĞǆƚĞƌŶĂ�ƚũćŶƐƚĞƌ�ďĞƌćŬŶĂƐ�ďůŝ�ůćŐƌĞ�ćŶ�ďƵĚŐĞƚ͘��ĞƌćŬŶĂƚ�
ŚƂŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ǀŝůŬĞƚ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�ůƂŶĞƂŬŶŝŶŐĂƌ�ƐĂŵƚ�ƂŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ƵŶĚĞƌ�
ŐƌĂŶƐŬŶŝŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞŶ�ƐĂŵƚ�ĂŶĚƌĂ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ�ƵƉƉŐŝŌĞƌ�ƵŶĚĞƌ�ĊƌĞƚ͘� 
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sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�-��ƵĚŐĞƚƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐ�ĂƉƌŝů�ϮϬϮϮ 

ϭϵ 

ZĞǀŝƐŽƌĞƌŶĂƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ 

 
 

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ�Ɵůů�ŚĞůĊƌƐƉƌŽŐŶŽƐ 
ϭͿ sĂůŶćŵŶĚĞŶ 

WƌŽŐŶŽƐ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

 

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ�Ɵůů�ŚĞůĊƌƐƉƌŽŐŶŽƐ 
ϭͿ ZĞǀŝƐŽƌĞƌŶĂ 

WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĊ�ϴϬ�ƚŬƌ͘�PǀĞƌƐŬŽƩĞƚ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�ůćŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƐĂŵŵĂŶƚƌćĚĞƐĂƌǀŽĚĞŶ͘ 

sĂůŶćŵŶĚĞŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ 
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sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�-��ƵĚŐĞƚƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐ�ĂƉƌŝů�ϮϬϮϮ 

ϮϬ� 

&ŝŶĂŶƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ�ĚƌŝŌƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ 
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sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�-��ƵĚŐĞƚƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐ�ĂƉƌŝů�ϮϬϮϮ 

Ϯϭ 

 

ϭͿ KĨƂƌƵƚƐĞĚĚĂ�ŵĞĚĞů 
�ĞĚƂŵŶŝŶŐ�ćƌ�ĂƩ�ŽĨƂƌƵƚƐĞĚĚĂ�ŵĞĚĞů�ŬŽŵŵĞƌ�ŐĊ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘�&Ƃƌ�ŵĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƐĞ�ƐŝĚ�ϮϮ͘ 

ϮͿ DĞĚĞů�ĂƩ�ĨƂƌĚĞůĂ�ĞůůĞƌ�ćƐŬĂ 
�ĞĚƂŵŶŝŶŐ�ćƌ�ĂƩ�ŵĞĚĞů�ĂƩ�ĨƂƌĚĞůĂ�ĞůůĞƌ�ćƐŬĂ�ŬŽŵŵĞƌ�ŐĊ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘�&Ƃƌ�ŵĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƐĞ�ƐŝĚ�Ϯϯ͘ 

ϯͿ WĞŶƐŝŽŶĞƌ 
WƌŽŐŶŽƐĞŶ�ǀŝƐĂƌ�ƉĊ�ŚƂŐƌĞ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ćŶ�ďĞƌćŬŶĂƚ�ǀŝůŬĞƚ�ŐĞƌ�ĞŶ�ůćŐƌĞ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚ͘�^ŬĂŶĚŝŬŽŶƐ�ƉƌŽŐŶŽƐ�ǀŝƐĂƌ�ćǀĞŶ�
ƉĊ�ŶĊŐŽƚ�ŚƂŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƉĊ�ϭ͕Ϭ�ŵŶŬƌ͘ 

ϰͿ �ĞŶƚƌĂůƚ�ůƂŶĞĂŶƐůĂŐ 
�Ʃ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉƌŽŐŶŽƐƟƐĞƌĂƚ�ŝŶŽŵ�ĐĞŶƚƌĂůƚ�ůƂŶĞĂŶƐůĂŐ�ŵĞĚ�ϭ͕ϲ�ŵŶŬƌ͘��ĞƌŽƌ�ĨƌćŵƐƚ�ƉĊ��ĂƩ�ƵŶĚĞƌůĂŐĞƚ�ĨƂƌ��>�-
ďĞƌćŬŶŝŶŐĞŶ�ŚĂƌ�ũƵƐƚĞƌĂƚƐ�ŵĞĚ�ŇĞƌƚĂůĞƚ�ƟůůƐǀŝĚĂƌĞĂŶƐƚćůůĚĂ�ŽĐŚ�ĚĞĮŶŝƟŽŶĞŶ�ƉĊ�ŽŵƐŽƌŐƐĂƐƐŝƐƚĞŶƚ�ŽĐŚ�ĚĞƐƐ��/�-ŬŽĚ�ŚĂƌ�
ŬŽŶƚƌŽůůĞƌĂƚƐ͘� 

ϱͿ <ĂůŬǇůĞƌĂĚĞ�ŬĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ 
WƌŽŐŶŽƐ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

ϲͿ �ǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ 
WƌŽŐŶŽƐ�ĞŶůŝŐƚ�ďƵĚŐĞƚ͘� 

ϳͿ <ŽŵŵƵŶĂůƐŬĂƩ 
�ŶůŝŐƚ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ƐŬĂƩĞƵŶĚĞƌůĂŐƐƉƌŽŐŶŽƐĞŶ�ƉĞƌ�ϮϬϮϮ-Ϭϰ-Ϯϴ�ďĞƌćŬŶĂƐ�ŬŽŵŵƵŶĂůƐŬĂƩĞŶ�ŵŝŶƐŬĂ�ŵĞĚ�ϭ͕ϵ�ŵŶŬƌ�ũćŵĨƂƌƚ�
ŵĞĚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

ϴͿ 'ĞŶĞƌĞůůĂ�ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ�ŽĐŚ�ƵƚũćŵŶŝŶŐ 
�ĞƌćŬŶĂƐ�ŐĞ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭϬ͕ϳ�ŵŶŬƌ�ũćŵĨƂƌƚ�ŵĞĚ�ďƵĚŐĞƚ͕�ĞŶůŝŐƚ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ƐŬĂƩĞƵŶĚĞƌůĂŐƐƉƌŽŐŶŽƐĞŶ͘� 

ϵͿ &ŝŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŝŶƚćŬƚĞƌ 
�ĞƌćŬŶĂƐ�ŐƂƌĂ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϯ͕Ϭ�ŵŶŬƌ�ƐŽŵ�ďĞƌŽƌ�ƉĊ�ďƂƌƐĞŶ�ŽĐŚ�ƉůĂĐĞƌŝŶŐĂƌ�ǀŝĂ�<>W͘��ĞŶŶĂ�ƉŽƐƚ�ćƌ�ĚŽĐŬ�ƐǀĊƌ�ĂƩ�ƉƌŽͲ
ŐŶŽƐƟƐĞƌĂ�ŝ�ĚĂŐƐůćŐĞƚ͘� 

ϭϬͿ &ŝŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ 
WƌŽŐŶŽƐƟƐĞƌĂƐ�Ɵůů�ĂƩ�ŐƂƌĂ�ĞƩ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�ϭ͕ϰ�ŵŶŬƌ͕�Ěćƌ�ƌćŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƐƚĊƌ�ĨƂƌ�ƐƚƂƌƌĞ�ĚĞůĞŶ�Ăǀ�ƵŶĚĞƌƐŬŽƩĞƚ͘ 

ϭϭͿ �ǆƚƌĂ�ŽƌĚŝŶćƌĂ�ŝŶƚćŬƚĞƌ 
�ĞƌćŬŶĂƐ�ŝŶƚĞ�ŵŽƩĂŐĂ�ŶĊŐƌĂ�ĞǆƚƌĂ�ŽƌĚŝŶćƌĂ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ĨƂƌ�ϮϬϮϮ͘ 

 

<ŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ�Ɵůů�ŚĞůĊƌƐƉƌŽŐŶŽƐ 
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sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�-��ƵĚŐĞƚƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐ�ĂƉƌŝů�ϮϬϮϮ 

ϮϮ� 

�ŝůĂŐĂ�ϭ�-�KĨƂƌƵƚƐĞĚĚĂ�ŵĞĚĞů 
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sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�-��ƵĚŐĞƚƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐ�ĂƉƌŝů�ϮϬϮϮ 

Ϯϯ 

�ŝůĂŐĂ�Ϯ�-�dŝůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƉŽůŝƟƐŬĂ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐĂƌ 
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BUDGETUPPFÖLJNING SAMT BUDGETRAMAR 2023 MED PLAN FÖR 
2024 – 2025 

Kommunfullmäktigess sammanträde 2022-06-20 – Roger Sjögren, Ekonomichef
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Resultatredovisning 2022-04-30
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Nämndernas driftredovisning
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Kommunstyrelsen

● IT-service - 1,4 mnkr. 

● Grustag - 1,5 mnkr.

● Gatukontoret - 0,9 mnkr.

● MEX + 4,3 mnkr.

Prognosavvikelse: +0,4 mnkr (0,2% jämfört med budget)
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Barn- och utbildningsnämnden

● Gymnasiet -9,0 mnkr

● Gymnasiesär -1,8 mnkr

● Campus +1,2 mnkr

Prognosavvikelse: -9,6 mnkr (2,5 % jämfört med budget)
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Övriga nämnder

● Gemensam Miljö & byggnadsnämnd: + 35 tkr
● Revision: + 80 tkr.
● Överförmyndare i samverkan: + 275 tkr
● Valnämnd: ± 0 tkr
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Finansförvaltningen

● Pensioner: + 8,1 mnkr
● CLA: - 1,6 mnkr
● Skatteintäkter & generella statsbidrag: + 8,8 mnkr
● Finansnetto: - 4,4 mnkr.
● OBS! Har inte tagit med orealiserade förluster för värderpapper!
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Investeringar

● Överskott på 27,7 mnkr jämfört med Budget 2022. 
● Främst nyinvesteringar 16,4 mnkr och reinvesteringar 10,9 mnkr som avviker.
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BUDGET 2023 SAMT PLAN FÖR 2024 - 2025
Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20 – Roger Sjögren, Ekonomichef
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Driftbudget och Investeringsplan

○ Viktigaste posterna
○ Personalkostnader/CLA – 20 mnkr
○ Ny skatteprognos: + 7,6 mnkr
○ Ny pensionsprognos: - 17,7 mnkr
○ Justering räntekostnader, borgensmodell m m: - 5,7 

mnkr
○ Politiska prioriteringar från 2022: - 4,8 mnkr

○ Politiska prioriteringar
○ Avtalsförändringar personal (ingår ej i CLA): -4,1 mnkr
○ Särskolan: - 3,0 mnkr
○ Familjecentralen: - 1,4 mnkr
○ Förvaltarenhet: - 0,3 mnkr
○ Effektiviseringar: + 10,5 mnkr
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Resultat-, finansierings- och balansbudget

2023 2024 2025

Resultat, mnkr 11 23 23

Överskottsmål, % 1,0 2,0 2,0

Investeringsram, mnkr 148 142 80

Självfinansieringsgrad, % 32 44 80

Eget kapital, mnkr 859 883 906

Soliditet, % 48 % 47 % 47 %
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Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden
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Socialnämnden
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Miljö- och byggnadsnämnden

161



Revisionen

162



Valnämnd
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Överförmyndare
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Resultat-, finansierings- och balansbudget

2023 2024 2025

Resultat, mnkr 11 23 23

Överskottsmål, % 1,0 2,0 2,0

Investeringsram, mnkr 148 142 80

Självfinansieringsgrad, % 32 44 80

Eget kapital, mnkr 859 883 906

Soliditet, % 48 % 47 % 47 %
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Låne- och borgensram 2023

Kommun-
koncern

Låneram 
2022 mnkr

Låneram 
2023 mnkr

Förändring Förändringen avser

Kommun 705 705 0 Delfinansiering av ny förskola och nytt vård- & 
omsorgsboende i centrala Vimmerby

Vemab 475 520 45 Delfinansiering av nyinvesteringar i VA och värme

Vimarhem 400 420 20 Nyproduktion Uven + större underhållsprojekt

VKF 40 40 0 Inga investeringsprojekt på gång

Fibernät 50 60 10 Vidareutbyggnad av fibernätet

Totalt 1 670 1 745 75  
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Borgensavgift 2023
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Tack!
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Socialnämnd

● IFO - 12,2 mnkr

● Förvaltningsövergripande + 4,9 mnkr

● Äldreomsorg - 5,2 mnkr

● Stöd & omsorg, LSS - 4,3 mnkr 

● Hälso- och sjukvård - 1,7 mnkr

Prognosavvikelse: - 18,4 mnkr (4,4 % jämfört med budget)
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Inledning 
 

Under flera år har vår vardag präglats av covid19-pandemin vilket har försvårat bland annat 

budgetarbetet avsevärt. Inte långt ifrån Sverige pågår i denna stund ett krig som påverkar oss på 

många plan. Pandemi och krig är något som vi vet är förknippat med betydlig högre kostnader.  

 

Under den här mandatperioden har vi sett att dessa faktorer medfört allvarliga, ekonomiska 

problem för kommunen. Problem som kommunen med all säkerhet kommer brottas med under 

en lång tid framöver. Under rådande prognosläge är allt vi kunnat göra att budgetera med de till 

dags rådande siffror som finns åtkomliga.   

 

Några kostnader som varit föremål för granskning är kommunens ledarskapsutbildning. Den har 

fått stort genomslag i media och kritik har riktats från många av våra medborgare. 

Sverigedemokraterna anser att den kostnaden är något som vi vill prioritera längre ner på listan 

under nästa mandatperiod till förmån för vår personal i vård och omsorg. Onödiga 

konsultarvoden är en annan kostnad vi Sverigedemokrater vill strama åt.  

Det måste finnas tilltro till att det finns rådande kompetens i våra egna led. 

 

Vimmerby kommun står inför en rad allvarliga utmaningar, ekonomin är pressad trots den högsta 

kommunalskatten i hela länet. Möjligheterna till nya investeringar anses inte vara stora utan att 

det i så fall skulle påverka den för oss viktiga välfärden för våra äldre och våra unga såsom  

äldrevård, skola och barnomsorg. I synnerhet ser vi utgifterna bli större vad gäller IFO som nu 

under flera år haft stora ekonomiska problem. 

 

Området Nosshult har glädjande nog haft flera tomtförsäljningar och det ser ut att lättas upp på 

Krönsmon. Med markbytet Näs, norr om Vimmerby med Linköpings stift ser vi framtiden säkrad 

samt att den ger kommunen stora möjligheter att växa norrut. Detta är något som vi 

Sverigedemokrater ser mycket positivt på. Vimmerby behöver fler barnfamiljer som flyttar in 

och ökar tillväxten. Vi har de senaste åren till skillnad mot många andra kommuner i Småland 

tappat invånare, det är dags att vi nu bryter den trenden.  

 

Att ha en framtidstro är trots detta något vi alla känner att vi behöver i dessa tider och med den 

här budgeten är det något vi ska ställa in siktet på. Men framförallt vill vi vara realistiska och 

ansvarsfulla när det kommer till hur vi handskas med våra medborgares pengar.  
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Vår vision 
Övergripande mål och god resurshållning 

Vimmerby kommun ska vara den mest attraktiva kommunen att leva, bo och verka i. Alla våra 

invånare ska känna sig trygga och känna en stolthet för kommunen. 

 

Vår vision för Vimmerbys framtid är trots allt som händer i vår omvärld med den osäkerhet som 

råder positiv. Under de senaste åren har hotbilden ökat på många områden, energikriser, 

pandemier, terrorism, krig och våld. Oavsett det som sker i vår omvärld, känner vi i 

Sverigedemokraterna att framtidstro är något vi måste ha.  

När det kommer till vår kommun så krävs det hårt arbete och engagemang för att nå våra mål. 

Om vi som kommun ska växa, få fler invånare, arbetstillfällen och mer turism krävs det en tydlig 

framtidsbild. 

 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen reglerar kommunernas verksamhetsstyrning då det ställs krav på att det ska 

formuleras mål för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär såväl ett 

finansiellt perspektiv som ett verksamhetsperspektiv vilken tar sikte på kommunernas förmåga 

att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

 

Det är viktigt att man följer utvecklingen för både det finansiella målet som verksamhetsmålen 

att de löpande följs upp och analyseras i delårsrapporter/-bokslut och 

verksamhetsberättelser/bokslut. I vår kommun Vimmerby ska man planera och hantera 

kommunens verksamheter och ekonomi så att kommunen i ett långsiktigt perspektiv har förmåga 

till kommunal service på en riksgenomsnittlig nivå. 

 

Vilket innebär att vi politiker i samarbete med förvaltningen vågar på ett modigt men ansvarsfullt 

sätt hushålla med de resurser kommunen har, detta för att vi både nu och i framtiden - kan skapa 

tillväxt samt adekvat kommunal service. 

 

Onödiga kommunala utredningar 
Vi har idag det högsta skattetrycket i Region Kalmar. Sverigedemokraterna är av den åsikten att 

man definitivt ska vara väldigt återhållsamma vad gäller att göra olika kostsamma kommunala 

utredningar. Kommunen bör vara säker på att de projekt man planerar inte är ogenomtänkta och 

bara ett slöseri med skattepengar.  

 

Det är säkert goda ambitioner för de olika satsningarna, men kommunen bör alltid ha ingången i 

ett projekt, att det är skattebetalarna som står för notan. På sikt finns ambitionen att sänka 

skattesatsen men i dagsläget under rådande omständigheter skulle det vara rentav oansvarigt. 
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Närproducerat 
Sverigedemokraterna vill driva frågan om närproducerad mat. Det går åt rätt håll, men 

mer kan göras. Viktigt under rådande omvärldsläge är nu att stödja lokal-producerande 

bönder och företag. Många är anledningarna till att servera lokalproducerat.  

 

Genom att köpa närproducerat så skapar vi lokala jobb. Speciellt viktigt är det för oss i 

Vimmerby att stödja de lokala jordbruken och företagen då vi är en glesbygdskommun 

och vi måste fortsatt se till att våra bönder anser det attraktivt att fortsätta verka i vår 

kommun. 

 

 

 

 
 

Positivt nettoinflytt till kommunen 
 

Attraktiv kommun 
Vår unika kommun med sin historia som centralort för bygderna har en stor potential och 

har förutsättningarna att återigen bli den kommun med framåtanda som vi strävar efter att 

vara. Vi ska i vår kommun ha en attraktiv livsmiljö, något som är viktigt att lyfta är våra 

unika miljöer med tätorten, landsbygden och tillgången till alla sjöar. 
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Boende och näringsliv 
Genom att satsa på olika sorters boenden för alla, får man möjlighet till ett aktivt liv. 

Genom utbildning och kunskap i nära samarbete med näringslivet ges möjlighet till 

arbete i större utsträckning. Näringslivet inte bara i vår kommun kommer att 

uppmärksamma vårt samarbete vilket i sin tur får till följd att våra företag kommer att 

växa och utvecklas och andra företag utanför vår kommun kommer att vilja etablera sig 

här. 

 

Välfärd 
I Vimmerby kommun ska invånarna få ut maximal nytta för sina skattepengar, vi ska 

vara ledande i leveransen av välfärdstjänster. Sverigedemokraterna anser att invånarna 

ska komma först hos oss i Vimmerby kommun, alltid. Kommunen ska vara den bästa 

kommunen att bo och leva i genom hela livet. 

 

Trygghet 
Som boende i Vimmerby kommun ska man känna sig trygg, vi ska fortsätta samarbetet 

med polisen, men även jobba för en utökad närvaro. Vårt mål ska vara att komma upp i 

den absoluta toppen av säkra kommuner i Sverige.  

Oavsett var man befinner sig, på orten, byarna eller landsbygden ska tryggheten alltid 

finnas där. Vi ska vara ledande vad gäller brottsförebyggande åtgärder, folkhälsa, 

krisarbete och andra insatser. Känslan av trygghet är mycket viktig, man ska utan oro och 

rädsla för att drabbas av brott kunna gå ut där man bor, att promenera hem på kvällen 

samt lita på att ens barn har en säker och trygg vardag.  

Handlingsplanen som Vimmerby brottsförebyggande råd är bra, men det kommer att 

behöva göras mer. Kameraövervakning, mer grannsamverkan mot brott mm. 

 

 

 

Prioriterade uppdrag 
Ärlighet och ansvar är vägledande för oss Sverigedemokrater. För oss är det viktigt att de 

förslag vi lägger är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. De 

prioriteringar vi gör är framtagna med största fokus på att våra invånare ska få en bättre 

välfärd, trygghet och sammanhållning. 

 

Vi i Sverigedemokraterna fortsätter vår strävan i att uppnå en solidarisk välfärdsmodell 

vilket bland annat innebär att fortsatt prioritera de äldre genom att verka för trygghet och 

omtanke inom äldreomsorgen. Och så innebär det självklart att vi investerar i vår 

framtid- våra barn. 

 

Vi måste se till att det finns en aktiv vilja att bygga bostäder i kommunen bland 

byggintressenter och fastighetsägare. Det är viktigt att bostadsbeståndet utvecklas i en 

positiv riktning så att det finns en bostad åt alla. Detta förutsätter en god samverkan 

mellan kommunen och intressenter på bostadsmarknaden. 
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I vårt Vimmerby är invånarna delaktiga och ges möjlighet att aktivt vara med för att 

skapa en bra samhällsutveckling i vårt samhälle. Invånarna ska även vara med och få 

tycka till vad gäller vår kommunala service. Vi ska ge möjligheten till våra invånare att 

på ett mer aktivt sätt vara involverade genom dialog med både politiker, tjänstemän, 

förvaltningar och kontaktcenter. Alla invånare ska vi lyssna till och ta del av deras åsikter 

på ett respektabelt sätt. Därför uppskattades initiativet av Dialogtur för att komma 

närmare våra invånares åsikter om vårt framtida Vimmerbys utveckling. 

 

. 

Prioriterat inom Barn- och utbildning 
Barn- och utbildningsförvaltningen är den verksamhet inom Vimmerby kommun som 

skall ge våra barn och ungdomar en bra och stabil start i livet. Det är viktigt att skolor 

och förskolor i Vimmerbys kommun är plats för trygghet, glädje och 

kunskapsinhämtning.  

 

Sverigedemokraterna fortsätter prioritera och satsa på trygghet i skolan och på 

skolgården. För att öka tryggheten föreslår Sverigedemokraterna en satsning på fler 

elevassistenter, fler synliga vuxna under barnens tid i skolan, det är en satsning som 

skapar en ökad trygghet och arbetsglädje för såväl lärare som elever. 

Många lärare arbetar idag dubbelt, vilket innebär att de både arbetar som lärare men även 

utför många arbetsuppgifter som inte ingår i läraryrket och uppgifter som andra skulle 

kunna utföra.  

Därför är det önskvärt med ytterligare medel till barn och ungdomsförvaltningen för att 

anställa fler specialpedagoger men även andra vuxna som kan agera rastvakter, bistå 

lärare i deras arbeta eller arbeta gentemot enskilda elever för att öka kunskap och 

arbetsglädje. 

 

 

Prioriterat inom Vård och omsorg 
Vård- och omsorgsförvaltningen är en stor och bred förvaltning som arbetar med 

handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg men även 

arbetsmarknadsfrågor. Vi har under flera år nu haft stora problem inom förvaltningen 

med ett försämrat ekonomiskt läge. Vi har bland annat ett orimligt högt sjuktal inom 

förvaltningen som vi med alla medel till buds måste få ner. Vi menar att man inte riktigt 

tagit de arbetsmiljöproblemen som signalerats från omsorgsgivarna på tillräckligt stort 

allvar. Arbetsskor i förvaltningen är därför en aspekt och som vi vill införa, där vi tror på 

en positiv effekt bland våra medarbetare. Hållbara scheman och en stabil 

grundbemanning är också något som vi Sverigedemokrater anser bör ha högsta prioritet.  

 

För att på sikt förbättra ekonomin måste kommunen även börja arbeta än mer preventivt 

genom att sätta in åtgärder och förslag i förväg men även satsa och förbättra 

verksamheten genom att göra den tryggare och starkare för framtiden. 

 

De brukare som varit med och byggt upp vårt land och vår kommun bör ges de bästa 

förutsättningarna och den tryggaste situation som kan erbjudas. Här är kostnadsfria 
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trygghetslarm en oerhört viktig komponent. Ett införande av kostnadsfria trygghetslarm 

är förhållandevis en liten kostnad till den oerhört positiva effekt detta får för våra 

brukare. 

 

Språkkrav 
Vi måste förbättra integrationen! Det är inte hållbart att det finns möjlighet för anställda 

inom äldreomsorgen, funktionshinders- fritidshem och förskoleverksamhet att jobba utan 

tillräckliga kunskaper inom det svenska språket. 

 

Ett språkkrav inom dessa områden är ett måste, inte bara för patienter, brukares och barns 

skull utan även för de anställdas skull. När man har lärt sig språket på ett fullgott sätt så 

får man enklare att knyta bättre kontakt med sina arbetskamrater, ökade 

karriärmöjligheter, man blir mer attraktiv på arbetsmarknaden och man har större 

möjlighet att komma in i samhället. Det är därför av vikt att vi i Vimmerby inför 

språkkrav inom de områden som nämnts tidigare i texten. 

 

              
 

 

Företagande 
Antalet invånare minskar. Vimmerbys kommun behöver något som är attraktivt. Vi 

behöver locka till oss fler företag, som kan bedriva verksamhet i kommunen. 

 

För att företagen ska kunna trivas krävs flera saker. Små och medelstora företag bör 

kunna få möjlighet att både anställa personal och driva sin verksamhet på ett effektivt sätt 

och inte söka sig till andra orter för att hitta kompetens. Stora företag behöver även 

specialiserade större lokaler och utrymme. För oss i Sverigedemokraterna är det viktigt 

att varje företag får möjlighet att växa och att utvecklas. Därför vill vi se att kommunen 

försöker bidra till ökad företagsamhet genom att vara lyhörda för de behov som finns. 
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Alla företag behöver kompetent personal, vilket kräver att människor vill bo i Vimmerby. 

Viktiga saker som närhet till service och transportmöjligheter är grundläggande, men 

även möjlighet till en bra bostad och barnomsorg är viktigt. Alla delar av service och 

tillgänglighet bidrar till ett bättre företagsklimat i kommunen. 

 

 

Socialnämnden/Socialförvaltning 
Nämnden har en mycket viktig roll i kommunen för att stödja de medborgare som har det 

svårt. De politiker som sitter i nämnden har ett stort ansvar, då man till exempel tar beslut 

om ”omedelbart omhändertagande” av barn eller unga som är i en akut situation. 

 

Man har i nämnden också förutom ansvaret för barn- ungdomsvård även ansvar för 

vuxenvård och missbruksvård. Av den anledningen prioriterar Sverigedemokraterna ett 

tillskott till Barn och ungdomsnämnden för att dem ska ha möjligheten att förebygga och 

arbeta preventivt med att uppmärksamma barn- och ungdomars svårigheter i god tid.  

 

 

Bygg och miljönämnden 
Bygglovstiderna har blivit bättre, men Sverigedemokraterna i Vimmerby strävar efter att 

kommunen ska ligga i framkant när det kommer till ärendehantering av bygglov. Med en 

snabb hantering i kommunen så gynnar vi medborgarnas intressen och ger de 

möjligheten att utforma ett boende för lång tid framöver. Detta är något vi i 

Sverigedemokraterna ser som en viktig tillgång för att se till att kommunen växer på sikt. 

 

Arvoden 
Det är kärva ekonomiska tider. Vi Sverigedemokrater föreslår därför att man sänker de 

fasta politiska arvodena med 10 %. Sverigedemokraterna anser att man som politiker ska 

föregå med gott exempel. Politikerna ska i dessa tider också lämna sitt bidrag, det skulle 

ge en positiv signal utåt när även vi som politiker tar ansvar. 
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Budgetfördelning Sverigedemokraterna 2023 

 
 

BUDGETRAMAR 

2023 

MAJORITETEN SD 

 

    

    

Kommunstyrelsen 213 587  205 587  

BUN 378 109 381 109  

Socialnämnden 424 434   429 434  

Miljö- och 

byggnadsnämnden 9061 9061  

Överförmyndarnämnden 2508 2508  

Revision 986 986  

Valnämnden 74 74  

Summa 1 028 759 1 028 759  

    

 

Budgetambitioner 

*Med ökade medel till Barn och Ungdomsnämnden öppnar vi upp för fler pedagoger, 

elevassistenter samt förebyggande insatser gällande mobbning och ungas psykiska ohälsa.  

 

*Sverigedemokraterna har länge velat återinföra kulturpengen, vilket vi hoppas ska ske med dessa 

lämnade medel, kulturen är av central betydelse. 

 

* Tillskottet till Socialnämnden förväntas hjälpa till att hantera och komma till rätta med det höga 

sjuktalet i kommunen samt införa arbetsskor till våra omsorgsarbetare. 
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SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGETFÖRSLAG  
FÖR 2023 OCH PLAN 2024–2025 
 
Vi sätter välfärden före stora skattesänkningar. Det är vår viktigaste prioritering. Det måste 
bli bättre arbetsmiljö och förutsättningar för våra medarbetare att orka på sina 
arbetsplatser för att klara att upprätthålla en bra välfärd för alla våra medborgare. 
 
Mycket av det vi idag tar för givet har arbetats upp och skapats av den generation som nu 
börjar bli till åren. De har gett av sina liv, sin tid och sitt kunnande för att bygga sig en 
framtid och för de unga idag. Det förpliktigar inte bara genom att vårda och utveckla. Det 
ställer också krav på att dem som byggt detta ska kunna räkna med att samhället finns där 
när åldern tagit ut sin rätt. 
 
För att få in mer resurser till en stark välfärd måste vi se till att fler kommer i arbete. 
Vimmerby kommun har fantastiska förutsättningar med ett rikt kulturliv, starkt föreningsliv 
och näringsliv samt ett av Sveriges främsta besöksmål. Hela kommunen ska växa och vi 
ska dra nytta av de goda krafter som finns runt om i vår kommun. Oavsett var man bor i 
kommunen ska det finnas en bra service.  
 
Vi tror att de satsningar som gjorts på att komma till rätta med sjukfrånvaron generar 
minskade kostnader under kommande år. Efter den pandemi som pågått så tror vi även 
att intresset för att leva och bo i Vimmerby kommer öka och att fler väljer att flytta hit och 
vi därmed ökar invånarantalet. Vi tror även på att satsa på barn och unga i tidig ålder 
tillsammans med familjerna för att komma till rätta med den psykiska ohälsan på sikt.  
 
Vi ska bygga ett gemensamt samhälle där ingen kan eller tvingas stå utanför. Vi ska bygga 
ett starkare Vimmerby tillsammans! 
 
Helen Nilsson, Kenneth Björklund, Daniel Nestor, Nicklas Skäär  
Socialdemokraterna i Vimmerby 
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BUDGETFÖRDELNING 
 
Intäkter Budget 

2023 
Majoriteten Kommentar 

Skatteintäkter och 
statsbidrag 

1 109 553 1 107 553 Ökning av invånarantal med 
40 personer genererar 2 000 
tkr.  

     
Lägre kostnader    Kommentar 
Minskning av sjukfrånvaro + 6 000 tkr   2% lägre sjukfrånvaro 

genererar 6 000 tkr.  
Minskade kostnader för 
psykisk ohälsa & 
placeringar  

+ 4 000 tkr   De 2 miljoner vi satsar på 
barn i tidig ålder kommer 
generera minskade 
kostnader för BUN & SOC. 

     
Prioriteringar     
Verksamhet tkr Nämnd Varaktighet Kommentar 
Avtalsförändringar Personal 3 252 SOC Permanent Höjt OB, sänkt 

arbetstidsmått natt mm.  
Särskola 3 000 BUN Permanent Särskola, utökat elevantal 

Avtalsförändringar personal 850 KSF Permanent Avtal beredskap/jour/just 

Familjecentral 725 SOC Permanent Familjecentral 

Familjecentral 673 BUN Permanent Familjecentral 

Förvaltarenhet 288 ÖVIS Permanent Förvaltarenhet 

Arbete mot psykisk ohälsa 1 000 SOC Permanent Satsning på barn i tidig ålder 
tillsammans med BUN 

Arbete mot psykisk ohälsa 1 000 BUN Permanent Satsning på barn i tidig ålder 
tillsammans med SOC 

Summa 10 788    
     
Effektiviseringar     
Nämnd Tkr Majoriteten  
Kommunstyrelseförvaltning - 466 -2 200  
Barn– och 
utbildningsnämnd 

0 -3 894  

Socialnämnd 0 -4 372  
Summa - 466 -10 466  
     
Fördelning nämnder Tkr Majoriteten  
Kommunstyrelsen 215 321 213 587  
Barn- och utbildning 383 003 378 109  
Socialnämnd 429 806 424 434  
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  2022-05-31 
 
 
  
 
 
 

   3 

Miljö- och byggnadsnämnd 9 061 9 061  
Överförmyndare 2 508 2 508  
Revision 986 986  
Valnämnd 74 74  
Summa 1 040 759 1 028 759  
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Alla människor är en tillgång 
Vänsterpartiets budget Vimmerby kommun 2023 

I osäkra tider krävs ett starkt samhällsbygge, som ger stabilitet och trygghet. En stor del av den 
tryggheten ansvarar kommunen för. 

Med pandemi, krig och skenande kostnader tyder nu mycket på att vi går från osäkra tider till ännu 
mer osäkerhet. Vänsterpartiet har länge varit oroliga för utvecklingen i vår kommun, där en pressad 
situation på de flesta områden blir en ond spiral den politiska ledningen inte lyckat vända. Länets 
högsta kommunalskatt samtidigt som välfärdens arbetare har låg lön och få kollegor tyder på ett 
grundläggande ekonomiskt problem i kommunen som ingen kunnat förklara. Samtidigt visar enormt 
höga, och ökande, sjuktal att kommunen inte ger sina anställda rätt möjligheter att må bra och göra 
ett bra jobb på samma gång.  

En bättre skött kommun hade gett oss större möjlighet att möta de kriser som närmar sig. 
Vänsterpartiet kan bara konstatera att nuvarande och tidigare politiska styren inte har kunnat ge oss 
det. Vi anser inte att den budgetprocess vi har idag är tillräcklig för att strukturera om kommunen 
och komma tillrätta med kommunens oförklarligt höga kostnader. Ett betydligt mer grundläggande 
arbete måste göras, där vi alla i kommunen måste våga ifrågasätta oss själva. Målet om en god skola, 
vård och omsorg för Vimmerbyborna, samt en frisk arbetsmiljö för kommunens anställda, ska i 
varenda detalj vara ledande.   

Ett så grundläggande arbete tillåter inte vår nuvarande budgetprocess oss att göra. Det kommer att 
ta tid, kanske en hel mandatperiod. Efter valet i september är Vänsterpartiet beredda att vara 
drivande i en sådan förändring.  

Med de tankarna bakom oss lägger vi fram vårt budgetförslag för 2023. Det är ett förslag som inte 
speglar allt vi vill göra, men som pekar ut den riktning vi ska mot. Allt är genomförbart redan till 
2023, och om valresultatet ger oss möjlighet till det kan hela vårt budgetförslag arbetas in i en 
ändringsbudget i höst. 

Politiska prioriteringar, jämfört med majoritetens budget: 

* Stoppa de besparingar på Barn-och utbildning och Socialnämnden som majoriteten föreslår.  

* Sänkta politiska arvoden.  

* Satsa på att bygga människors engagemang från grunden, med föreningsliv och kultur. 

* Det ska gå att leva i hela kommunen, förenklade skolskjutsar och ökat bidrag till enskilda vägar.  

* Kultur är en helande kraft, återinför programpengen för att ge barn och unga kulturella 
upplevelser, och sänk avgiften till kulturskolan.  

* Sänkta kostnader för administration, samt för oförutsedda medel.  

* Satsa på grundbemanning och hållbara scheman i omsorgen, där situationen är mest pressad.  
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Långsiktiga konsekvenser 

Vårt budgetförslag innebär att resultatet hamnar på + 1 milj. kronor. Den osäkerhet som alltid finns i 
budget gör att det finns risk att kommunen hamnar på underskott. År av starka resultat och pengar 
avsatta i resultatutjämningsreserven gör att vi är väl rustade med hänsyn till kommunallagens krav 
på långsiktigt hållbar ekonomi. Vi kan också konstatera att majoriteten inte har specificerat de 
besparingsförslag de har lagt på alla nämnder, vilket innebär att osäkerheten faktiskt är större i deras 
budget än i Vänsterpartiets. 

Den ekonomiska situationen och ökade räntor och kostnader får dock långsiktiga konsekvenser. Den 
höga belåning kommunen har kommer vara tyngande för oss lång tid framöver. För att någonsin 
komma tillrätta med detta måste investeringstakten bromsas, även om det kommer innebära en rad 
obekväma beslut. Vår ambition är att bromsa investeringarna redan 2023, men den förstärkning av 
resultatbudgeten det skulle innebära har vi inte räknat in i vårt budgetförslag. 

 

Fördelning nämnder , Tkr (majoriteten)   

Kommunstyrelsen 211 087 (213 587)  

Barn- och utbildning 382 009 (378 109)  

Socialnämnd   433 034 (424 434)  

Miljö- och byggnadsnämnd 9 061 (9 061)  

Överförmyndare 2 508 (2 508)  

Revision 986 (986)  

Valnämnd 74 (74)  

Summa: 1 038 759 (1 028 759)  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-06-01 

 
 

 
 
 
 
 
§ 159  2022/200 2022.2183  
 

Budget 2023 med plan för 2024-2025 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att fastställa budget 2023 med plan för 2024 – 2025. 
2. att fastställa skattesatsen för år 2023 till 22:36 per skattekrona. 
3. att bemyndiga nämnderna att justera taxor och avgifter motsvarande allmän prisutveckling. 
4. att anmoda nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och ekonomiska 

resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget, investeringsbudget och verksamhetsmål för år 
2023 samt senast under november 2022 återrapportera till kommunstyrelsen. 

5. att bemyndiga kommunstyrelsen att omfördela budget från oförutsedda medel för tillkommande 
kostnader under året. 

6. att bemyndiga kommunstyrelsen att göra tekniska förändringar av budgetramar under 
förutsättning att berörda nämnder är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i 
kommunens budget. 

7. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta nya lån 2023 enligt budgeterad nivå samt omsätta 
nuvarande lån som förfaller till betalning under året. 

8. att fastställa driftbudgetramen för kommunens revisorer för 2023 i enlighet med 
kommunfullmäktige presidiums förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget som omfattar minst tre år samt 
fastställa skattesats med mera. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till Budget 2023 
med Plan för 2024 – 2025 för Vimmerby kommun. Budgeten uppfyller kommunallagens krav på 
ekonomi i balans och mål för god ekonomisk hushållning. 
 
Resultatmålet är 11 – 23 mnkr under perioden motsvarande 1 – 2 % av skatteintäkter och statsbidrag och 
skattesatsen föreslås vara oförändrad (22:36). Förslaget utgår ifrån tidigare fastställda 
planeringsförutsättningar och har kompletterats med tillkommande ramberäkningar och SKR:s senaste 
skatteprognos. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-06-01 

 

 
 

Kommunstyrelseförvaltningen har efter budgetberedningens behandling lagt in tillägg och justeringar 
som framgår av Vimmerbyalliansens förslag till Budget 2023 – 2025.  Socialdemokraterna lämnar in ett 
budgetförslag under dagens sammanträde. Det inkommer också ett förslag från Vänsterpartiet.  
           

Yrkanden 
Lars Johansson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. Helen Nilsson (S), Kenneth Björklund 
(S) och Daniel Nestor (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att tre förslag föreligger, majoritetens förslag och Socialdemokraternas respektive 
Vänsterpartiets förslag. Han ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med majoritetens förslag. 
 

Reservationer 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  Petra Whidotti (SD) avstår från att 
delta i beslutet för att återkomma med ett eget förslag senare.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse: Budget 2023 med Plan för 2024 – 2025 
(tjänsteskrivelse) ID: 247202 
Budget 2023 samt Plan för 2024 – 2025 (bilaga, dokument) ID: 247203 
Presentationsbilder: Budget 2023 – 2025 (bilaga, bildspel) 
V budget Alla människor är en tillgång KS 2022.2144 
(S)budget 2023 plan 2024-25_slutgiltig KS 2022.2146 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

185



 

)|UVODJ�WLOO�.RPPXQVW\UHOVHQ�����-��-�� 

186



9,00(5%<�.20081��%8'*(7������PHG�SODQ�����-���� 

� 

   

WŽůŝƟƐŬ�ǀŝůũĞŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐ   

sŝŵŵĞƌďǇĂůůŝĂŶƐĞŶƐ�ďƵĚŐĞƞƂƌƐůĂŐ Ϯ  

   

WůĂŶĞƌŝŶŐƐĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ   

^ƚǇƌŵŽĚĞůů ϯ  

KŵǀćƌůĚ�ŽĐŚ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ ϰ  

'ŽĚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŚƵƐŚĊůůŶŝŶŐ ϲ  

sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ĞŬŽŶŽŵŝ ϴ  

�ŬŽŶŽŵŝƐŬ�ƐĂŵŵĂŶƐƚćůůŶŝŶŐ   

ZĞƐƵůƚĂƚďƵĚŐĞƚ ϵ  

�ĂůĂŶƐďƵĚŐĞƚ ϭϬ  

&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐďƵĚŐĞƚ ϭϭ  

�ƵĚŐĞƚƌĂŵĂƌ�ĚƌŝŌ ϭϮ  

/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƌĂŵĂƌ ϭϯ  

   

EćŵŶĚĞƌŶĂ   

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ ϭϰ  

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚ ϭϱ  

^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚ ϭϲ  

DŝůũƂ–�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚ ϭϳ  

ZĞǀŝƐŝŽŶ ϭϴ  

sĂůŶćŵŶĚ ϭϵ  

PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ�ŝ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ ϮϬ  

   

�ŝůĂŐĂ   

sŝŵŵĞƌďǇĂůůŝĂŶƐĞŶ�ƟůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĂƌ Ϯϭ  

   

   

   

������������� 
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  � 

WĊ�ƚƌǇŐŐĂ�ďĞŶ�ŝ�ĞŶ�ŽƐćŬĞƌ�ƟĚ 

�ĞŶƚĞƌƉĂƌƟĞƚ͕�DŽĚĞƌĂƚĞƌŶĂ�ŽĐŚ�<ƌŝƐƚĚĞŵŽŬƌĂƚĞƌŶĂ�ǀćůũĞƌ�ĞŶ�ĨƂƌƐŝŬƟŐ�ǀćŐ�ĨƌĂŵĊƚ�ŝ�ďƵĚŐĞͲ
ƚĞŶ�ĨƂƌ�ϮϬϮϯ͘�WĂŶĚĞŵŝŶ͕�ŬƌŝŐĞƚ�ŝ�hŬƌĂŝŶĂ͕�ŽƌŽ�ŝ�ŽŵǀćƌůĚĞŶ�ŽĐŚ�ŶĂƟŽŶĞůůĂ�ƉŽůŝƟƐŬĂ�ďĞƐůƵƚ�
ůŝŐŐĞƌ�ďĂŬŽŵ�ƉƌŝƐƐƚĞŐƌŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ƉƌćŐůĂƌ�ǀĊƌƚ�ǀĂƌĚĂŐƐůŝǀ͘�PŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƉĊ�ĞŶĞƌŐŝ͕�ĚƌŝǀͲ
ŵĞĚĞů͕�ůŝǀƐŵĞĚĞů�ŽĐŚ�ĚĂŐůŝŐǀĂƌŽƌ�ŬŽŵŵĞƌ�ĂƩ�ƉĊǀĞƌŬĂ�ďĊĚĞ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ŽĐŚ�ŚƵƐŚĊůůĞŶƐ�
ĞŬŽŶŽŵŝ͘��ćƌƟůů�ŚĂƌ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŶƵ�Ŭůŝǀŝƚ�ŝŶ�ŝ�ĞŶ�ƉĞƌŝŽĚ�ŵĞĚ�ƐƚŽƌĂ�ĚĞŵŽŐƌĂĮƐŬĂ�ƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌ͘ 

hŶĚĞƌ�ŵĂŶĚĂƚƉĞƌŝŽĚĞŶ�ŚĂƌ�ĚĞŶ�ƉŽůŝƟƐŬĂ�ŵĂũŽƌŝƚĞƚĞŶ�ďů͘Ă͘�ŐĞŶŽŵĨƂƌƚ�ĞƩ�ŚŝƐƚŽƌŝƐŬƚ�ƐƚŽƌƚ�
ƟůůƐŬŽƩ�Ɵůů�ƐŽĐŝĂůŶćŵŶĚĞŶ͘�sŝ�ŚĂƌ�ƐƚćƌŬƚ�ĂƌďĞƚĞƚ�ŵĞĚ�ĚĞ�ƐŽŵ�ƐƚĊƌ�ůĊŶŐƚ�ŝĨƌĊŶ�ĂƌďĞƚƐŵĂƌŬͲ
ŶĂĚĞŶ͕�ŵĞĚ�ďĂƌŶ-�ŽĐŚ�ƵŶŐĂƐ�ƌƂƌĞůƐĞ�ŽĐŚ�ƉƐǇŬŝƐŬĂ�ŚćůƐĂ͘��ĂƌŶ-�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚĞŶ�ŚĂƌ�
ŐĞŶŽŵ�ŐŽƩ�ŽĐŚ�ŝĚŽŐƚ�ĂƌďĞƚĞ�ĨĊƩ�ŬŽŶƚƌŽůů�ƂǀĞƌ�ƐŝŶ�ƐƚƂƌƐƚĂ�ďƵĚŐĞƚƉŽƐƚ͕�ŐƌƵŶĚƐŬŽůĂŶ͘��Ğƚ�
ĊƚĞƌƐƚĊƌ�ŵǇĐŬĞƚ�ĂƌďĞƚĞ�ŝŶŶĂŶ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�ŶĊƌ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ŬŽƐƚŶĂĚƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�
ĚĞƚ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐĂ�ĂƌďĞƚĞ�ƐŽŵ�ŝŶůĞƩƐ�ƵŶĚĞƌ�ŵĂŶĚĂƚƉĞƌŝŽĚĞŶ�ŵĊƐƚĞ�ĨĊ�ĨŽƌƚƐćƩĂ͘ 

/�ďƵĚŐĞƚĞŶ�ĨƂƌ�ϮϬϮϯ�ŐĊƌ�ƟůůƐŬŽƩĞŶ�Ɵůů�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĂ�ĞůůĞƌ�ƌĞĚĂŶ�ďĞƐůƵƚĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚƐƂŬŶŝŶŐĂƌ͘�
^ćƌƐŬŽůĂŶƐ�ƂŬĂŶĚĞ�ĞůĞǀƵŶĚĞƌůĂŐ�ŬƌćǀĞƌ�ŵĞƌ�ƌĞƐƵƌƐĞƌ�ŽĐŚ�ĚĞŶ�ŶǇĂ�ĨĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂůĞŶ�ƐŬĂ�ďĞͲ
ŵĂŶŶĂƐ͘�PǀĞƌ�ϰ�ŵŝůũŽŶĞƌ�ƐŬũƵƚƐ�Ɵůů�ĨƂƌ�ĂƩ�ƚćĐŬĂ�ƂŬĂĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ďů͘Ă�ĨƂƌ�ĚĞƚ�ƐćŶŬƚĂ�
ĂƌďĞƚƐƟĚƐŵĊƩĞƚ�ĨƂƌ�ƐŽĐŝĂůĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ�ŶĂƩďĞŵĂŶŶŝŶŐ͘�&Ƃƌ�ĂƩ�ŵƂƚĂ�ĚĞ�ƂŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌͲ
ŶĂ�ƐćŶŬƐ�ƂǀĞƌƐŬŽƩƐŵĊůĞƚ�ĊƚĞƌŝŐĞŶ�ŶĞƌ�Ɵůů�ϭй�ŵĞŶ�ĨƂƌ�ĂƩ�ŬůĂƌĂ�ĞŶ�ďƵĚŐĞƚ�ŝ�ďĂůĂŶƐ�ŵĊƐƚĞ�
ćǀĞŶ�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĂƌ�ĂƌďĞƚĂƐ�ŝŶ�ŝ�ƌĞƐƉĞŬƟǀĞ�ŶćŵŶĚƐ�ĚĞƚĂůũďƵĚŐĞƚ͘ 

�ĞŶ�ƉŽůŝƟƐŬĂ�ŵĂũŽƌŝƚĞƚĞŶ�ŬŽŵŵĞƌ�ŝ�ƐĂŵďĂŶĚ�ŵĞĚ�ďƵĚŐĞƚďĞƐůƵƚĞƚ�ϮϬϮϮ�ƟůůƐćƩĂ�ĞŶ�ĨƂƌǀĂůƚͲ
ŶŝŶŐƐƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐƐŐƌƵƉƉ�ďĞƐƚĊĞŶĚĞ�Ăǀ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ůĞĚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƉŽůŝƟƐŬĂ�
ƐƚǇƌĞ͘�'ƌƵƉƉĞŶ�ĨĊƌ�ƚƌĞ�ŚƵǀƵĚƐĂŬůŝŐĂ�ƵƉƉŐŝŌĞƌ͗ 

�Ʃ�ƐƚćƌŬĂ�ŬćƌŶƵƉƉĚƌĂŐĞƚ͘�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ƵƉƉŐŝŌ�ƐŬĂ�ĨƂƌƐƚ�ŽĐŚ�ĨƌćŵƐƚ�ǀĂƌĂ�
ƵƚďŝůĚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ŽŵƐŽƌŐ�Žŵ�ǀĊƌĂ�ƵŶŐĂ�ŽĐŚ�ćůĚƌĞ͕�ǀĊƌĂ�ƐũƵŬĂ�ŽĐŚ�ĚĞ�ŵĞĚ�ĨƵŶŬƟŽŶƐͲ
ǀĂƌŝĂƟŽŶĞƌ͘ 

�Ʃ�ƂŬĂ�ŵĞĚďŽƌŐĂƌŶǇƩĂŶ͘�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ĂƌďĞƚĞ�ƐŬĂ�ƉƌćŐůĂƐ�Ăǀ�ĂƩ�ǀŝ�ƐćƩĞƌ�
ŶǇƩĂŶ�ĨƂƌ�ŵĞĚďŽƌŐĂƌĞŶ�ĨƂƌƐƚ�ŽĐŚ�ƵƟĨƌĊŶ�ĚĞƚ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞƚ�ĨƂƌĞŶŬůĂƌ�ŽĐŚ�ĨƂƌďćƩƌĂƌ�
ǀĊƌ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŐĞŶƚĞŵŽƚ�ŝŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ĨƂƌĞƚĂŐĂƌĞ͘ 

�Ʃ�ƂŬĂ�ĞůůĞƌ�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌĂ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ�ŵĞĚ�ĂŶĚƌĂ�ŬŽŵŵƵŶĞƌ͕�ŵĞĚ�ĚĞƚ�ůŽŬĂůĂ�ŶćͲ
ƌŝŶŐƐůŝǀĞƚ�ŽĐŚ�ĨƂƌĞŶŝŶŐƐůŝǀĞƚ͘ 

<ůŝŵĂƚ-�ŽĐŚ�ŚĊůůďĂƌŚĞƚƐĂƌďĞƚĞ�ƐŬĂ�ŐĞŶŽŵƐǇƌĂ�ĂůůĂ�ĚĞůĂƌ�Ăǀ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ĂƌďĞƚĞ͘��Ŷ�ƐƚǇƌͲ
ŐƌƵƉƉ�ĨƂƌ�ĂƌďĞƚĞ�ŵĞĚ��ŐĞŶĚĂ�ϮϬϯϬ�ŚĂƌ�ĚćƌĨƂƌ�ďŝůĚĂƚƐ�ƐŽŵ�ŬŽŵŵĞƌ�ĂƩ�ŚĂ�ĚĞŶ�ǀŝŬƟŐĂ�ƵƉƉͲ
ŐŝŌĞŶ�ĂƩ�ŐƵŝĚĂ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�ŵŽƚ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ĨƌĂŵƟĚ͘ 

-DFRE�.lOO� 
&HQWHUSDUWLHW 

0DULH�1LFKROVRQ�
0RGHUDWHUQD 

2OD�*XVWDIVVRQ�
.ULVWGHPRNUDWHUQD 
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�ƵĚŐĞƚ͕�ŶćŵŶĚƐƉůĂŶĞƌ͕�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉůĂŶĞƌ�ŽĐŚ�ĞŶŚĞƚƐƉůĂͲ
ŶĞƌ�ƐŬĂ�ƵƉƉƌćƩĂƐ�ƵƟĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů͘�^ƚǇƌŵŽͲ
ĚĞůůĞŶ�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�
Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�Ɵůů�ĞƩ�
ƐƚǇƌŬŽƌƚ͘� 
 
�Ğ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ�ćƌ��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘��Ğ�ƂǀĞƌͲ
ŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊůĞŶ�ĨƂƌ�ǀĂƌũĞ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ćƌ�ĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�����
ďĂůĂŶƐ͕�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͕�ĞŶ�ĂƩƌĂŬƟǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�
ŽĐŚ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ͘� 
 
DĞĚ��Ŷ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ�ŵĞŶĂƐ�ďůĂŶĚ�ĂŶŶĂƚ�ĂƩ�ǀŝ�ƐŬĂ�
ůĞǀĞƌĞƌĂ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ĨƂƌ�ĂƩ�ŬůĂƌĂ�ƵƞƂƌĚĂ�ŽĐŚ�ƉůĂŶĞƌĂĚĞ�
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ͘� 
 
dũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ǀŝ�ůĞǀĞƌĞƌĂƌ�ŐŽĚ����
ŬǀĂůŝƚĞƚ�ƉĊ�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ɵůů�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ŝŶǀĊŶĂƌĞ͕�ĨƂƌĞƚĂŐĂƌĞ�
ŽĐŚ�ďĞƐƂŬĂƌĞ͘� 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Ŷ�ĂƩƌĂŬƟǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�ďĞƚǇĚĞƌ�ĂƩ�ǀŝ�ŚĂƌ�ĞŶ�ŐŽĚ�
ĂƩƌĂŬƟŽŶƐŬƌĂŌ�ƐŽŵ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ͘��ĞŚŽǀ�ĮŶŶƐ�ŬŽŶƟŶƵĞƌͲ
ůŝŐƚ�Ăǀ�ĂƩ�ƌĞŬƌǇƚĞƌĂ�ŬŽŵƉĞƚĞŶƚĂ�ŽĐŚ�ĚƵŬƟŐĂ�ůĞĚĂƌĞ�ŽĐŚ�
ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ǀŝůŬĞƚ�ǀŝ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌĂƌ�ŚƂŐƚ͘ 
 
�Ŷ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ǀŝ�ćƌ�
ĞŶ�ŬŽŵŵƵŶ�ŝ�ĨƌĂŵŬĂŶƚ�Ŷćƌ�ĚĞƚ�ŐćůůĞƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕�ĨƌĂŵĨƂƌͲ
Ăůůƚ�ŝ�ƟůůǀćǆƞƌĊŐŽƌ͘ 
 
�Ğ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ�ƐŬĂ�ŐĞŶŽŵƐǇƌĂ�ŶćŵŶĚĞƌŶĂƐ�ƐćƩ�ĂƩ�
ĂƌďĞƚĂ�ŵĞĚ�ŵĊů͕�ŵćƚŶŝŶŐ�Ăǀ�ŵĊůƵƉƉĨǇůůĞůƐĞ�ŽĐŚ�ƉůĂŶĞƌĂĚĞ�
ĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƵƉƉŶĊ�ŵĊůĞŶ͘�&Ƃƌ�ǀĂƌũĞ�ŵĊů�ĨĂƐƚƐƚćůůƐ�ĞƩ�
ĞůůĞƌ�ŇĞƌĂ�ŶǇĐŬĞůƚĂů͕�ŝŶĚŝŬĂƟŽŶĞƌ͕�ƐŽŵ�ĂŶǀćŶĚƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�
ŵćƚĂ�ŐƌĂĚ�Ăǀ�ŵĊůƵƉƉĨǇůůĞůƐĞ͘�/�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐ–�ŽĐŚ�ĞŶŚĞƚƐͲ
ƉůĂŶĞƌ�ƵƩƌǇĐŬƐ�ǀŝůŬĞŶ�ŵĊůŶŝǀĊ�ƐŽŵ�ƐŬĂ�ƵƉƉŶĊƐ�ƵŶĚĞƌ�ŬŽŵͲ
ŵĂŶĚĞ�Ċƌ�ƐĂŵƚ�ǀŝůŬĂ�ĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ�ƐŽŵ�ćƌ�ƉůĂŶĞƌĂĚĞ�ĂƩ����
ŐĞŶŽŵĨƂƌĂƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƵƉƉŶĊ�ŵĊůĞŶ͘ 
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^ĂŵŚćůůƐĞŬŽŶŽŵŝŶƐ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ 
/ŶĨƂƌ�ϮϬϮϭ�ƚƌŽĚĚĞ�ĚĞ�ŇĞƐƚĂ�ŵĂƌŬŶĂĚƐďĞĚƂŵĂƌĞ�ĂƩ�ĨƂƌ�
ϮϬϮϭ�ŝ�ƐƉĊƌĞŶ�Ăǀ�ĚĞƚ�ƚƵƌďƵůĞŶƚĂ�ƉĂŶĚĞŵŝĊƌĞƚ�ϮϬϮϬ�ƐŬƵůůĞ�
ŬŽŶũƵŶŬƚƵƌĞŶ�ǀćŶĚĂ�ůĊŶŐƐĂŵƚ�ƵƉƉĊƚ�ŝ�ƚĂŬƚ�ŵĞĚ�ĂƩ�ĐŽƌŽŶĂ
-ƉĂŶĚĞŵŝŶ�ĨƂƌŚŽƉƉŶŝŶŐƐǀŝƐ�ĞďďĂĚĞ�Ƶƚ͘�dŝůů�ƐŬŝůůŶĂĚ�ŵŽƚ�
ǀĂĚ�ĚĞ�ŇĞƐƚĂ�ƚƌŽĚĚĞ�ƐĊ�ŐŝĐŬ�ŝƐƚćůůĞƚ�ĚĞŶ�ƐǀĞŶƐŬĂ�ĞŬŽŶŽͲ
ŵŝŶ�ƉĊ�ŚƂŐǀĂƌǀ�ŽĐŚ�ŝŶƚĞ�ŵŝŶƐƚ�ŵĞĚ�ŚũćůƉ�Ăǀ�ƐƚĂƚůŝŐĂ�
ƐƚƂĚĊƚŐćƌĚĞƌ�ŽĐŚ�KDy�^ƚŽĐŬŚŽůŵ�ƐůƵƚĂĚĞ�ŵĞĚ�ĞŶ�ƵƉƉͲ
ŐĊŶŐ�ƉĊ�ŶćƐƚĂŶ�ϰϬ�й͘ 
 
dŝůůǀćǆƚĞŶ�ŝ�^ǀĞƌŝŐĞ�ƂŬĂĚĞ�ŬƌĂŌŝŐƚ�ƵŶĚĞƌ�ϮϬϮϭ�ŽĐŚ�ćǀĞŶ�
ĨƂƌ�ϮϬϮϮ�ƉƌŽŐŶŽƐƟĐĞƌĂƐ�ƟůůǀćǆƚĞŶ�ďůŝ�ĨŽƌƚƐĂƩ�ƐƚĂƌŬ�ćǀĞŶ�
Žŵ�ĚĞƚ�ďůŝƌ�ƐǀĊƌƚ�ĂƩ�ŶĊ�ϮϬϮϭ�ĊƌƐ�ŶŝǀĊĞƌ͘�KǀĂŶůŝŐƚ�ŵĊŶŐĂ�
ŬŽŵŵƵŶĞƌ�ƐĞƌ�Ƶƚ�ĂƩ�ǀŝƐĂ�ƌŝŬƟŐƚ�ƐƚĂƌŬĂ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƌĞƐƵůͲ
ƚĂƚ�ĨƂƌ�ϮϬϮϭ͘�dŝůů�ƐƚŽƌ�ĚĞů�ďĞƌŽƌ�ĚĞƚ�ƉĊ�ĞǆƚƌĂ�ƐƚĂƚůŝŐĂ�ƉĂŶͲ
ĚĞŵŝƐƚƂĚ�ŵĞŶ�ćǀĞŶ�ŵĞĚ�ŚũćůƉ�Ăǀ�ĞƩ�ƵƌƐƚĂƌŬƚ�ďƂƌƐĊƌ�ǀŝůͲ
ŬĞƚ�ŚĂƌ�ĞŶ�ƐƚŽƌ�ƉŽƐŝƟǀ�ƉĊǀĞƌŬĂŶ�ƉĊ�ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐ�ĂǀƐćƩͲ
ŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ƉůĂĐĞƌŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƚćĐŬĂ�ĨƌĂŵƟĚĂ�ƉĞŶƐŝŽŶƐĊƚĂͲ
ŐĂŶĚĞŶ͘ 
 
�ĞŶ�ŐůŽďĂůĂ�ĞŌĞƌĨƌĊŐĂŶ�ĨŽƌƚƐćƩĞƌ�ĂƩ�ƵƚǀĞĐŬůĂƐ�ƐƚĂƌŬƚ�ŝ�Ċƌ�
ƚƌŽƚƐ�ĂƩ�ĚĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƉŽůŝƟŬĞŶ�ďůŝƌ�ŵŝŶĚƌĞ�ĞǆƉĂŶƐŝǀ͕�
ĨƌćŵƐƚ�ŝ�h^�͘��Ʃ�ĐĞŶƚƌĂůďĂŶŬĞƌ�ŶƵ�ŵĊƐƚĞ�ŚĂŶƚĞƌĂ�ŚƂŐƌĞ�
ŝŶŇĂƟŽŶƐŶŝǀĊĞƌ�ŚĂƌ�ƌĞĚĂŶ�ƉƌŝƐƐĂƩƐ�ƉĊ�ƌćŶƚĞŵĂƌŬŶĂĚĞŶ͘�
�Ğ�ǀćƐƚĞƌůćŶĚƐŬĂ�ĞŬŽŶŽŵŝĞƌŶĂ�ŬŽŵŵĞƌ�ƵŶĚĞƌ�ĊƌĞƚ�ĂƩ�
ĨŽƌƚƐćƩĂ�ĊƚĞƌŚćŵƚŶŝŶŐĞŶ�ŐĞŶŽŵ�ĂƩ�ƚũćŶƐƚĞŬŽŶƐƵŵƟŽŶͲ
ĞŶ�ƚĂƌ�ĨĂƌƚ�ŝŐĞŶ͘��Ʃ�ƚũćŶƐƚĞ-�ŽĐŚ�ǀĂƌƵŬŽŶƐƵŵƟŽŶĞŶ�ĨŽƌƚƐͲ
ćƩĞƌ�ĂƩ�ŶŽƌŵĂůŝƐĞƌĂƐ�ŬŽŵŵĞƌ�ĂƩ�ůĞĚĂ�Ɵůů�ĂƩ�ĂƌďĞƚƐͲ
ŵĂƌŬŶĂĚĞŶ�ŽĐŬƐĊ�ĊƚĞƌŚćŵƚĂƌ�ƐŝŐ�ĨƌĂŵƂǀĞƌ͘� 
 
^<Z�ďĞĚƂŵĞƌ�ĂƩ�^ǀĞƌŝŐĞƐ��EW�ƂŬĂƌ�ŵĞĚ�ϯ͕ϲ�й�ŝ�Ċƌ�ŽĐŚ�
ϭ͕ϲ�й�ϮϬϮϯ�ƐĂŵƟĚŝŐƚ�ƐŽŵ�ĂƌďĞƚƐůƂƐŚĞƚĞŶ�ůĊŶŐƐĂŵƚ�ĨĂůůĞƌ�
ƟůůďĂŬĂ͘�	ǀĞŶ�ƐŬĂƩĞƵŶĚĞƌůĂŐĞƚ�ƂŬĂƌ�ŬƌĂŌŝŐƚ�ŝ�Ċƌ�ŽĐŚ�ŶćƐƚĂ�
Ċƌ͘�/ŶŇĂƟŽŶĞŶ�ĨĂůůĞƌ�ƟůůďĂŬĂ�ƵŶĚĞƌ�ƐĞŶĂƌĞ�ĚĞůĞŶ�Ăǀ�ϮϬϮϮ�
ĞŌĞƌ�ĂƩ�ŚĂ�ĚƌŝǀŝƚƐ�ƵƉƉ�Ăǀ�ŚƂŐƌĞ�ĞŶĞƌŐŝƉƌŝƐĞƌ�ŝ�ƐůƵƚĞƚ�Ăǀ�
ĨƂƌƌĂ�ĊƌĞƚ͘ 
 
�Ʃ�ĐŽǀŝĚ-ϭϵ�ŝŶƚĞ�ƌćŬŶĂƐ�ƐŽŵ�ƐĂŵŚćůůƐĨĂƌůŝŐ�ůćŶŐƌĞ�ůǇŌĞƌ�
ďŽƌƚ�ŽƐćŬĞƌŚĞƚ�ŝ�ďĞƚǇĚĂŶĚĞ�ƵƚƐƚƌćĐŬŶŝŶŐ͕�ǀŝůŬĞƚ�ŬŽŵŵĞƌ�
ŐǇŶŶĂ�ƐĊǀćů�ŬŽŶƐƵŵƟŽŶ�ƐŽŵ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ͕�ďĊĚĞ�ŝ�^ǀĞƌŝŐĞ�
ŽĐŚ�ƵƚŽŵůĂŶĚƐ͘�	ǀĞŶ�ďŽƐƚĂĚƐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌŶĂ�ĨŽƌƚƐćƩĞƌ�
ǀćǆĂ�ŝ�ŐŽĚ�ƚĂŬƚ͘�/�ŽīĞŶƚůŝŐ�ƐĞŬƚŽƌ�ďůŝƌ�ĚŽĐŬ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�
ĨƌĂŵƂǀĞƌ�ŝŶƚĞ�ůŝŬĂ�ƐƚĂƌŬ͘�dǀĊ�ĨĂŬƚŽƌĞƌ�ƐŽŵ�ĨƂƌŬůĂƌĂƌ�ĚĞŶ�
ůćŐƌĞ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŬǀŽƚĞŶ�ćƌ�ĚĞŵŽŐƌĂĮŶ�ŽĐŚ�ƐƟŐĂŶĚĞ�ŬĂͲ
ƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƐŽŵ�ŚƂŐƌĞ�ƌćŶƚŽƌ�ŵĞĚĨƂƌ͘ 
 
/�ƐůƵƚĞƚ�Ăǀ�ĨĞďƌƵĂƌŝ�ĨƂƌŬůĂƌĂĚĞ�ZǇƐƐůĂŶĚ�ŬƌŝŐ�ŵŽƚ�hŬƌĂŝŶĂ�
ŽĐŚ�ŝŶǀĂĚĞƌĂĚĞ�ůĂŶĚĞƚ͘�^Žŵ�ĞŶ�ƌĞĂŬƟŽŶ�ŵŽƚ�ĚĞƩĂ�ŚĂƌ�
ƐƚŽƌĂ�ĚĞůĂƌ�Ăǀ�ǀćƌůĚĞŶ�ŐĊƩ�ƐĂŵŵĂŶ�ŽĐŚ�ŝ�ĞŶĂĚ�ĨƌŽŶƚ�ďĞͲ
ůĂŐƚ�ZǇƐƐůĂŶĚ�ŵĞĚ�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ƐĂŶŬƟŽŶĞƌ�ƐŽŵ�ƐĂŬŶĂƌ�ŵŽƚͲ
ƐƚǇĐŬĞ�ŝ�ŵŽĚĞƌŶ�ƟĚ͘��Ğƚ�ćƌ�ĨĊ�ŽĐŚ�Žŵ�ĞŶƐ�ŶĊŐŽŶ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�
ďĞĚƂŵĂ�ĚĞ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐĂ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ĞīĞŬƚĞƌŶĂ�Ăǀ�ĚĞƩĂ�
ŬƌŝŐ�ŽĐŚ�ĚĞƐƐĂ�ƐĂŶŬƟŽŶĞƌ�ŵĞŶ�ƌĞĚĂŶ�ŶƵ�ŐĊƌ�ĚĞƚ�ĂƩ�ŬŽŶͲ
ƐƚĂƚĞƌĂ�ĂƩ�ĚĞ�ƌĞĚĂŶ�ŚƂŐĂ�ďƌćŶƐůĞƉƌŝƐĞƌŶĂ�ƐŬũƵƚĞƌ�ŝ�ŚƂũĚĞŶ�
ŽĐŚ�ĂƩ�ǀŝ�ŐĊƌ�ĞŶ�ǀćůĚŝŐƚ�ŽǀŝƐƐ�ĨƌĂŵƟĚ�Ɵůů�ŵƂƚĞƐ͘ 

^ƚĂƚĞŶƐ�ƚƌĂŶƐĨĞƌĞƌŝŶŐĂƌ  
�Ŷ�ǀŝŬƟŐ�ĨĂŬƚŽƌ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂ�ćƌ�ĂƩ�ƐƚĂƚĞŶ�ŚĂƌ�ŐŽĚ�
ŽƌĚŶŝŶŐ�ƉĊ�ƐŝŶĂ�ĮŶĂŶƐĞƌ͘��Ċ�ŵŝŶƐŬĂƌ�ƌŝƐŬĞŶ�ĨƂƌ�ƉůƂƚƐůŝŐĂ�
ƐƚĂƚůŝŐĂ�ŝŶĚƌĂŐŶŝŶŐĂƌ͘��Ğ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐĂƌŶĂ�ƚǇĚĞƌ�
ƉĊ�ĞƩ�ŐŽƩ�ƐƚĂƚƐĮŶĂŶƐŝĞůůƚ�ƵƚŐĊŶŐƐůćŐĞ�ŵĞĚ�ĞŶ�ƌĞůĂƟǀƚ�
ƐĞƩ�ůĊŐ�ƐƚĂƚƐƐŬƵůĚ͘��ĞƩĂ�ŚĂƌ�ŵƂũůŝŐŐũŽƌƚ�ĚĞ�ƐƚŽƌĂ�ƐƚĂƚůŝŐĂ�
ƐƚƂĚĞŶ�Ɵůů�ŬŽŵŵƵŶƐĞŬƚŽƌŶ�ŵĞĚ�ĂŶůĞĚŶŝŶŐ�Ăǀ��ŽƌŽŶĂ-
ĞƉŝĚĞŵŝŶ͘� 
 
^ŬĂƩĞƐĂƚƐ 
�ĞŶ�ŐĞŶŽŵƐŶŝƩůŝŐĂ�ƐŬĂƩĞƐĂƚƐĞŶ�ŝ�ƌŝŬĞƚ�ǀĂƌ�Ϯϭ͕ϲϴ�ŬƌŽŶŽƌ�
ŽĐŚ�ŝ�<ĂůŵĂƌ�ůćŶ�Ϯϭ͕ϵϳ�ŬƌŽŶŽƌ�ϮϬϮϭ͘�sŝŵŵĞƌďǇ�<ŽŵŵƵŶƐ�
ƐŬĂƩĞƐĂƚƐ�ϮϮ͕ϯϲ�ŬƌŽŶŽƌ�ǀĂƌ�ĚćƌŵĞĚ�ϲϴ�ƂƌĞ�ŚƂŐƌĞ�ćŶ�ƌŝŬƐͲ
ŐĞŶŽŵƐŶŝƩĞƚ�ŽĐŚ�ϯϵ�ƂƌĞ�ŚƂŐƌĞ�ćŶ�ůćŶƐŐĞŶŽŵƐŶŝƩĞƚ͘�
^ŬĂƩĞƐĂƚƐĞŶ�ƉůĂŶĞƌĂƐ�ǀĂƌĂ�ŽĨƂƌćŶĚƌĂĚ�ƵŶĚĞƌ�ƉĞƌŝŽĚĞŶ�
ϮϬϮϯ-ϮϬϮϱ͘ 
 
�ĞĨŽůŬŶŝŶŐƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ 
&ƂƌƵƚŽŵ�ĂƩ�ďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ƉĊǀĞƌŬĂƌ�ďĞŚŽǀ�ŽĐŚ�
ĞŌĞƌĨƌĊŐĂŶ�ƉĊ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƚũćŶƐƚĞƌ͕�ŚĂƌ�ĚĞŶ�ďĞƚǇĚĞůƐĞ�
ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ŐĞŶŽŵ�ƐŬĂƩĞƌ�ŽĐŚ�ďŝĚƌĂŐ�ĨƌĊŶ�
ƐǇƐƚĞŵĞƚ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĂůĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ƵƚũćŵŶŝŶŐ͘�/�sŝŵͲ
ŵĞƌďǇ�ŚĂƌ�ďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶ�ŵŝŶƐŬĂƚ�ŵĞĚ�ϵϰ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ�ũćŵͲ
ĨƂƌƚ�ŵĞĚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�Ċƌ�ŽĐŚ�ƵƉƉŐŝĐŬ�Ɵůů�ƵƚŐĊŶŐĞŶ�Ăǀ�ϮϬϮϭ�
Ɵůů�ϭϱ ϱϳϴ�ŝŶǀĊŶĂƌĞ͘ 
 
^ǇƐƐĞůƐćƩŶŝŶŐƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ 
^ǇƐƐĞůƐćƩŶŝŶŐƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ŚĂƌ�ǀĂƌŝƚ�ƐƚĂƌŬĂƌĞ�ƵŶĚĞƌ�ĊƌĞƚ�
ŽĐŚ�ĊƌƐŵĞĚĞůǀćƌĚĞƚ�ĨƂƌ�ĂƌďĞƚƐůƂƐĂ�ŝ�ĊůĚĞƌŶ�ϭϴ�–�ϲϰ�Ċƌ�
ƵƉƉŐŝĐŬ�ŝ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�Ɵůů�ϱ͕Ϯ�й�ǀŝůŬĞƚ�ćƌ�ϭ͕Ϯ�ƉƌŽͲ
ĐĞŶƚĞŶŚĞƚĞƌ�ůćŐƌĞ�ćŶ�ĨƂƌ�ϮϬϮϬ͘�	ǀĞŶ�ŝ�ůćŶĞƚ�ŽĐŚ�ŝ�ƌŝŬĞƚ�ŚĂƌ�
ĊƌƐŵĞĚĞůǀćƌĚĞƚ�ĨƂƌ�ĂƌďĞƚƐůƂƐŚĞƚĞŶ�ϭϴ�–�ϲϰ�Ċƌ�ŵŝŶƐŬĂƚ�
ƵŶĚĞƌ�ĊƌĞƚ͘��ƌƐŵĞĚĞůǀćƌĚĞƚ�ĨƂƌ�ĂƌďĞƚƐůƂƐŚĞƚĞŶ�ŝ�sŝŵͲ
ŵĞƌďǇ�ůŝŐŐĞƌ�ĚŽĐŬ�ůćŐƌĞ�ćŶ�ďĊĚĞ�ŝ�ůćŶĞƚ�;ϲ͕ϯ�йͿ�ŽĐŚ�ŝ�ƌŝŬĞƚ�
;ϲ͕ϯ�йͿ�ǀŝůŬĞƚ�ćƌ�ƉŽƐŝƟǀƚ͘�^ǇƐƐĞůƐćƩŶŝŶŐƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ĨƂƌͲ
ǀćŶƚĂƐ�ďůŝ�ƐǀĂŐ�ŶĊŐŽƚ�Ċƌ�ĨƌĂŵĊƚ͘ 
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&ƌĂŵƟĚƐƵƚƐŝŬƚĞƌ 
<ŽŵŵƵŶƐĞŬƚŽƌŶ�ŚĂƌ�ŶƵ͕�ĞŌĞƌ�ĞƩ�ƉĂƌ�Ċƌ�Ăǀ�ĞǆƚƌĂ�ƐƚŽƌĂ�
ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ�ƉĊ�ŐƌƵŶĚ�Ăǀ�ĐŽƌŽŶĂ-ƉĂŶĚĞŵŝŶ͕�ďƌĂ�ĞŬŽŶŽͲ
ŵŝƐŬĂ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ĚĞ�ŶćƌŵĂƐƚĞ�ŬŽŵŵĂŶĚĞ�ĊƌĞŶ�ĚĊ�
ƐŬĂƩĞƵŶĚĞƌůĂŐĞƚ�ĨƂƌǀćŶƚĂƐ�ǀćǆĂ�ŝ�ŵĞƌ�ŶŽƌŵĂů�ƚĂŬƚ�ćŶ�ƟĚŝͲ
ŐĂƌĞ͘��Ğƚ�ĮŶŶƐ�ĚŽĐŬ�ƐƚŽƌĂ�ƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌ�ŵĞĚ�ĞŶ�ũƵƐƚ�ŶƵ�ƐŬĞͲ
ŶĂŶĚĞ�ŝŶŇĂƟŽŶ�ŽĐŚ�ƐƚŽƌĂ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďĞŚŽǀ�ŝŶŽŵ�ŬŽŵͲ
ŵƵŶƐĞŬƚŽƌŶ�ƐĂŵƟĚŝŐƚ�ƐŽŵ�ďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐŵćŶŐĚĞŶ�ŵŝŶƐŬĂƌ�ŝ�
ŵĊŶŐĂ�ŬŽŵŵƵŶĞƌ͘�� 
 
^ĂŵƟĚŝŐƚ�ƐƚćůůĞƌ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ĂŵďŝƟŽŶ�Žŵ�ĞŶ�
ďćƩƌĞ�ƌĞƐƵůƚĂƚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕�ŚƂŐƌĞ�ĞŐĞŶĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ŝŶǀĞͲ
ƐƚĞƌŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ůćŐƌĞ�ŶǇƵƉƉůĊŶŝŶŐ�ƐĂŵƚ�ŚƂŐĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐͲ
ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƂŬĂĚĞ�ŬƌĂǀ�ƉĊ�ĂƩ�ĨĊ�Ƶƚ�ŵĞƌ�ŽĐŚ�ďćƩƌĞ�ǀĞƌŬƐĂŵͲ
ŚĞƚ�Ăǀ�ďĞĮŶƚůŝŐĂ�ƌĞƐƵƌƐĞƌ͘��ĞƩĂ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�
ŵĊƐƚĞ�ĂƌďĞƚĂ�ŵĞĚ�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐƐĊƚŐćƌĚĞƌ͕�ƚƵīĂ�ƉƌŝŽƌŝƚĞͲ
ƌŝŶŐĂƌ͕�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĂŶƉĂƐƐŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ƉƌŽĚƵŬƟǀŝƚĞƚƐĨƂƌͲ
ďćƩƌŝŶŐĂƌ�;ŚƂŐƐƚĂ�ŵƂũůŝŐĂ�ŬǀĂůŝƚĞƚ�Ɵůů�ůćŐƐƚĂ�ŵƂũůŝŐĂ�ŬŽƐƚͲ
ŶĂĚͿ͘�sŝ�ŵĊƐƚĞ�ƐĊůĞĚĞƐ�ĨƌĂŵƂǀĞƌ�ŚƵƐŚĊůůĂ�ŵĞĚ�ǀĊƌĂ�ƌĞƐƵƌͲ
ƐĞƌ�ŽĐŚ�ƐĂŵƟĚŝŐƚ�ƐƚƌćǀĂ�ĞŌĞƌ�ĂƩ�ĨĊ�Ƶƚ�ƐĊ�ŵǇĐŬĞƚ�ƐŽŵ�ŵƂũͲ
ůŝŐƚ�Ăǀ�ǀĂƌũĞ�ĂŶǀćŶĚ�ŬƌŽŶĂ͘ 

 
WĊ�ůćŶŐƌĞ�ƐŝŬƚ�ćƌ�ĚĞƚ�ƂǀĞƌƐŬƵŐŐĂŶĚĞ�ƉƌŽďůĞŵĞƚ�ĚĞŶ�ĨƂƌͲ
ƐŬũƵƚŶŝŶŐ�ƐŽŵ�ƐŬĞƌ�ŝ�ďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ�ŵŽƚ�ĞŶ�ƂŬĂĚ�
ĂŶĚĞů�ćůĚƌĞ͘��ĞŶ�ĚĞŵŽŐƌĂĮƐŬĂ�ƵƚŵĂŶŝŶŐĞŶ�ďĞƌŽƌ͕�ŶĊŐŽƚ�
ĨƂƌĞŶŬůĂƚ͕�ƉĊ�ĂƩ�ĂŶƚĂůĞƚ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ�ŝ�ďĞŚŽǀ�Ăǀ�ǀćůĨćƌĚƐƚũćŶƐͲ
ƚĞƌ�ƂŬĂƌ�ƐŶĂďďĂƌĞ�ćŶ�ĂŶƚĂůĞƚ�ŝŶǀĊŶĂƌĞ�ŝ�ǇƌŬĞƐĨƂƌ�ĊůĚĞƌ͘�
^ĂŵƟĚŝŐƚ�ćƌ�ĚĞƚ�ĚĞŶ�ĂƌďĞƚƐĨƂƌĂ�ďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶ�ƐŽŵ�ƐŬĂ�
ƐǀĂƌĂ�ĨƂƌ�ƐĊǀćů�ĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�ƐŽŵ�ďĞŵĂŶŶŝŶŐ�Ăǀ�ǀćůĨćƌĚĞŶ͘� 

 
 
 

EǇĐŬĞůƚĂů ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ 

hƉƉƌćŬŶŝŶŐƐĨĂŬƚŽƌ�ƐŬĂƩĞƵŶĚĞƌůĂŐ͕�й ϯ͕ϵ ϯ͕ϯ ϯ͕ϯ 

^ŬĂƩĞƐĂƚƐ�;ƉƌŝŵćƌŬŽŵŵƵŶͿ ϮϮ͗ϯϲ ϮϮ͗ϯϲ ϮϮ͗ϯϲ 

&ƂƌćŶĚƌŝŶŐ�ĂƌďĞƚƐŬƌĂŌƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŬŽŵŵƵŶĂů�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͕�й ϯ͕ϰ Ϯ͕ϭ ϯ͕ϰ 

&ƂƌćŶĚƌŝŶŐ�ƂǀƌŝŐ�ĨƂƌďƌƵŬŶŝŶŐ�ŬŽŵŵƵŶĂů�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͕�й ϭ͕ϳ Ϯ͕ϭ Ϯ͕ϰ 

&ƂƌćŶĚƌŝŶŐ�ŝŶŇĂƟŽŶ�;<W/Ϳ͕�й ϭ͕ϰ Ϯ͕ϭ Ϯ͕ϰ 

�ƌďĞƚƐůƂƐŚĞƚ͕�й ϳ͕ϱ ϳ͕ϱ ϳ͕ϱ 

&ƂƌćŶĚƌŝŶŐ�ƐǇƐƐĞůƐćƩŶŝŶŐ�;ĂƌďĞƚĂĚĞ�ƟŵŵĂƌͿ͕�й Ϯ͕ϯ Ϭ͕ϳ Ϭ͕Ϯ 

�EW�Ɵůůǀćǆƚ͕�й ϭ͕ϲ ϭ͕ϰ ϭ͕ϴ 
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WƌŝŶĐŝƉĞƌ�ĨƂƌ�ĞŬŽŶŽŵŝƐƚǇƌŶŝŶŐ 
EćŵŶĚĞƌŶĂ�ƐŬĂ�ďĞĚƌŝǀĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŝŶŽŵ�Ăǀ�ĨƵůůŵćŬͲ
ƟŐĞ�ƟůůĚĞůĂĚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŶĞƩŽƌĂŵ͘�EćŵŶĚ�ĨĊƌ�ŝŶƚĞ�ƂǀĞƌͲ
ƐŬƌŝĚĂ�ƐŝŶ�ďƵĚŐĞƚ�ĂǀƐĞĞŶĚĞ�ĚƌŝŌ�ŽĐŚͬĞůůĞƌ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ͘�sŝĚ�
ŬŽŶŇŝŬƚ�ŵĞůůĂŶ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŵĊů�ŽĐŚ�ŵĞĚĞů�ŐćůůĞƌ�
ŵĞĚůĞŶ͘��Ğƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ƟůůŐĊŶŐ�Ɵůů�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƌĞƐƵƌƐĞƌ�
ƐćƩĞƌ�ŐƌćŶƐ�ĨƂƌ�ŵĊůƵƉƉĨǇůůĞůƐĞŶ�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŝŶͲ
ƌŝŬƚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ŽŵĨĂƩŶŝŶŐ͘ 

�Ğƚ�ćƌ�ĚćƌĨƂƌ�Ăǀ�ƐƚƂƌƐƚĂ�ǀŝŬƚ�ĂƩ�ŶćŵŶĚĞƌŶĂ�ŝ�ƐŝƩ�ĂƌďĞƚĞ�
ŵĞĚ�ƉůĂŶĞƌŝŶŐ͕�ďƵĚŐĞƚĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐ�ŚĊůůĞƌ�ĞŶ�
ŐŽĚ�ďƵĚŐĞƚĚŝƐĐŝƉůŝŶ�ŽĐŚ�ŝŶƚĞ�ƂǀĞƌƐŬƌŝĚĞƌ�ƟůůĚĞůĂĚ�ďƵĚŐĞƚ͘�
sŝĚ�ĞƩ�ďĞĨĂƌĂƚ�ƂǀĞƌƐŬƌŝĚĂŶĚĞ�ƐŬĂ�ŶćŵŶĚ�ĂŐĞƌĂ�ƐŶĂďďƚ�
ŽĐŚ�ŽŵĞĚĞůďĂƌƚ�ǀŝĚƚĂ�ŬŽƌƌŝŐĞƌĂŶĚĞ�ĊƚŐćƌĚĞƌ�ƐĊ�ĂƩ�ƵŶĚĞƌͲ
ƐŬŽƩ�ƵŶĚǀŝŬƐ͘ 

WĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ 
EćŵŶĚĞƌŶĂ�ŬŽŵƉĞŶƐĞƌĂƐ͕�ŝ�ĞŶůŝŐŚĞƚ�ŵĞĚ�ƟĚŝŐĂƌĞ�ƉƌĂǆŝƐ͕�
ĨƂƌ�ĂǀƚĂůƐŵćƐƐŝŐĂ�ůƂŶĞƂŬŶŝŶŐĂƌ͘�^<Z�ƉƌŽŐŶŽƐƟƐĞƌĂƌ�ĂƩ�
ĂƌďĞƚƐŬƌĂŌƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĂů�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ƂŬĂƌ�
ŵĞĚ�ϯ͕ϰ�й�ϮϬϮϯ͘�&ƂůũĂŶĚĞ�ƉƌĞůŝŵŝŶćƌĂ�ƉĞƌƐŽŶĂůŽŵŬŽƐƚͲ
ŶĂĚƐƉĊůćŐŐ�;WKͿ�ŐćůůĞƌ�ĨƂƌ�ϮϬϮϯ͗�ƚŽƚĂůƚ�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ĂǀƚĂů�
ϯϵ͕Ϯϱ�й�;ǀĂƌĂǀ�ůĂŐƐƚĂĚŐĂĚĞ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĂǀŐŝŌĞƌ�ϯϭ͕ϰϮ�й͕�
ĂǀƚĂůƐĨƂƌƐćŬƌŝŶŐĂƌ�Ϭ͕ϭϯ�й�ƐĂŵƚ�ĂǀƚĂůƐƉĞŶƐŝŽŶĞƌ�ϳ͕ϳϬ�йͿ͘ 

<ĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ 
EćŵŶĚĞƌŶĂ�ŬŽŵƉĞŶƐĞƌĂƐ͕�ŝ�ĞŶůŝŐŚĞƚ�ŵĞĚ�ƟĚŝŐĂƌĞ�ƉƌĂǆŝƐ͕�
ĨƂƌ�ŬĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘��Ğ�ďǇŐŐĞƌ�ƉĊ�ƉůĂŶĞƌĂĚ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐͲ
ƌĂŵ͘�/ŶƚĞƌŶƌćŶƚĂŶ�ĨƂƌ�ϮϬϮϯ�ĂǀƐĞĞŶĚĞ�ŶŽŵŝŶĞůů�ŵĞƚŽĚ�
ĨƂƌĞƐůĊƐ�ǀĂƌĂ�ϭ͕Ϯϱ�й�;ŚƂũŶŝŶŐ�ŵĞĚ�Ϭ͕Ϯϱ�ƉƌŽĐĞŶƚĞŶŚĞƚĞƌ�
ũćŵĨƂƌƚ�ŵĞĚ�Ċƌ�ϮϬϮϮͿ͘� 

PǀƌŝŐĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ 
EćŵŶĚĞƌŶĂ�ŬŽŵƉĞŶƐĞƌĂƐ͕�ŝ�ĞŶůŝŐŚĞƚ�ŵĞĚ�ƟĚŝŐĂƌĞ�ƉƌĂǆŝƐ�
ĨƂƌ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ŚǇƌŽƌ�ŽĐŚ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ƐƚćĚŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ǀĂƌǀŝĚ�ƐũćůǀͲ
ŬŽƐƚŶĂĚƐƉƌŝƐƐćƩŶŝŶŐ�ƟůůćŵƉĂƐ͘��ĞƐƐƵƚŽŵ�ƟůůŬŽŵŵĞƌ�
ŬŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ĚĞŵŽŐƌĂĮƐŬĂ�ǀŽůǇŵĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ͘�WƌŝƐͲ
ŬŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ƉĊ�ƂǀƌŝŐ�ĨƂƌďƌƵŬŶŝŶŐ�ƵƚŐĊƌ�Ğũ͘�^<>�ƉƌŽŐŶŽͲ
ƐƟƐĞƌĂƌ�ĞŶ�ŐĞŶŽŵƐŶŝƩůŝŐ�ƉƌŝƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ĨƂƌ�ƂǀƌŝŐ�ĨƂƌďƌƵŬͲ
ŶŝŶŐ�Ċƌ�ϮϬϮϯ�ŵĞĚ�ϭ͕ϳ�й͘� 

EćŵŶĚĞƌŶĂ�ĨƂƌƵƚƐćƩƐ�ƉƌĞƐƐĂ�ƉƌŝƐĞƌŶĂ�ƉĊ�ǀĂƌŽƌ�ŽĐŚ�ƚũćŶƐͲ
ƚĞƌ�ŐĞŶŽŵ�ĂƩ�ƵƚŶǇƩũĂ�ŝŶŐĊŶŐŶĂ�ƌĂŵĂǀƚĂů�ŽĐŚ�ƵƉƉŚĂŶĚůĂ�
ŝ�ŬŽŶŬƵƌƌĞŶƐ͘�sŝĚĂƌĞ�ĨƂƌƵƚƐćƩƐ�ŶćŵŶĚĞƌŶĂ�ĂƌďĞƚĂ�ŵĞĚ�
ŬŽŶƟŶƵĞƌůŝŐĂ�ƉƌŽĚƵŬƟǀŝƚĞƚƐĨƂƌďćƩƌŝŶŐĂƌ�ŐĞŶŽŵ�ƐǇƐƚĞͲ
ŵĂƟƐŬĂ�ũćŵĨƂƌĞůƐĞƌ�Ăǀ�ƐƚĂŶĚĂƌĚŬŽƐƚŶĂĚƐĂǀǀŝŬĞůƐĞƌ�ŵĞĚ�
ũćŵĨƂƌďĂƌĂ�ŬŽŵŵƵŶĞƌ͘ 

/ŶƚćŬƚĞƌ 
dĂǆŽƌ�ŽĐŚ�ĂǀŐŝŌĞƌ�ƐŬĂ�ĂŶƉĂƐƐĂƐ�Ɵůů�ĚĞŶ�ĂůůŵćŶŶĂ�ƉƌŝƐƵƚͲ
ǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ƂŬĂĚĞ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ĨĊƌ�ĂŶǀćŶĚĂƐ�ŝŶŽŵ�ŶćŵŶͲ
ĚĞƌŶĂƐ�ĞŐŶĂ�ƌĂŵĂƌ͘�&Ƃƌ�ĚĞ�ƚĂǆŽƌͬĂǀŐŝŌĞƌ�ƐŽŵ�ŵĊƐƚĞ�ĨĂƐƚͲ
ƐƚćůůĂƐ�Ăǀ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞ�ĨƂƌĞƐůĊƐ�ĂƩ�ŶćŵŶĚĞƌŶĂ�ŐĞƐ�
ďĞŵǇŶĚŝŐĂŶĚĞŶ�ĂƩ�ćŶĚƌĂ�ĂǀŐŝŌĞƌŶĂ�ŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞ�ĂůůŵćŶ�
ƉƌŝƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘� 

PǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ƌĞƐƵƌƐĨƂƌĚĞůŶŝŶŐ 
hƚƌǇŵŵĞ�ĨƂƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŚĂƌ�ŝĚĞŶƟĮͲ
ĞƌĂƚƐ͕�ƐĞ�ƐĂŵŵĂŶƐƚćůůŶŝŶŐĂƌ�Ăǀ�ƟůůŐćŶŐůŝŐĂ�ƌĞƐƵƌƐĞƌ͕�ƌĂŵ�
ĨƂƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŽĐŚ�ĚƌŝŌďƵĚŐĞƚ�ϮϬϮϯ�
–�ϮϬϮϱ͘� 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵĂƌ�ĚƌŝŌ 
hƚƌǇŵŵĞ�ĨƂƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŚĂƌ�ŝĚĞŶƟĮͲ
ĞƌĂƚƐ͕�ƐĞ�ƐĂŵŵĂŶƐƚćůůŶŝŶŐ�Ăǀ�ďƵĚŐĞƚƌĂŵĂƌ�ĚƌŝŌ�ϮϬϮϯ�;ƐŝĚ�
ϭϮͿ͘� 
 
/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ 
hƚƌǇŵŵĞ�ĨƂƌ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ�ŚĂƌ�ŝĚĞŶƟĮĞƌĂƚƐ͕�ƐĞ�ƐĂŵŵĂŶͲ
ƐƚćůůŶŝŶŐ�Ăǀ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ�ϮϬϮϯ�–�ϮϬϮϱ͘� 

PǀƌŝŐƚ 
�ŝƌĞŬƟǀ�ĨƂƌ�sŝŵŵĞƌďǇ�&ƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐ����ŽĐŚ�ĚĞƐƐ�ĚŽƩĞƌͲ
ďŽůĂŐ�ĨƌĂŵŐĊƌ�Ăǀ�ĨƵůůŵćŬƟŐĞ�ĨĂƐƚƐƚćůůĚĂ�ćŐĂƌĚŝƌĞŬƟǀ͘�
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌŶĂ�ŝ�ŬŽŵŵƵŶŬŽŶĐĞƌŶĞŶ�ƐŬĂ�ĚƌŝǀĂƐ�ƉĊ�ĞƩ�
ƐćƩ�ƐŽŵ�ǀĊƌĚĂƌ�ŝŶƐĂƩ�ŬĂƉŝƚĂů�ŽĐŚ�ŐĞƌ�ĞŶ�ƐŬćůŝŐ�ĂǀŬĂƐƚŶŝŶŐ�
ŵĞĚ�ŚćŶƐǇŶ�Ɵůů�ďƌĂŶƐĐŚ�ŽĐŚ�ĚĞ�ƌŝƐŬĞƌ�ƐŽŵ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌͲ
ŶĂ�ŝŶŶĞďćƌ͘� 
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&ŝŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů 
/�ŬŽŵŵƵŶĂůůĂŐĞŶ�ĨƌĂŵŐĊƌ�ŽĐŬƐĊ�ĂƩ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞ�
ƐŬĂ�ďĞƐůƵƚĂ�Žŵ�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů�ŽĐŚ�ƌŝŬƚůŝŶũĞƌ�ĨƂƌ�ĞŬŽŶŽŵŝ�
ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďĞƚǇĚĞůƐĞ�ĨƂƌ�ŐŽĚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŚƵƐŚĊůůŶŝŶŐ͘�'ĞͲ
ŶŽŵ�ĂƩ�ĨĂƐƚƐƚćůůĂ�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů�ďůŝƌ�ĚĞ�ƐƚǇƌĂŶĚĞ�ĨƂƌ�ǀĂĚ�
ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ǀŝůů�ƵƉƉŶĊ�ŝĨƌĊŐĂ�Žŵ�ǀĂĚ�ĚĞŶ�ůƂƉĂŶĚĞ�ǀĞƌŬͲ
ƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŬĂŶ�ŬŽƐƚĂ͕�ǀŝůŬĂ�ƌĞƐƵůƚĂƚŶŝǀĊĞƌ�ƐŽŵ�ŬƌćǀƐ͕�ŝŶͲ
ǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŽŵĨĂƩŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�
ƐĂŵƚ�ĨƂƌŵƂŐĞŶŚĞƚƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ͘ 

&Ƃƌ�ĂƩ�ŬŶǇƚĂ�ŝŚŽƉ�ĚĞƚ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐĂ͕�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟͲ
ǀĞƚ�ŵĞĚ�ƐƚǇƌŶŝŶŐĞŶ�ƉĊ�ŬŽƌƚ�ƐŝŬƚ�ďĞŚƂǀĞƌ�ĚĞƚ�ĮŶŶĂƐ�ĞŶ�
ƚǇĚůŝŐ�ŬŽƉƉůŝŶŐ�ŵĞůůĂŶ�ƌŝŬƚůŝŶũĞƌ�ĨƂƌ�ŐŽĚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŚƵƐͲ
ŚĊůůŶŝŶŐ�ƐĂŵƚ�ŵĊů�ŽĐŚ�ƌŝŬƚůŝŶũĞƌ�ŵĞĚ�ďĞƚǇĚĞůƐĞ�ĨƂƌ�ŐŽĚ�
ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŚƵƐŚĊůůŶŝŶŐ�ŝ�ĊƌƐďƵĚŐĞƚ͘ 

EĞĚĂŶ�ĨƂƌĞƐůĊƐ�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů�ĨƂƌ�ĂƩ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵͲ
ŵƵŶ�ƐŬĂ�ŬƵŶŶĂ�ůĞǀĂ�ƵƉƉ�ŵŽƚ�ŬƌĂǀĞƚ�ƉĊ�ŐŽĚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�
ŚƵƐŚĊůůŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĞŶ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐƚ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘ 

 
 
 

DĊůƉĞƌƐƉĞŬƟǀ 
DĊůĞŶ�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ǀŝůŬĂ�ćƌ�ǀŝŬƟŐĂ�ĨƂƌ�ĂƩ�
ďĞĚƂŵĂ�ŐŽĚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŚƵƐŚĊůůŶŝŶŐ͕�ŶćŵůŝŐĞŶ�ĚĞƚ�ĞŬŽͲ
ŶŽŵŝƐŬĂ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ͕�ŬĂƉĂĐŝƚĞƚƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ͕�ƌŝƐŬĨƂƌŚĊůͲ
ůĂŶĚĞŶ�ƐĂŵƚ�ŬŽŶƚƌŽůůĞŶ�ƂǀĞƌ�ĚĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƵƚǀĞĐŬůͲ
ŝŶŐĞŶ͘� 

· ZĞƐƵůƚĂƚƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞƚ�ŚĂŶĚůĂƌ�Žŵ�ǀŝůŬĞŶ�ďĂůĂŶƐ�
ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ŚĂƌ�ŵĞůůĂŶ�ƐŝŶĂ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ŽĐŚ�ŬŽƐƚŶĂͲ
ĚĞƌ�ƐĂŵƚ�ǀŝůŬĞƚ�ƂǀĞƌƐŬŽƩƐŵĊů�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ƐŬĂ�
ƐƚƌćǀĂ�ĞŌĞƌ�ƉĊ�ŬŽƌƚ�ŽĐŚ�ůĊŶŐ�ƐŝŬƚ͘���������� 

· <ĂƉĂĐŝƚĞƚƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞƚ�ŚĂŶĚůĂƌ�Žŵ�ĂƩ�ŚĂ�ĞŶ�ŐŽĚ�
ŬĂƉĂĐŝƚĞƚ�ĂƩ�ŵƂƚĂ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƐǀĊƌŝŐŚĞƚĞƌ�ƉĊ�
ůĊŶŐ�ƐŝŬƚ͘� 

· ZŝƐŬƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞƚ�ŚĂŶĚůĂƌ�Žŵ�ĂƩ�ƉĊ�ŬŽƌƚ�ƐŝŬƚ�Ğũ�
ďĞŚƂǀĂ�ǀŝĚƚĂ�ĚƌĂƐƟƐŬĂ�ĊƚŐćƌĚĞƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ŵƂƚĂ�ĞŬŽͲ
ŶŽŵŝƐŬĂ�ƉƌŽďůĞŵ͘� 

· <ŽŶƚƌŽůůƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞƚ�ŚĂŶĚůĂƌ�Žŵ�ǀŝůŬĞŶ�ŬŽŶƚƌŽůů�
ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ŚĂƌ�ƂǀĞƌ�ĚĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐͲ
ĞŶ�ƉĊ�ŬŽƌƚ�ƐŝŬƚ͘ 

�Ğ�ŬŽƌƚƐŝŬƟŐĂ�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊůĞŶ�ŐćůůĞƌ�ƵŶĚĞƌ�ƉůĂŶƉĞƌŝŽĚĞŶ�
ϮϬϮϯ-ϮϬϮϱ͘�sŝĚ�ƵƚǀćƌĚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ŵĊůƵƉƉĨǇůůĞůƐĞ�ƐŬĂ�ŵĊůŶŝͲ
ǀĊŶ�ƐĞƐ�ƐŽŵ�ĞƩ�ŐĞŶŽŵƐŶŝƩ�ƵŶĚĞƌ�ƉůĂŶƉĞƌŝŽĚĞŶ͘� 
 
 

�Ğ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐĂ�ŵĊůĞŶ�ŐćůůĞƌ�ƵŶĚĞƌ�ĞŶ�ůćŶŐƌĞ�ƟĚƐƉĞƌŝŽĚ�–�
ƚǀĊ�ƉůĂŶƉĞƌŝŽĚĞƌ�;ϲ�ĊƌͿ�ĚǀƐ͘�ϮϬϮϯ�-�ϮϬϮϴ͘�sŝĚ�ƵƚǀćƌĚĞƌŝŶŐ�
Ăǀ�ŵĊůƵƉƉĨǇůůĞůƐĞ�ƐŬĂ�ŵĊůŶŝǀĊŶ�ƐĞƐ�ƐŽŵ�ĞƩ�ŐĞŶŽŵƐŶŝƩ�
ƵŶĚĞƌ�ƚǀĊ�ƉůĂŶƉĞƌŝŽĚĞƌ͘ 

ZĞƐƵůƚĂƚƵƚũćŵŶŝŶŐƐƌĞƐĞƌǀ 
/ŶŽŵ�ƌĂŵĞŶ�ĨƂƌ�ĞŐĞƚ�ŬĂƉŝƚĂů�ĮŶŶƐ�ĞŶ�ƌĞƐƵůƚĂƚƵƚũćŵŶŝŶŐƐͲ
ƌĞƐĞƌǀ�;ZhZͿ�Žŵ�ϱϯ͕ϰ�ŵŶŬƌ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�ĂŶǀćŶĚĂƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�ǀŝĚ�
ďĞŚŽǀ�ŬƵŶŶĂ�ƵƚũćŵŶĂ�ŝŶƚćŬƚĞƌ�ƂǀĞƌ�ĞŶ�ŬŽŶũƵŶŬƚƵƌĐǇŬĞů͘ 
DĞĚĞů�ĨƌĊŶ�ZhZ�ŬĂŶ�ĚŝƐƉŽŶĞƌĂƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƚćĐŬĂ�ĞƩ�ŶĞŐĂƟǀƚ� 

 
ďĂůĂŶƐŬƌĂǀƐƌĞƐƵůƚĂƚ�ĞůůĞƌ�Žŵ�ĚĞƚ�ĊƌůŝŐĂ�ƵŶĚĞƌůŝŐŐĂŶĚĞ�
ƐŬĂƩĞƵŶĚĞƌůĂŐĞƚ�ĨƂƌ�ƌŝŬĞƚ�ǀćŶƚĂƐ�ƵŶĚĞƌƐƟŐĂ�ĚĞŶ�ŐĞŶŽŵͲ
ƐŶŝƩůŝŐĂ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ĚĞ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ƟŽ�ĊƌĞŶ͘� 

WĞƌƐƉĞŬƟǀ ^ŝŬƚ &ŝŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů 

ZĞƐƵůƚĂƚ <Žƌƚ 
 
>ĊŶŐ 

�ƌĞƚƐ�ƌĞƐƵůƚĂƚ�ƐŬĂůů�ƵƉƉŐĊ�Ɵůů�ϭ-Ϯ�й�Ăǀ�ƐŬĂƩĞŝŶƚćŬƚĞƌ�ŽĐŚ�ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ͘ 
 
sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�ƐŬĂ�ƂǀĞƌ�ƟĚ�ƐƚƌćǀĂ�ĞŌĞƌ�ĞƩ�ƌĞƐƵůƚĂƚƂǀĞƌƐŬŽƩ�ƉĊ�Ϯ�й͘ 

<ĂƉĂĐŝƚĞƚ >ĊŶŐ sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�ƐŬĂ�ƂǀĞƌ�ƟĚ�ƐćŬĞƌƐƚćůůĂ�ĂƩ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐǀŽůǇŵĞƌŶĂ�ćƌ�ĨƂƌĞŶůŝŐĂ�ŵĞĚ�
ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐĂ�ĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐĨƂƌŵĊŐĂ͘� 
^ũćůǀĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ƐĂŵƚůŝŐĂ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ�ŵĞĚ�ŬŽƌƚĂƌĞ�ĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐƐƟĚ�ćŶ�ϯϬĊƌ͘� 
sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ůĊŶĞƐŬƵůĚ�ƐŬĂ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐƚ�ďůŝ�ůćŐƌĞ͘� 
sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ĞŐĞƚ�ŬĂƉŝƚĂů�ƐŬĂ�ƂǀĞƌ�ƟĚ�ŝŶŇĂƟŽŶƐƐŬǇĚĚĂƐ�ŐĞŶŽŵ�ĂƩ�ƐŽůŝĚŝƚĞƚĞŶ�
ďŝďĞŚĊůůƐ�ĞůůĞƌ�ƂŬĂƐ͘ 

ZŝƐŬ <Žƌƚ �ĞŶ�ŬŽƌƞƌŝƐƟŐĂ�ďĞƚĂůŶŝŶŐƐďĞƌĞĚƐŬĂƉĞŶ�;ůŝŬǀŝĚŝƚĞƚ�ŽĐŚ�ŬƌĞĚŝƚůƂŌĞŶͿ�ƐŬĂ�ŵŽƚƐǀĂƌĂ�ŵŝŶƐƚ�ϱϬ�
й�Ăǀ�ĚĞ�ƐŬƵůĚĞƌ�ƐŽŵ�ĨƂƌĨĂůůĞƌ�ŝŶŽŵ�ϭ�Ċƌ͘ 

<ŽŶƚƌŽůů <Žƌƚ �ƵĚŐĞƞƂůũƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŽĐŚ�ƉƌŽŐŶŽƐƐćŬĞƌŚĞƚĞŶ�ƐŬĂ�ǀĂƌĂ�ŐŽĚ�;ŚƂŐƐƚ�ϭ�й�ĂǀǀŝŬĞůƐĞͿ͘ 
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sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ĞŬŽŶŽŵŝ 
sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŚĂƌ�ŝ�ŐƌƵŶĚĞŶ�ŚǇŐŐůŝŐĂ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ�ŵĞĚ�ĞŶ�ŐŽĚ�ƐŽůŝĚŝƚĞƚ͕�ŵĞĚĞů�ĂǀͲ
ƐĂƩĂ�Ɵůů�ƉĞŶƐŝŽŶĞƌ�ŽĐŚ�ĞƩ�ƉŽƐŝƟǀƚ�ĮŶĂŶƐŶĞƩŽ͘�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ƐǇŶĞƐ�ĚŽĐŬ�ůŝŐŐĂ�ƉĊ�ĞŶ�ŚƂŐ�ŶŝǀĊ͘��Ğ�
ƂŬĂĚĞ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďĞŚŽǀĞŶ�ŝŶŶĞďćƌ�ŽĐŬƐĊ�ĞŶ�ŬƌĂŌŝŐƚ�ŚƂũĚ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐǀŽůǇŵ�ƵŶĚĞƌ�ĚĞ�ŬŽŵŵĂŶĚĞ�ĊƌĞŶ͘��ĞŶŶĂ�ŝŶǀĞͲ
ƐƚĞƌŝŶŐƐǀŽůǇŵ�ŬĂŶ�ĞŶĚĂƐƚ�ĚĞůǀŝƐ�ĮŶĂŶƐŝĞƌĂƐ�ŵĞĚ�ĞŐŶĂ�ŵĞĚĞů�ǀŝůŬĞƚ�ŝŶŶĞďćƌ�ƂŬĂĚ�ŶǇƵƉƉůĊŶŝŶŐ͕�ƂŬĂĚĞ�ƌćŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�
ŽĐŚ�ƂŬĂĚĞ�ĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ͘�<ŽŵŵƵŶŬŽŶĐĞƌŶĞŶ�ŚĂƌ�ĚĞƐƐƵƚŽŵ�ƐĂŵŵĂŶƚĂŐĞƚ�ĞŶ�ŚƂŐ�ůĊŶĞƐŬƵůĚ�ƉĞƌ�ŝŶǀĊŶĂƌĞ͘� 

<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ćƌ�ĨƂƌ�ŶćƌǀĂƌĂŶĚĞ�ďĂůĂŶƐĞƌĂĚ͘��ƌ�ϮϬϮϬ�ƌĞĚŽǀŝƐĂĚĞ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ�ĞƩ�ƉŽƐŝƟǀƚ�ƌĞƐƵůͲ
ƚĂƚ�ƉĊ�Ϯϵ͕Ϭ�ŵŶŬƌ͘��ŽŬƐůƵƚĞƚ�ĨƂƌ�Ċƌ�ϮϬϮϭ�ŝŶŶĞďćƌ�ĞƩ�ƂǀĞƌƐŬŽƩ�ŵĞĚ�ϲϯ͕ϴ�ŵŶŬƌ͘�/�ŚƂƐƚĂƐ�ƉƌŽŐŶŽƐƟĐĞƌĂĚĞƐ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ�Ɵůů�
ϯϴ͕ϵ�ŵŶŬƌ�ĚĊ�ďƂƌƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ƐĊŐ�Ƶƚ�ĂƩ�ďůŝ�ƐćŵƌĞ�ćŶ�ƟĚŝŐĂƌĞ�ƵŶĚĞƌ�ĊƌĞƚ�ŵĞŶ�ĚĞŶ�ƐǀĞŶƐŬĂ�ďƂƌƐĞŶ�ĨŽƌƚƐĂƩĞ�ŝ�ƉŽƐŝƟǀ�
ƌŝŬƚŶŝŶŐ�ćǀĞŶ�ƵŶĚĞƌ�ĊƚĞƌƐƚĊĞŶĚĞ�ĚĞůĞŶ�Ăǀ�ϮϬϮϭ͘���Ğƚ�ŐĞŶŽŵƐŶŝƩůŝŐĂ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ�ƵŶĚĞƌ�ĚĞ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ĨĞŵ�ĊƌĞŶ�ǀĂƌ�ĚƌǇŐƚ�
ϯϬ�ŵŶŬƌ�ǀŝůŬĞƚ�ĨĊƌ�ĂŶƐĞƐ�ƐŽŵ�ƟůůĨƌĞĚƐƐƚćůůĂŶĚĞ͘��ƵĚŐĞƚĞŶ�ϮϬϮϮ�ŝŶŶĞďĂƌ�ĞƩ�ŚƂŐƌĞ�ƂǀĞƌƐŬŽƩƐŵĊů�ũćŵĨƂƌƚ�ŵĞĚ�ĨƂƌĞŐĊͲ
ĞŶĚĞ�Ċƌ�;Ϯ�йͿ�ŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞ�ƚŽƚĂůƚ�ϮϬ�ŵŶŬƌ�ŽĐŚ�ůŝŬĂƐĊ�ŝ�ƉůĂŶ�ĨƂƌ�ƌĞƐƉĞŬƟǀĞ�Ċƌ�ϮϬϮϯ�–�ϮϬϮϰ͘ 

&Ƃƌ�ĂƩ�ƵƉƉŶĊ�ĞŶ�ŐŽĚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŚƵƐŚĊůůŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ĞŶ�ůĊŶŐƐŝŬƟŐƚ�ŚĊůůďĂƌ�ĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ǀćůĨćƌĚĞŶ�ŬƌćǀƐ�ĞŶ�ĨŽƌƚƐĂƩ�
ƐƚĂƌŬ�ƌĞƐƵůƚĂƚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ĚĞ�ŬŽŵŵĂŶĚĞ�ĊƌĞŶ͘�<ŽŵŵƵŶĞŶ�ŚĂƌ�ĚćƌĨƂƌ�ĞŶ�ĂŵďŝƟŽŶ�ĂƩ�ďĞŚĊůůĂ�ƌĞƐƵůƚĂƚŶŝǀĊŶ�ƂǀĞƌ�ƟĚ�
ŽĐŚ�ƐĂŵƟĚŝŐƚ�ŝ�ŵƂũůŝŐĂƐƚĞ�ŵĊŶ�ďĂŶƚĂ�ŶĞĚ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐǀŽůǇŵĞƌ�ŽĐŚ�ŵŝŶƐŬĂ�ƵƉƉƚĂŐĂŶĚĞ�Ăǀ�ŶǇĂ�ůĊŶ͘�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�
ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ďƂƌ�ŽĐŬƐĊ�ƐĞƐ�ƂǀĞƌ͘ 

<ŽŵŵƵŶƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ 
/ŵƉůĞŵĞŶƚĞƌĂ�ĚĞŶ�ŶǇĂ�ǀŝƐŝŽŶĞŶ�ŽĐŚ�ĂƌďĞƚĂ�ǀŝĚĂƌĞ�ŵĞĚ�^>h^�ĨƂƌ�ĂƩ�ƵƚƂŬĂ�ƟůůŝƚƐĂƌďĞƚĞƚ�ďĊĚĞ�ĞǆƚĞƌŶƚ�ŽĐŚ�ŝŶƚĞƌŶƚ͘�
<ŽŶƚĂŬƚĐĞŶƚĞƌ�ƐŬĂ�ǀĂƌĂ�ĞŶ�ǀćŐ�ŝŶ�ĨƂƌ�ŵĞĚďŽƌŐĂƌŶĂ�ƐĂŵƚ�ǀĂƌĂ�ĞŶ�ĂǀůĂƐƚŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂƌŶĂ͘�&ŽƌƚƐĂƩ�ƵƚǀĞĐŬůĂĚ�
ŬŽŵŵƵŶƐĂŵǀĞƌŬĂŶ�ŝŶŽŵ�/d^�D͕�ƂǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ�ŝ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ͕�ŐĞŵĞŶƐĂŵ�ŵŝůũƂ-�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚ�ŽĐŚ�ŐĞŵĞŶͲ
ƐĂŵ�ŝŶŬƂƉƐĐĞŶƚƌĂů͘��ĞƩĂ�ĨƂƌ�ĂƩ�ĂƌďĞƚĂ�ƐĊ�ŬŽƐƚŶĂĚƐĞīĞŬƟǀƚ�ƐŽŵ�ŵƂũůŝŐƚ͘�&ŽƌƚƐĂƩ�ŬŽŶĐĞƌŶƐĂŵǀĞƌŬĂŶ�ŵĞĚ�ĞŶ�ĂŬƟͲ
ǀĂƌĞ�ćŐĂƌƐƚǇƌŶŝŶŐ͘�'ĞŵĞŶƐĂŵ�ƉůĂƪŽƌŵ�ĨƂƌ�ůĞĚĂƌƐŬĂƉ�ŵƂũůŝŐŐƂƌ�ĨŽƌƚƐĂƩĂ�ƐĂƚƐŶŝŶŐĂƌ�ƉĊ�ĞƩ�͟ƵƚǀĞĐŬůĂŶĚĞ�ŵĞĚĂƌďĞͲ
ƚĂƌƐŬĂƉ͘͟�hƚǀĞĐŬůĂ�ĂƌďĞƚĞƚ�ŵĞĚ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů͕�ŵĊů�ŽĐŚ�ďƵĚŐĞƚƉƌŽĐĞƐƐ͘�&ŝŶĂŶƐŝĞůůĂ�ĂŶĂůǇƐĞŶ�ŬŽŵŵĞƌ�ǀĂƌĂ�ŐƌƵŶĚ�ĨƂƌ�ĞŶ�
ĞīĞŬƟǀĂƌĞ�ĮŶĂŶƐƐƚǇƌŶŝŶŐ͘�,ĊůůĂ�ŝŚŽƉ�ƉĞƌƐŽŶĂůĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐĂƌďĞƚĞƚ�ƂǀĞƌ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂƌŶĂ͘�&ůĞƌĂ�ĨƵŶŐĞƌĂŶĚĞ�ƚǀćƌƐĞŬƚŽƌŝͲ
ĞůůĂ�ƐƚǇƌ-�ŽĐŚ�ĂƌďĞƚƐŐƌƵƉƉĞƌ�ĨƂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͘ 

<ŽŵŵƵŶƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌ 
>ŽŬĂů�ĂŶƉĂƐƐŶŝŶŐƐƉŽůŝƟŬ�ŬŽƉƉůĂĚ�Ɵůů�ĚĞŵŽŐƌĂĮƐŬĂ�ĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ�–�ŵĞĚďŽƌŐĂƌĚŝĂůŽŐĞƌ͘�,Ƶƌ�ůĞǀĞƌ�ǀŝ�ƵƉƉ�Ɵůů�ŵĊůĞŶ�ŝ�
�ŐĞŶĚĂ�ϮϬϯϬ͍��Ŷ�ŽƐćŬĞƌ�ŽŵǀćƌůĚ�ŬƌćǀĞƌ�ćŶŶƵ�ŵĞƌ�ŐćůůĂŶĚĞ�Đŝǀŝůƚ�ĨƂƌƐǀĂƌ͕�ŬƌŝƐŚĂŶƚĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ƐćŬĞƌŚĞƚ͘��Ŷ�ŶǇ�ƂǀĞƌͲ
ƐŝŬƚƐƉůĂŶ�ƐŬĂ�ƐĂŵŵĂŶƐƚćůůĂƐ�ƐŽŵ�ĞŶ�ŐƌƵŶĚ�ĨƂƌ�ĨƌĂŵƟĚĂ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�Ăǀ�sŝŵŵĞƌďǇ͘�,Ƶƌ�ƐćŬĞƌƐƚćůůƐ�ďĞŚƂǀůŝŐ�ŬŽŵƉĞͲ
ƚĞŶƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ�;�Zh��Ϳ͍�&ŽƌƚƐĂƩĂ�ƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌ�ŵĞĚ�ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ƐĂŵŽƌĚŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ƂŬĂĚ�ĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͘��Ğƚ�ĮŶŶƐ�
ƐƚŽƌĂ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐ-�ŽĐŚ�ƌĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐďĞŚŽǀ�ŝŶŽŵ�ĨĂƐƟŐŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞƚ�ŽĐŚ�ĞŶ�ƐƚŽƌ�ƵƚŵĂŶŝŶŐ�ćƌ�ĂƩ�ŚŝƩĂ�ĞŶ�ŽƉƟŵĂů�
ůŽŬĂůĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ�ƐŽŵ�ćƌ�ƐĊ�ŬŽƐƚŶĂĚƐĞīĞŬƟǀ�ƐŽŵ�ŵƂũůŝŐƚ͘��Ŷ�ǀćůĚŝŐƚ�ŚƂŐ�ŝŶŇĂƟŽŶ�ƚƌǇĐŬĞƌ�ƵƉƉ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƚƌĂŶƐƉŽƌͲ
ƚĞƌ͕�ĞŶĞƌŐŝ͕�ůŝǀƐŵĞĚĞů�ŵĞĚ�ŵĞƌĂ͘�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�ŚĂƌ�ŚƂŐĂ�ƐũƵŬƐŬƌŝǀŶŝŶŐƐƚĂů�ŽĐŚ�ǀŝ�ďĞŚƂǀĞƌ�ĂƌďĞƚĂ�ćŶŶƵ�ŵĞƌ�ĨƂƌ�
ĞŶ�ŐŽĚ�ĂƌďĞƚƐŵŝůũƂ͘�sĞƌŬƐƚćůůĂ�ďĞƐůƵƚ�Žŵ�ĞŶ�ĨĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂů͘�EĂƟŽŶĞůů�ƌĞĨŽƌŵ�ŐćůůĂŶĚĞ�EćƌĂ�ǀĊƌĚ�ǀŝůŬĞƚ�ũƵƐƚ�ŶƵ�ćƌ�ƐǀĊƌƚ�
ĂƩ�ƂǀĞƌďůŝĐŬĂ�ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌŶĂ�Ăǀ͘ 
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/ŶƚćŬƚͬŬŽƐƚŶĂĚ 
dŬƌ 

�ƵĚŐĞƚ 
ϮϬϮϯ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϰ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϱ 

EćŵŶĚĞƌŶĂƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚ -ϭ�ϬϮϴ�ϳϱϵ -ϭ�Ϭϵϭ�ϮϬϬ -ϭ�ϭϭϴ�ϮϬϬ 

�ĞŶƚƌĂůĂ�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ƉŽƐƚĞƌΎ -ϳϰ�ϰϴϰ -ϯϯ�ϴϬϬ -ϯϰ�ϴϬϬ 

sĂƌĂǀ�ĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐ -ϯϲ�ϯϬϬ -ϯϵ�ϯϬϬ -ϰϭ�ϯϬϬ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚ -ϭ�ϭϬϯ�Ϯϰϯ -ϭ�ϭϮϱ�ϬϬϬ -ϭ�ϭϱϯ�ϬϬϬ 

    

^ŬĂƩĞŝŶƚćŬƚĞƌ�ŽĐŚ�ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ ϭ�ϭϬϳ�ϱϱϯ ϭ�ϭϰϬ�ϬϬϬ ϭ�ϭϲϴ�ϬϬϬ 

&ŝŶĂŶƐŶĞƩŽ ϲ�ϲϵϬ ϴ�ϬϬϬ ϴ�ϬϬϬ 

ZĞƐƵůƚĂƚ�ĞŌĞƌ�ĮŶĂŶƐŶĞƩŽ ϭϭ�ϬϬϬ Ϯϯ�ϬϬϬ Ϯϯ�ϬϬϬ 

    

�ƌĞƚƐ�ƌĞƐƵůƚĂƚ ϭϭ�ϬϬϬ Ϯϯ�ϬϬϬ Ϯϯ�ϬϬϬ 

ΎDĞƌƉĂƌƚĞŶ�ĂǀƐĞƌ�ćŶŶƵ�Ğũ�ƵƞƂƌĚĞůĂƚ�ĐĞŶƚƌĂůƚ�ůƂŶĞĂŶƐůĂŐ�ŽĐŚ�ĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ŚƂũƚ�WK-ƟůůćŐŐ͘�,ćƌ�ŝŶŐĊƌ�ćǀĞŶ�ĞƩ�
ĐĞŶƚƌĂůƚ�ĂŶƐůĂŐ�ĨƂƌ�ŽĨƂƌƵƚƐĞĚĚĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŵĞĚ�ϯ͕Ϯ�ŵŶŬƌ͘ 

EǇĐŬĞůƚĂů�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ 

ZĞƐƵůƚĂƚĞƚƐ�ĂŶĚĞů�Ăǀ�ƐŬĂƩĞŝŶƚćŬƚĞƌ�ŽĐŚ�ƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ͕�й ϭ Ϯ Ϯ 

<ŽƌƞƌŝƐƟŐ�ďĞƚĂůŶŝŶŐƐďĞƌĞĚƐŬĂƉ͕�й�;Ăǀ�ƐŬƵůĚĞƌ�ƐŽŵ�ĨƂƌĨĂůůĞƌ�ϭ�ĊƌͿ ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϬϬ 

�ƵĚŐĞƞƂůũƐĂŵŚĞƚͬƉƌŽŐŶŽƐƐćŬĞƌŚĞƚ͕�й ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϬϬ 
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  �� 

dŝůůŐĊŶŐĂƌͬƐŬƵůĚĞƌ 
dŬƌ 

�ƵĚŐĞƚ 
ϮϬϮϯ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϰ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϱ 

dŝůůŐĊŶŐĂƌ    

^ƵŵŵĂ�ĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƟůůŐĊŶŐĂƌ ϭ�ϯϭϮ�ϬϬϬ ϭ�ϰϭϰ�ϬϬϬ ϭ�ϰϱϯ�ϬϬϬ 

^ƵŵŵĂ�ŽŵƐćƩŶŝŶŐƐƟůůŐĊŶŐĂƌ ϰϳϳ�ϬϬϬ ϰϴϯ�ϬϬϬ ϰϴϳ�ϬϬϬ 

^ƵŵŵĂ�ƟůůŐĊŶŐĂƌ ϭ�ϳϴϵ�ϬϬϬ ϭ�ϴϵϳ�ϬϬϬ ϭ�ϵϰϬ�ϬϬϬ 

    

^ŬƵůĚĞƌ�ŽĐŚ�ĞŐĞƚ�ŬĂƉŝƚĂů    

�ŐĞƚ�ŬĂƉŝƚĂů ϴϱϵ�ϬϬϬ ϴϴϮ�ϬϬϬ ϵϬϱ�ϬϬϬ 

�ǀƐćƩŶŝŶŐĂƌ ϴϵ�ϬϬϬ ϵϱ�ϬϬϬ ϵϵ�ϬϬϬ 

^ŬƵůĚĞƌ ϴϰϭ�ϬϬϬ ϵϮϬ�ϬϬϬ ϵϯϲ�ϬϬϬ 

^ƵŵŵĂ�ƐŬƵůĚĞƌ�ŽĐŚ�ĞŐĞƚ�ŬĂƉŝƚĂů ϭ�ϳϴϵ�ϬϬϬ ϭ�ϴϵϳ�ϬϬϬ ϭ�ϵϰϬ�ϬϬϬ 

    

    

    

EǇĐŬĞůƚĂů�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ 

^ŽůŝĚŝƚĞƚ͕�й ϰϴ ϰϲ ϰϳ 
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�� 

dŝůůĨƂƌĚĂ�ŽĐŚ�ĚŝƐƉŽŶĞƌĂĚĞ�ŵĞĚĞů 
dŬƌ 

�ƵĚŐĞƚ 
ϮϬϮϯ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϰ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϱ 

dŝůůĨƂƌĚĂ�ŵĞĚĞů    

�ƌĞƚƐ�ƌĞƐƵůƚĂƚ ϭϭ�ϬϬϬ Ϯϯ�ϬϬϬ Ϯϯ�ϬϬϬ 

�ũ�ƌƂƌĞůƐĞŬĂƉŝƚĂůƉĊǀĞƌŬĂŶĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ� ϰϲ�ϯϬϬ ϰϱ�ϯϬϬ ϰϱ�ϯϬϬ 

PŬŶŝŶŐ�Ăǀ�ůĊŶŐĨƌŝƐƟŐĂ�ƐŬƵůĚĞƌ ϭϬϬ�ϰϬϬ ϳϵ�ϱϬϬ ϭϱ�ϳϬϬ 

^ƵŵŵĂ�ƟůůĨƂƌĚĂ�ŵĞĚĞů ϭϱϳ�ϳϬϬ ϭϰϳ�ϴϬϬ ϴϰ�ϬϬϬ 

    

�ŝƐƉŽŶĞƌĂĚĞ�ŵĞĚĞů    

EĞƩŽŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ -ϭϰϳ�ϳϬϬ -ϭϰϭ�ϴϬϬ -ϴϬ�ϬϬϬ 

^ƵŵŵĂ�ĚŝƐƉŽŶĞƌĂĚĞ�ŵĞĚĞů -ϭϰϳ�ϳϬϬ -ϭϰϭ�ϴϬϬ -ϴϬ�ϬϬϬ 

    

&ƂƌćŶĚƌŝŶŐ�Ăǀ�ƌƂƌĞůƐĞŬĂƉŝƚĂů ϭϬ�ϬϬϬ ϲ�ϬϬϬ ϰ�ϬϬϬ 

    

    

    

EǇĐŬĞůƚĂů�ĮŶĂŶƐŝĞůůĂ�ŵĊů ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ 

^ũćůǀĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐŐƌĂĚ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ͕�й ϯϮ ϰϰ ϴϬ 
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  �� 

EćŵŶĚ 
dŬƌ 

�ƵĚŐĞƚ 
ϮϬϮϯ 

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ� Ϯϭϯ�ϱϴϳ 

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚ ϯϳϴ�ϭϬϵ 

^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚ ϰϮϰ�ϰϯϰ 

DŝůũƂ–�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚ ϵ�Ϭϲϭ 

PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ Ϯ�ϱϬϴ 

ZĞǀŝƐŝŽŶ ϵϴϲ 

sĂůŶćŵŶĚ ϳϰ 

^ƵŵŵĂ ϭ�ϬϮϴ�ϳϱϵ 
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�� 

EćŵŶĚ 
dŬƌ 

�ƵĚŐĞƚ 
ϮϬϮϯ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϰ 

WůĂŶ 
ϮϬϮϱ 

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ ϭϰϱ�ϱϱϬ ϭϰϬ�ϭϱϬ ϳϵ�ϱϱϬ 

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚ ϭ�ϮϬϬ ϭ�ϮϬϬ Ϭ 

^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚ ϵϱϬ ϰϱϬ� ϰϱϬ 

^ƵŵŵĂ ϭϰϳ�ϳϬϬ ϭϰϭ�ϴϬϬ ϴϬ�ϬϬϬ 

    

^ƉĞĐŝĮŬĂƟŽŶ�Ăǀ�ŬŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶƐ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƌĂŵĂƌ͖    

EǇŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ ϳϴ�ϳϱϬ ϭϭϬ�ϬϬϬ ϭϱ�ϬϬϬ 

�ǆƉůŽĂƚĞƌŝŶŐĂƌ ϭϮ�ϱϱϬ ϭ�ϬϬϬ ϭϬ�ϬϬϬ 

�ƩƌĂŬƟŽŶƐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ ϰ�ϰϱϬ ϭ�ϳϱϬ ϭϬ�ϬϬϬ 

ZĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ ϯϳ�ϭϱϬ ϭϴ�ϱϬϬ ϮϬ�ϬϬϬ 

&ƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ ϭϮ�ϲϱϬ ϴ�ϵϬϬ Ϯϰ�ϱϱϬ 

^ƉĞĐŝĮŬĂƟŽŶ�Ăǀ�ƐƚƂƌƌĞ�ĞŶƐŬŝůĚĂ�ŶǇŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ 

· &ƂƌƐŬŽůĂ�EǇďďůĞ�Ϯϱ�ϬϬϬ�ƚŬƌ�Ċƌ�ϮϬϮϯ 

· sĊƌĚ–�ŽĐŚ�ŽŵƐŽƌŐƐďŽĞŶĚĞ�EǇďďůĞ�ϰϱ�ϬϬϬ�ƚŬƌ�Ċƌ�ϮϬϮϯ�;ϭϬϬ�ϬϬϬ�ƚŬƌ�Ċƌ�ϮϬϮϰͿ 
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�ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞ 
<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ƐƚǇƌ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ŽĐŚ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�ĚĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�ƉĞƌƐŽŶĂůƉŽůŝƟŬĞŶ͘���������
<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ćƌ�ćǀĞŶ�ĚĞƚ�ǀŝŬƟŐĂƐƚĞ�ŽƌŐĂŶĞƚ�ĨƂƌ�ĂƩ�ĨƂƌďĞƌĞĚĂ�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐƚćůůĂ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ďĞƐůƵƚ͘�������
<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶƐ�ƐŬĂ�ďůĂŶĚ�ĂŶŶĂƚ͗�ŚĂ�ůĞĚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƵƉƉƐŝŬƚ�Ăǀ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ŶćŵŶĚĞƌ͕�ďĞǀĂŬĂ�ĨƌĊŐŽƌ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�
ŝŶǀĞƌŬĂ�ƉĊ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ƐƚćůůŶŝŶŐ͕�ŐƂƌĂ�ĚĞ�ĨƌĂŵƐƚćůůŶŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ĂŶƐĞƌ�ŶƂĚǀćŶĚŝŐĂ�
Ɵůů�ĨƵůůŵćŬƟŐĞ͕�ŶćŵŶĚĞƌ�ŽĐŚ�ĂŶĚƌĂ�ŝŶƐƚĂŶƐĞƌ͕�ďĞƌĞĚĂ�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐƚćůůĂ�ĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ďĞƐůƵƚ͕�ůćŵŶĂ�ĨƂƌƐůĂŐ�Ɵůů�ďƵĚŐĞƚ�ŽĐŚ�
ůĞĚĂ�ďƵĚŐĞƚĂƌďĞƚĞƚ͘� 

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ�ƵƉƉŐŝŌ�ćƌ�ĂƩ�ƐĂŵŽƌĚŶĂ͕�ƐƚǇƌĂ͕�ƵƚǀĞĐŬůĂ�ŽĐŚ�ĨƂůũĂ�ƵƉƉ�ĚĞ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ�ƐŽŵ�ŬŽŵŵƵŶͲ
ƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ͘�<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ĂƌďĞƚĂƌ�ŵĞĚ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŵŽƚ�ĂůůŵćŶŚĞƚĞŶ͕�ĚĞ�ĨŽůŬǀĂůĚĂ�ƉŽůŝƟŬĞƌŶĂ�ŝ�
ŬŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ŽĐŚ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞ�ƐĂŵƚ�ŵŽƚ�ƂǀƌŝŐĂ�ŶćŵŶĚĞƌ͘�&ƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ�ŚĂƌ�ĚĞƚ�ǇƩĞƌƐƚĂ�ĂŶƐǀĂƌĞƚ�ĨƂƌ�ĂƩ�
ƚĂ�ĨƌĂŵ�ƵŶĚĞƌůĂŐ�ĨƂƌ�ƉŽůŝƟƐŬĂ�ŽĐŚ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂ�ďĞƐůƵƚ͘�/�ŬŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ŝŶŐĊƌ�ćǀĞŶ�ƐĂŵŚćůůƐďǇŐŐŶĂĚƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ�
ŽĐŚ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐĂǀĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘ 

DĊů 
<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�ŝ�
ĞƩ�ƐƚǇƌŬŽƌƚ�ŵĞĚ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͗��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘�
<ŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů�ĨƂƌ�ǀĂƌũĞ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ćƌ�ĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ͕�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͕�ĞŶ�ĂƩƌĂŬͲ
Ɵǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�ŽĐŚ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ͘�<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ƐŬĂ�ƵƉƉƌćƩĂ�ŶćŵŶĚƐ-�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐĂŵͲ
ŚĞƚƐƉůĂŶ�ƵƟĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů͘� 

ZĞƐƵƌƐĞƌ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ύ�<ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ƂŬĂĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ϮϬϮϮ�ŽĐŚ�ϮϬϮϯ�ĨƂƌĚĞůĂƐ�Ƶƚ�ŝ�ďƵĚŐĞƚƌĂŵĞŶ�ŝ�ĞŌĞƌŚĂŶĚ�ĨƌĊŶ�ĐĞŶƚƌĂůƚ�ůƂͲ
ŶĞĂŶƐůĂŐ͘ 

DƂũůŝŐŚĞƚĞƌ 
^ŵĂƌƚĂ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ĚƌŝŌďĞƐƉĂƌĂŶĚĞ�ĊƚŐćƌĚĞƌ͘�sŝĚĂƌĞƵƚǀĞĐŬůĂ�<ŽŶƚĂŬƚĐĞŶƚĞƌ�ŽĐŚ�ƐĂŵŚćůůƐƐĞƌǀŝĐĞ͘�PǀĞƌƐǇŶ�Ăǀ�
ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶ�ŽĐŚ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ�ŵĞůůĂŶ�ĂǀĚĞůŶŝŶŐĂƌŶĂ͘��ƌďĞƚĂ�ŵĞƌ�ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞƌĂƚ�ŽĐŚ�ŵĊůŝŶƌŝŬƚĂƚ�ŵĞĚ�
ĚŝŐŝƚĂůĂ�ƐƚƂĚƐǇƐƚĞŵ�ƐĂŵƚ�ŬǀĂůŝƚĞƚƐƐćŬƌĂ�ŽĐŚ�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌĂ�ƉƌŽĐĞƐƐĞƌ�ǀŝĂ�ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ͘�dǇĚůŝŐŐƂƌĂŶĚĞ�Ăǀ�ŐƌćŶƐƐŶŝƩ�ŵĞůͲ
ůĂŶ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕�ŬƵůƚƵƌ�ŽĐŚ�ĨƌŝƟĚ͘�^ŬĂƉĂ�ĚĞŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ŶćƌŝŶŐƐůŝǀƐĂƌďĞƚĞͬƚƵƌŝƐƚďǇƌĊ�ƐŽŵ�ŐĞƌ�ŵĞƐƚ�
ǀćƌĚĞ͘�'ƂƌĂ�ĞŶ�ǀćƌĚĞŇƂĚĞƐĂŶĂůǇƐ�Ăǀ�ǀĊƌĂ�ƚũćŶƐƚĞƌ͘�,ǇďƌŝĚĂƌďĞƚĞ�ŽĐŚ�ŚǇďƌŝĚŵƂƚĞŶ�ŬĂŶ�ĨƂƌĞŶŬůĂ�ŬŽŵƉĞƚĞŶƐĨƂƌƐƂƌũͲ
ŶŝŶŐĞŶ͘� 

hƚŵĂŶŝŶŐĂƌ 
�Ʃ�ŽƌŽůŝŐƚ�ůćŐĞ�ĨƂƌ�ǀćƌůĚƐĞŬŽŶŽŵŝŶ�ĨĊƌ�ƐƚŽƌ�ĞīĞŬƚ�ŐćůůĂŶĚĞ�ŝŶĚĞǆƵƉƉƌćŬŶŝŶŐĂƌ�ƉĊ�ŬŽƐƚŶĂĚƐƐŝĚĂŶ͘�sŝ�ƐĞƌ�ƂŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂͲ
ĚĞƌ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂ�ƐǇƐƚĞŵ�ǀŝůŬĂ�ǀŝ�ŵĊƐƚĞ�ŚćŵƚĂ�ŚĞŵ�ĞīĞŬƚĞŶ�Ăǀ͘�sĂŬĂŶƚĂ�ƚũćŶƐƚĞƌ�ŵĊƐƚĞ�ƟůůƐćƩĂƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�
ŬƵŶŶĂ�ǀĞƌŬƐƚćůůĂ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ�ƵƉƉĚƌĂŐ�ƐĂŵƚ�ůĞǀĂ�ƵƉƉ�Ɵůů�ĨƂƌǀćŶƚĂŶ�ŽĐŚ�ĂŵďŝƟŽŶƐŶŝǀĊ�ƉĊ�ƐĂŵŚćůůƐƐĞƌǀŝĐĞ͘��Ŷ�ĚĞů�ŝ�
ƌĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ŶǇĂ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ćƌ�ĂƩ�ƐĞ�ƂǀĞƌ�ĨƂƌŵĊŶƐƉĂŬĞƚĞƚ�ƐŽŵ�ĂŶƐƚćůůĚ�ŝ�sŝŵŵĞƌďǇ�ŬŽŵŵƵŶ�ƐĂŵƚ�ĂƩ�ŝŶĨƂƌĂ�ĞƩ�
ŐĞŵĞŶƐĂŵƚ�ƌĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐƐĐĞŶƚĞƌ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ͘��Ğƚ�ćƌ�ĞŶ�ĨŽƌƚƐĂƩ�ƵƚŵĂŶŝŶŐ�ĂƩ�ƐćŶŬĂ�ƐũƵŬƚĂůĞŶ�ƐĂŵƚ�ĂƩ�ƵƉƉŶĊ�ĞŶ�
ćŶŶƵ�ďćƩƌĞ�ĂƌďĞƚƐŵŝůũƂ͘�&ŽƌƚƐĂƩĂ�ůƂŶĞƐĂƚƐŶŝŶŐĂƌ�ŝŶŶĞďćƌ�ĞƩ�ďĞŚŽǀ�Ăǀ�ĞƩ�ĊƌůŝŐƚ��>��ƉĊ�ĐŝƌŬĂ�ϮϬ�ŵŶŬƌ͘�<ŽƐƚŶĂĚ�ĨƂƌ�
ƚƵƌŝƐƚďǇƌĊƚũćŶƐƚ�ďĞŚƂǀĞƌ�ƐĞƐ�ƂǀĞƌ�ƐĂŵƚ�ĂƩ�ŐƌćŶƐƐŶŝƩ�ŵĞůůĂŶ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕�ŬƵůƚƵƌ�ŽĐŚ�ĨƌŝƟĚ�ďĞŚƂǀĞƌ�ƚǇĚͲ
ůŝŐŐƂƌĂƐ͘� 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵ͕�ƚŬƌ ϮϬϮϯ 

/ŶŐĊĞŶĚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�ĊƌΎ Ϯϭϯ�Ϭϰϱ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ŬĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϰ�ϰϲϴ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ůŽŬĂůĞƌ͕�ƐƚćĚͿ -ϱ�ϲϰϲ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ƂǀƌŝŐĂ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ũƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌ ϯ�ϬϳϬ 

dŝůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƉŽůŝƟƐŬ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐ�;ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�ƐŝĚ�ϮϭͿ ϴϱϬ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ĚƌŝŌͿ Ϯϭϯ�ϱϴϳ 

�īĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĂƌ�;ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�ƐŝĚ�ϮϭͿ -Ϯ�ϮϬϬ 
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�� 

�ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞ 
�ĂƌŶ-�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚĞŶ�ŚĂƌ�ĂŶƐǀĂƌ�ĨƂƌ�ĂůůĂ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐĂƌ�ĨƌĊŶ�ĨƂƌƐŬŽůĂ�Ɵůů�ŚƂŐƐŬŽůĂ͘�/ŶŽŵ�ŶćŵŶĚĞŶƐ�ĂŶƐǀĂƌƐŽŵͲ
ƌĊĚĞ�ďĞĚƌŝǀƐ�ćǀĞŶ�ƐǀĞŶƐŬĂ�ĨƂƌ�ŝŶǀĂŶĚƌĂƌĞ�ŽĐŚ�ƐĂŵŚćůůƐŽƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐ͘� 

DĊů 
<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�ŝ�
ĞƩ�ƐƚǇƌŬŽƌƚ�ŵĞĚ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͗��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘�
<ŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů�ĨƂƌ�ǀĂƌũĞ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ćƌ�ĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ͕�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͕�ĞŶ�ĂƩƌĂŬͲ
Ɵǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�ŽĐŚ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ͘��ĂƌŶ-�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚĞŶ�ƐŬĂ�ƵƉƉƌćƩĂ�ŶćŵŶĚƐ-�
ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉůĂŶ�ƵƟĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů͘� 

ZĞƐƵƌƐĞƌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ύ�<ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ƂŬĂĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ϮϬϮϮ�ŽĐŚ�ϮϬϮϯ�ĨƂƌĚĞůĂƐ�Ƶƚ�ŝ�ďƵĚŐĞƚƌĂŵĞŶ�ŝ�ĞŌĞƌŚĂŶĚ�ĨƌĊŶ�ĐĞŶƚƌĂůƚ�ůƂͲ
ŶĞĂŶƐůĂŐ͘ 

DƂũůŝŐŚĞƚĞƌ 
· <ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ĨƌŝƐƚĊĞŶĚĞ�ĨƂƌƐŬŽůŽƌƐ�ůŽŬĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ 
· EćŵŶĚďĞƐůƵƚ�Ăǀ�ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐƵƚƌĞĚĚĂ͕�ŝĚĞŶƟĮĞƌĂĚĞ�ŽŵƌĊĚĞŶ͘�ZĞĚƵĐĞƌĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ůĞĚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƐƚƂĚƐƚƌƵŬͲ

ƚƵƌĞƌ͘ 
· <ŽŵŵĂŶĚĞ�ƂǀĞƌƐǇŶ�Ăǀ�ƐƚŽƌůĞŬ�ƉĊ�ĨƂƌƐŬŽůĞƉĞŶŐ�ŽĐŚ�ĞůĞǀƉĞŶŐ͘�'Ğƌ�ĚŽĐŬ�ĞŶĚĂƐƚ�ŚĂůǀĊƌƐĞīĞŬƚ�ϮϬϮϯ͘�ZĞĚƵĐĞƌĂƚ�

ĂŶƚĂů�ƚũćŶƐƚĞƌ�ŝŶŽŵ�ĨƂƌƐŬŽůĂ�ŽĐŚ�ƐŬŽůĂ͘ 
· ZĞĚƵĐĞƌĂĚĞ�/d-ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŬŽƉƉůĂƚ�Ɵůů�ƂǀĞƌŐĊŶŐ�'ŽŽŐůĞ�ǁŽƌŬƐƉĂĐĞ͍� 
· WŽůŝƟƐŬƚ�ƐƚćůůŶŝŶŐƐƚĂŐĂŶĚĞͬďĞƐůƵƚ͗�ƂǀĞƌƐǇŶ�ĨƂƌƐŬŽůĞ-͕�ŐƌƵŶĚƐŬŽůĞ-�ŽĐŚ�ŐǇŵŶĂƐŝĞƐƚƌƵŬƚƵƌ͘ 

hƚŵĂŶŝŶŐĂƌ 
· hƚƂŬĂƚ�ĞůĞǀĂŶƚĂů�ƐćƌƐŬŽůĂ͕�ďĊĚĞ�ƉĊ�ŐƌƵŶĚƐŬŽůĂ�ŽĐŚ�ŐǇŵŶĂƐŝƵŵ͘� 
· ^ĂŬŶĂĚ�ĚĞŵŽŐƌĂĮƐŬ�ŵŽĚĞůů�ƵŶĚĞƌ�ϱ�Ċƌ�;ϮϬϭϱ-ϮϬϮϬͿ͕�ĚĊ�ĂŶƚĂůĞƚ�ďĂƌŶ�ŽĐŚ�ĞůĞǀĞƌ�ƂŬĂĚĞ�ŝ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌŶĂ�ŽĐŚ�

ŶćŵŶĚĞŶ�Ğũ�ĮĐŬ�ǀŽůǇŵũƵƐƚĞƌŝŶŐ͘ 
· �ƌŝŌŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ŶǇ�ĨƂƌƐŬŽůĂ�EǇďďůĞ 
· PŬĂĚĞ�ŝŶƚƌĂŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ĞƌƐćƩŶŝŶŐĂƌ 
· /ŶĨƂƌĂŶĚĞ�Ăǀ��ĂƌŶŽŵƐŽƌŐ�ŽďĞŬǀćŵ�ĂƌďĞƚƐƟĚ�ŽĐŚ�&ĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂů 
· &ƂƌďćƩƌĂĚĞ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ŇĞƌƐƉƌĊŬŝŐĂ�ŽĐŚ�ŶǇĂŶůćŶĚĂ�ďĂƌŶ�ŽĐŚ�ĞůĞǀĞƌƐ�ƐƚƂĚ�ŽĐŚ�ůćƌĂŶĚĞ͘ 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵ͕�ƚŬƌ ϮϬϮϯ 

/ŶŐĊĞŶĚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�ĊƌΎ ϯϳϴ�ϳϵϮ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ŬĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭϯϭ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ůŽŬĂůĞƌ͕�ƐƚćĚͿ ϰ�ϱϴϱ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ǀŽůǇŵĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ�ĚĞŵŽŐƌĂĮ -ϯ�Ϯϳϳ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ƂǀƌŝŐĂ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ũƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌ -ϭ�ϵϬϭ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ĚƌŝŌͿ ϯϳϴ�ϭϬϵ 

dŝůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƉŽůŝƟƐŬ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐ�;ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�ƐŝĚ�ϮϭͿ ϯ�ϲϳϯ 

�īĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĂƌ�;ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�ƐŝĚ�ϮϭͿ -ϯ�ϴϵϰ 
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  �� 

�ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞ 
^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚĞŶ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�ćůĚƌĞŽŵƐŽƌŐ͕�ŚćůƐŽ-�ŽĐŚ�ƐũƵŬǀĊƌĚ͕�ŽŵƐŽƌŐ�ĨƂƌ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ�ŵĞĚ�ĨƵŶŬƟŽŶƐŶĞĚƐćƩŶŝŶŐ�ƐĂŵƚ�
ŝŶĚŝǀŝĚ-�ŽĐŚ�ĨĂŵŝůũĞŽŵƐŽƌŐ͘� 

DĊů 
<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�ŝ�
ĞƩ�ƐƚǇƌŬŽƌƚ�ŵĞĚ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͗��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘�
<ŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů�ĨƂƌ�ǀĂƌũĞ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ćƌ�ĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ͕�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͕�ĞŶ�ĂƩƌĂŬͲ
Ɵǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�ŽĐŚ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ͘�^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚĞŶ�ƐŬĂ�ƵƉƉƌćƩĂ�ŶćŵŶĚƐ-�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐͲ
ƉůĂŶ�ƵƟĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů͘� 

ZĞƐƵƌƐĞƌ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ύ�<ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ƂŬĂĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ϮϬϮϮ�ŽĐŚ�ϮϬϮϯ�ĨƂƌĚĞůĂƐ�Ƶƚ�ŝ�ďƵĚŐĞƚƌĂŵĞŶ�ŝ�ĞŌĞƌŚĂŶĚ�ĨƌĊŶ�ĐĞŶƚƌĂůƚ�ůƂͲ
ŶĞĂŶƐůĂŐ͘ 

DƂũůŝŐŚĞƚĞƌ 
�ůůĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ�ŝŶŐĊƌ�ŝ�<ŽƐƚŶĂĚ�WĞƌ��ƌƵŬĂƌĞ͕�<W�͕�ƐŽŵ�ćƌ�ĞŶ�ŵĞƚŽĚ�ĨƂƌ�ŬŽƐƚŶĂĚƐũćŵĨƂƌĞůƐĞƌ�ŽĐŚ�ĂŶĂůǇƐ͘��ƌůŝŐĂ�ĂŶĂͲ
ůǇƐĞƌ�ůĞĚĞƌ�Ɵůů�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐƐĂƌďĞƚĞ�Ğǆ�ďĞŵĂŶŶŝŶŐ�ŝŶŽŵ�ŐƌƵƉƉďŽƐƚćĚĞƌ�>^^�;<ƵďĞŶͿ͕�ĨƂƌĚũƵƉŶŝŶŐ�ďĂƌŶ�ŽĐŚ�ĨĂŵŝůũ�
;ŽƌŽƐĂŶŵćůŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ƉůĂĐĞƌŝŶŐĂƌͿ͘�hƚƂǀĞƌ�ĚĞƚ�ƉĊŐĊƌ�ĂŶĚƌĂ�ĨƂƌďćƩƌŝŶŐƐĂƌďĞƚĞŶ�Ğǆ�ƉƌŽĐĞƐƐŽƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐ͘ 
&ĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂůĞŶ͕�ƐŽŵ�ćƌ�ĞŶ�ĨƂƌĞďǇŐŐĂŶĚĞ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ĨƂƌ�ďĂƌŶ�ŽĐŚ�ĨĂŵŝůũĞƌ͘� 

hƚŵĂŶŝŶŐĂƌ 
· >ĊŶŐǀĂƌŝŐĂ�ƉůĂĐĞƌŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ŝŶƚĞ�ćƌ�ĮŶĂŶƐŝĞƌĂĚĞ�ŝ�ďƵĚŐĞƚ͘ 
· ,ĞŵƚũćŶƐƫŵŵĂƌ͕�ŚĂƌ�ƂŬĂƚ�ƵŶĚĞƌ�ŇĞƌƚĂůĞƚ�Ċƌ͘��ŝīĞƌĞŶƐ�ŵŽƚ�ďƵĚŐĞƚ�ƚƌŽƚƐ�ĚĞŵŽŐƌĂĮŵŽĚĞůů͘ 
· PŬĂĚĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƚĞŬŶŝƐŬĂ�ŚũćůƉŵĞĚĞů�ŽĐŚ�ƐũƵŬǀĊƌĚƐŵĂƚĞƌŝĂů 
· <ŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ƉĞƌƐŽŶůŝŐ�ĂƐƐŝƐƚĂŶƐ�ƵƚƂǀĞƌ�ďƵĚŐĞƚ͘ 
· >ƂŶĞĂǀƚĂůƐĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ͕�ƐćŶŬƚ�ǀĞĐŬŽĂƌďĞƚƐŵĊƩ�ĨƂƌ�ŶĂƩĂƌďĞƚĞ�ŽĐŚ�ŚƂũĚ�Žď-ĞƌƐćƩŶŝŶŐ͘ 
· EćƌĂ�ǀĊƌĚ͕�ƉƌŝŵćƌǀĊƌĚƐƌĞĨŽƌŵ�ƐŽŵ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ĚĞŶ�ŬŽŵŵƵŶĂůĂ�ŚćůƐŽ-�ŽĐŚ�ƐũƵŬǀĊƌĚĞŶ�ŽĐŚ�ƌĞŐŝŽŶĞŶƐ�ƉƌŝŵćƌͲ

ǀĊƌĚ�ďůŝƌ�ďĂƐĞŶ�ŽĐŚ�ŶĂǀĞƚ�ŝ�ŚćůƐŽ-�ŽĐŚ�ƐũƵŬǀĊƌĚ͕�ƐĂŵƚ�ĂƩ�ƐůƵƚĞŶǀĊƌĚ�ŵŝŶƐŬĂƐ͘��Ğƚ�ŬƌćǀĞƌ�ĞŶ�ŽŵƐƚćůůŶŝŶŐ�ŝ�ŚĞůĂ�
ǀĊƌĚŬĞĚũĂŶ�ŽĐŚ�ŝ�ƐĂŵŚćůůĞƚ͕͘�ŽĐŚ�ŝŶŶĞďćƌ�ŚƂŐƌĞ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ͘� 

· EǇ�ƐŽĐŝĂůƚũćŶƐƚůĂŐ͕�ƚƌŽůŝŐĞŶ�ƌĞĚĂŶ�ϮϬϮϯ͘�^ŽĐŝĂůƚũćŶƐƚůĂŐĞŶ�ŬŽŵƉůĞƩĞƌĂƐ�ŵĞĚ�ĞŶ�	ůĚƌĞŽŵƐŽƌŐƐůĂŐ͘ 
· EǇĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ�ŵĞĚ�ďĞŚŽǀ�Ăǀ�ĚƌŝŌďƵĚŐĞƚ�Ğǆ�ŶǇƩ�ǀĊƌĚ�ŽĐŚ�ŽŵƐŽƌŐƐďŽĞŶĚĞ͕�ĨĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂů� 
· <ŽŵƉĞƚĞŶƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ͕�ďĊĚĞ�ŬŽŵƉĞƚĞŶƐŶŝǀĊ�ŽĐŚ�ƟůůƌćĐŬůŝŐƚ�ŵĊŶŐĂ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ 
· �īĞŬƚĞƌ�Ăǀ�ƉĂŶĚĞŵŝŶ͍��ǆ�^ũƵŬĨƌĊŶǀĂƌŽ͕�ĂƌďĞƚƐǀŝůůŬŽƌ͕�ŚǇŐŝĞŶ-�ŽĐŚ�ƐŬǇĚĚƐƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐƐŶŝǀĊ͘ 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵ͕�ƚŬƌ ϮϬϮϯ 

/ŶŐĊĞŶĚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�ĊƌΎ ϰϭϵ�ϬϭϮ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ŬĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϵϱ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ůŽŬĂůĞƌ͕�ƐƚćĚͿ ϭ�ϯϰϮ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ǀŽůǇŵĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ�ĚĞŵŽŐƌĂĮ ϱ�ϯϴϱ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ƂǀƌŝŐĂ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ũƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌ -ϭ�ϬϬϱ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ĚƌŝŌͿ ϰϮϰ�ϰϯϰ 

dŝůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƉŽůŝƟƐŬ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐ�;ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�ƐŝĚ�ϮϭͿ ϯ�ϵϳϳ 

�īĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĂƌ�;ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�ƐŝĚ�ϮϭͿ -ϰ�ϯϳϮ 
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�ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞ 
,ƵůƚƐĨƌĞĚ-sŝŵŵĞƌďǇ�ŵŝůũƂ-�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚ�ćƌ�ĞŶ�ŐĞŵĞŶƐĂŵ�ŶćŵŶĚ͘��Ŷ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ĨƂƌ�ϯϬ�ϬϬϬ�ŝŶǀĊŶĂƌĞ�ŝ�
ƚǀĊ�ŬŽŵŵƵŶĞƌ͘�DŝůũƂ-�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚĞŶ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�ƟůůƐƚĊŶĚ�ŽĐŚ�ƟůůƐǇŶ�ĞŶůŝŐƚ�ƉůĂŶ-�ŽĐŚ�ďǇŐŐůĂŐĞŶ͕�ŵŝůũƂďĂůŬĞŶ͕�
ůŝǀƐŵĞĚĞůƐůĂŐĞŶ�ŽĐŚ�ůĂŐĞŶ�Žŵ�ƚŽďĂŬ�ŽĐŚ�ůŝŬŶĂŶĚĞ�ƉƌŽĚƵŬƚĞƌ͘��ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞƚ�ŽŵĨĂƩĂƌ�ćǀĞŶ�ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐ�ĨǇƐŝƐŬĂ�
ƉůĂŶĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ŬĂƌƚ-�ŽĐŚ�ŵćƩĞŬŶŝƐŬĂ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͘��ĞŶ�ŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂ�ŶćŵŶĚĞŶ�ŚĂƌ�ŽĐŬƐĊ�ƵƉƉĚƌĂŐĞƚ�ĂƩ�ƐĂŵŽƌĚŶĂ�
ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐ�ŚĊůůďĂƌŚĞƚƐĂƌďĞƚĞ͘ 

DĊů 
<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�
Ɵůů�ĞƩ�ƐƚǇƌŬŽƌƚ�ŵĞĚ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͗��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘�
DŝůũƂ-�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚĞŶ�ŚĂƌ�ĞŶ�ŐĞŵĞŶƐĂŵ�ŶćŵŶĚ�ŽĐŚ�ĞŶ�ŐĞŵĞŶƐĂŵ�ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ�ŵĞĚ�,ƵůƚƐĨƌĞĚƐ�ŬŽŵŵƵŶ�Ěćƌ�
,ƵůƚƐĨƌĞĚ�ćƌ�ǀćƌĚŬŽŵŵƵŶ͘��ŶůŝŐƚ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ�ĂƌďĞƚĂƌ�ŵŝůũƂ-�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚĞŶ�ŵĞĚ�,ƵůƚƐĨƌĞĚƐ�ŬŽŵŵƵŶƐ�ƐƚǇƌŵŽͲ
ĚĞůů�ƐŽŵ�ƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚ͘��Ğ�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŵĊůĞŶ�ćƌ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ͕�ŐŽĚ�ŬŽŵŵƵŶĂů�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŝ�ĞŶ�ƚƌǇŐŐ�ŽĐŚ�ƐćŬĞƌ�ŬŽŵͲ
ŵƵŶ͕�ŽƌĚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƌĞĚĂ�–�ĂƩƌĂŬƟǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�ŽĐŚ�ůŝƚĞ�ďćƩƌĞ�ǀĂƌũĞ�ĚĂŐ�–�ŚĊůůďĂƌƚ�ƐĂŵŚćůůĞ͘ 

DŝůũƂ-�ŽĐŚ�ďǇŐŐŶĂĚƐŶćŵŶĚĞŶ�ƐŬĂ�ƵƉƉƌćƩĂ�ŶćŵŶĚƐ-�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉůĂŶ�ƵƟĨƌĊŶ�,ƵůƚƐĨƌĞĚƐ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�
ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů͘ 

 
ZĞƐƵƌƐĞƌ 

 

 

 

 

 
Ύ�<ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�ĨƂƌ�ƂŬĂĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�ϮϬϮϮ�ŽĐŚ�ϮϬϮϯ͕�ƌĞŐůĞƌĂƐ�ŝ�ĞŌĞƌŚĂŶĚ͘ 

DƂũůŝŐŚĞƚĞƌ 

&Ƶůůƚ�ŝŶƚĞŐƌĞƌĂĚĞ�Ğ-ƚũćŶƐƚĞƌ�ƐĂŵƚ�ZW��;ZŽďŽƟĐ�WƌŽĐĞƐƐ��ƵƚŽŵĂƟŽŶͿ 
PǀĞƌƐǇŶ�Ăǀ�ƉƌŽĐĞƐƐĞƌ�ŽĐŚ�ďƵĚŐĞƚ 
EǇ�W�>-ƚĂǆĂ 

hƚŵĂŶŝŶŐĂƌ 
�ŝďĞŚĊůůĂ�ŽĐŚ�ĨƂƌďćƩƌĂ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ�ŝ�/ŶƐŝŬƚ 
ZĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐ 
,ĊůůďĂƌŚĞƚƐĂƌďĞƚĞƚ 
�ŌĞƌĚĞďŝƚĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ůŝǀƐŵĞĚĞůƐŬŽŶƚƌŽůů�ĨƌŽŵ�ϮϬϮϰ 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵ͕�ƚŬƌ ϮϬϮϯ 

/ŶŐĊĞŶĚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�Ċƌ ϵ�ϭϵϲ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ĞŶůŝŐƚ�,ƵůƚƐĨƌĞĚƐ�ďƵĚŐĞƚŵŽĚĞůůΎ -ϭϯϱ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ĚƌŝŌͿ ϵ�Ϭϲϭ 
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�ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞ 
ZĞǀŝƐŽƌĞƌŶĂƐ�ƵƉƉĚƌĂŐ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ƉƌƂǀĂ�Žŵ�ĚĞŶ�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ƐŽŵ�ďĞĚƌŝǀƐ�Ăǀ�ƐƚǇƌĞůƐĞƌ�ŽĐŚ�ŶćŵŶĚĞƌ�ƵƚƂǀĂƐ�ćŶĚĂŵĊůƐͲ
ĞŶůŝŐƚ�ŽĐŚ�ƉĊ�ĞƩ�ĞŬŽŶŽŵŝƐŬƚ�ƟůůĨƌĞĚƐƐƚćůůĂŶĚĞ�ƐćƩ͘�WƌƂǀŶŝŶŐ�ƐŬĞƌ�ćǀĞŶ�ƐĂŵƚ�Žŵ�ƌćŬĞŶƐŬĂƉĞƌŶĂ�ćƌ�ƌćƩǀŝƐĂŶĚĞ�ŽĐŚ�Žŵ�
ĚĞŶ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ŬŽŶƚƌŽůůĞŶ�ƐŽŵ�ďĞĚƌŝǀƐ�Ăǀ�ƐƚǇƌĞůƐĞƌ�ŽĐŚ�ŶćŵŶĚĞƌ�ćƌ�ƟůůƌćĐŬůŝŐ͘�/�ƵƉƉĚƌĂŐĞƚ�ŝŶŐĊƌ�ĂƩ�ĊƌůŝŐĞŶ�ŐƌĂŶƐŬĂ�ĚĞŶ�
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ƐŽŵ�ďĞĚƌŝǀƐ�ŝŶŽŵ�ƐƚǇƌĞůƐĞƌ�ŽĐŚ�ŶćŵŶĚĞƌ͘�'ƌĂŶƐŬŶŝŶŐĞŶ�ƐŬĂ�ƐŬĞ�ŝ�ƂǀĞƌĞŶƐƐƚćŵŵĞůƐĞ�ŵĞĚ�ŐŽĚ�ƌĞǀŝƐŝŽŶƐͲ
ƐĞĚ�ŝ�ŬŽŵŵƵŶĂů�ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͘�ZĞǀŝƐŝŽŶĞŶƐ�ƵƞƂƌĂŶĚĞ�ŽŵĨĂƩĂƌ�ƉůĂŶĞƌŝŶŐ͕�ŐĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞ�ŽĐŚ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐ͘�sŝĚ�ĨƌĂŵƚĂͲ
ŐĂŶĚĞ�Ăǀ�ƌĞǀŝƐŝŽŶƐƉůĂŶĞŶ�ƵƚŐĊƌ�ƌĞǀŝƐŝŽŶĞŶ�ĨƌĊŶ�ǀćƐĞŶƚůŝŐŚĞƚ�ŽĐŚ�ƌŝƐŬ͘ 

DĊů 
<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�ŝ�
ĞƩ�ƐƚǇƌŬŽƌƚ�ŵĞĚ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͗��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘�
<ŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů�ĨƂƌ�ǀĂƌũĞ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ćƌ�ĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ͕�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͕�ĞŶ�
ĂƩƌĂŬƟǀ�ĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ�ŽĐŚ�ĞŶ�ŚĊůůďĂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŽĐŚ�ŚƂŐ�ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚ͘�ZĞǀŝƐŝŽŶĞŶ�ƐŬĂ�ƵƉƉƌćƩĂ�ŶćŵŶĚƐ-�ŽĐŚ�ǀĞƌŬƐĂŵͲ
ŚĞƚƐƉůĂŶ�ƵƟĨƌĊŶ�ŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů͘� 
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DƂũůŝŐŚĞƚĞƌ 
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�ƵĚŐĞƚƌĂŵ͕�ƚŬƌ ϮϬϮϯ 

/ŶŐĊĞŶĚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�Ċƌ ϵϴϲ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ĚƌŝŌͿ ϵϴϲ 
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�ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞ 
/�ǀĂƌũĞ�ŬŽŵŵƵŶ�ƐŬĂ�ĚĞƚ�ĮŶŶĂƐ�ĞŶ�ǀĂůŶćŵŶĚ�ƐŽŵ�ĨƂƌďĞƌĞĚĞƌ�ŽĐŚ�ŐĞŶŽŵĨƂƌ�ǀĂů�Ɵůů��ƵƌŽƉĂ-ƉĂƌůĂŵĞŶƚĞƚ�ŽĐŚ�ĂůůŵćŶŶĂ�
ǀĂů�Ɵůů�ƌŝŬƐĚĂŐ͕�ŬŽŵŵƵŶ�ŽĐŚ�ůĂŶĚƐƟŶŐ͘�Kŵ�ĚĞƚ�ƐŬƵůůĞ�ďůŝ�ĂŬƚƵĞůůƚ�ŬĂŶ�ǀĂůŶćŵŶĚĞŶ�ćǀĞŶ�ĨƂƌďĞƌĞĚĂ�ŽĐŚ�ŐĞŶŽŵĨƂƌĂ�ůŽͲ
ŬĂůĂ�ĨŽůŬŽŵƌƂƐƚŶŝŶŐĂƌ͘� 

DĊů 
<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�ŝ�
ĞƩ�ƐƚǇƌŬŽƌƚ�ŵĞĚ�ĨǇƌĂ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͗��ŬŽŶŽŵŝ͕�/ŶǀĊŶĂƌĞ�ŽĐŚ�ďƌƵŬĂƌĞ͕�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ�ŽĐŚ�ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ�ƐĂŵƚ�hƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘�
<ŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƟŐĞƐ�ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞ�ŵĊů�ĨƂƌ�ǀĂƌũĞ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�ćƌ�ĞŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŝ�ďĂůĂŶƐ͕�ƚũćŶƐƚĞƌ�Ăǀ�ŚƂŐ�ŬǀĂůŝƚĞƚ͕�ĞŶ�ĂƩƌĂŬͲ
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�ŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞ 
PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞŶƐ�ƵƉƉŐŝŌ�ćƌ�ĂƩ�ƵƚƂǀĂ�ƟůůƐǇŶ�ƂǀĞƌ�ŐŽĚĞ�ŵćŶ͕�ĨƂƌǀĂůƚĂƌĞ�ŽĐŚ�ĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞ͘��ĞŶŶĂ�ƟůůƐǇŶ�ƐŬǇĚĚĂƌ�ƉĞƌͲ
ƐŽŶĞƌ�ƐŽŵ�ŝŶƚĞ�ŬĂŶ�ƚĂ�ǀĂƌĂ�ƉĊ�ƐŝŶĂ�ƌćƫŐŚĞƚĞƌ�ĞůůĞƌ�ƐŬƂƚĂ�ƐŝŶ�ĞŬŽŶŽŵŝ�ŽĐŚ�ƐŽŵ�Ăǀ�ĚĞŶ�ĂŶůĞĚŶŝŶŐĞŶ�ŚĂƌ�ĞŶ�ŐŽĚ�ŵĂŶ�
ĞůůĞƌ�ĨƂƌǀĂůƚĂƌĞ�ƵƚƐĞĚĚ�ĨƂƌ�ƐŝŐ͘�PǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌĞŶ�ƵƚƐĞƌ�ŽĐŚ�ĨƂƌŽƌĚŶĂƌ�Ɛũćůǀ�ŐŽĚ�ŵĂŶ�ĨƂƌ�ĞŶƐĂŵŬŽŵŵĂŶĚĞ�ŇǇŬƟŶŐͲ
ďĂƌŶ͘�sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ćƌ�ĞŶ�ůĂŐƌĞŐůĞƌĂĚ�ŵǇŶĚŝŐŚĞƚƐƵƚƂǀŶŝŶŐ͘�sŝŵŵĞƌďǇ͕�<ŝŶĚĂ͕��ƚǀŝĚĂďĞƌŐ�ŽĐŚ�zĚƌĞ�ƐĂŵǀĞƌŬĂƌ�ǀŝĂ�ĞŶ�
ŐĞŵĞŶƐĂŵ�ƚũćŶƐƚĞŵĂŶŶĂŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ŵĞĚ�ƐćƚĞ�ŝ�sŝŵŵĞƌďǇ͘ 

DĊů 
<ŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƚǇƌŵŽĚĞůů�ƵƚŐĊƌ�ŝĨƌĊŶ�ĞŶ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵƟƚƐ�ŶĞĚ�Ɵůů�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ƐŽŵ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ŚĂƌ�ŵǇŶŶĂƚ�Ƶƚ�
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ůƂŶĞĂŶƐůĂŐ͘ 

DƂũůŝŐŚĞƚĞƌ 
hƚƂŬĂĚ�ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ͕��īĞŬƟǀĂƌĞ�ŚĂŶĚůćŐŐŶŝŶŐ 

hƚŵĂŶŝŶŐĂƌ 
· ^ĊƌďĂƌŚĞƚ�-�ůŝƚĞŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͘ 
· ZĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐ�-�ƐƚćůůĨƂƌĞƚƌćĚĂƌĞ�ŽĐŚ�ŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐƐŬŝŌĞ͘ 

�ƵĚŐĞƚƌĂŵ͕�ƚŬƌ ϮϬϮϯ 

/ŶŐĊĞŶĚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞ�ĊƌΎ Ϯ�Ϯϭϴ 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ƉĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌΎ - 

:ƵƐƚĞƌŝŶŐ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ůŽŬĂůĞƌ͕�ƐƚćĚͿ Ϯ 

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐ�ŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ�;ĚƌŝŌͿ Ϯ�ϱϬϴ 

dŝůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƉŽůŝƟƐŬ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐ�;ƐĞ�ďŝůĂŐĂ�ƐŝĚ�ϮϭͿ Ϯϴϴ 
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sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ dŬƌ EćŵŶĚ sĂƌĂŬƟŐŚĞƚ <ŽŵŵĞŶƚĂƌ 

�ǀƚĂůƐĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ�WĞƌƐŽŶĂů ϯ�ϮϱϮ ^K� WĞƌŵĂŶĞŶƚ ,Ƃũƚ�K�͕�ƐćŶŬƚ�ĂƌďĞƚƐƟĚƐŵĊƩ�ŶĂƩ�ŵŵ͘ 

^ćƌƐŬŽůĂ ϯ�ϬϬϬ �hE WĞƌŵĂŶĞŶƚ ^ćƌƐŬŽůĂ͕�ƵƚƂŬĂƚ�ĞůĞǀĂŶƚĂů 

�ǀƚĂůƐĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ�WĞƌƐŽŶĂů ϴϱϬ <^& WĞƌŵĂŶĞŶƚ �ǀƚĂů�ďĞƌĞĚƐŬĂƉͬũŽƵƌͬũƵƐƚ 

&ĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂů ϳϮϱ ^K� WĞƌŵĂŶĞŶƚ &ĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂů 

&ĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂů ϲϳϯ �hE WĞƌŵĂŶĞŶƚ &ĂŵŝůũĞĐĞŶƚƌĂů 

&ƂƌǀĂůƚĂƌĞŶŚĞƚ Ϯϴϴ Ps/^ WĞƌŵĂŶĞŶƚ &ƂƌǀĂůƚĂƌĞŶŚĞƚ 

^ƵŵŵĂ ϴ�ϳϴϴ    

     

EćŵŶĚ dŬƌ    

<ŽŵŵƵŶƐƚǇƌĞůƐĞĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐ -Ϯ�ϮϬϬ    

�ĂƌŶ–�ŽĐŚ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚ -ϯ�ϴϵϰ    

^ŽĐŝĂůŶćŵŶĚ -ϰ�ϯϳϮ    

^ƵŵŵĂ -ϭϬ�ϰϲϲ    

sŝŵŵĞƌďǇĂůůŝĂŶƐĞŶƐ�ƟůůŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐ�ŽĐŚ�ĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĂƌ 
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Skrivelse Sida
1 (1)

2022-06-20 Ärendenr 
2022/200

 

Kommunfullmäktige
Presidium

 

Id 
2022.2469

Budget för år 2023 för kommunfullmäktiges revisorer

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget för år 2023 till 1046 tkr.

Ärendet 
Budgetramen för kommunfullmäktiges revisorer år 2022 är 986 tkr.

Efter höstens val kommer fullmäktige troligen att utse nya revisorer. Kommunen kommer att behöva 
anordna utbildningsinsatser för att de ska vara väl förberedda inför sina uppdrag.

Bedömning
Revisorernas rambudget behöver höjas med 60 tkr.

Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande
Leif Larsson (C)

1:e vice ordförande
Gudrun Brunegård (KD)

2:e vice ordförande
Lennart Nygren (S)
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Ordförande: Leif Larsson
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-06-01 

 
 

 
 
 
 
 
§ 160  2022/199 2022.2187  
 

Låneram och borgen 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. För budgetåret 2023 fastställa total låne- och borgensram för kommunkoncernen till 1 745 mnkr. 
2. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s låneförpliktelser 

upp till högsta lånebelopp om 40 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
3. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö AB:s låneförpliktelser upp 

till högsta lånebelopp om 520 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
4. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s låneförpliktelser upp till högsta 

lånebelopp om 420 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
5. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Fibernät AB:s låneförpliktelser upp till högsta 

lånebelopp om 60 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
6. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda bolag fastställs för respektive bolag 

till: 
a. Vimmerby kommun Förvaltnings AB: 0,64 % 
b. Vimmerby Energi och Miljö AB: 0,75 % 
c. Vimarhem AB: 0,47 % 
d. Vimmerby Fibernät AB: 0,84 % 

  

Sammanfattning 
Enligt Vimmerby kommuns Finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om ramar för 
kommunens lån och borgen för de kommunala bolagens lån under kommande budgetår.  
Vidare ska kommunfullmäktige enligt Finanspolicyn även besluta om borgensavgift till de kommunala 
bolagen under kommande budgetår. 
När ett kommunalt bolag upptar ett lån med kommunal borgen krävs att kommunen ska ersättas för detta 
i form av en borgensavgift. Kravet beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd då det inte är tillåtet att 
ge offentligt ägda företag konkurrensfördelar genom att subventionera deras finansiering. Bolagens 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-06-01 

 

 
 

villkor för finansiering ska vara marknadsmässiga och motsvara de villkor bolaget skulle erhålla om det 
varit ett fristående bolag. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022/199 Tjänsteskrivelse Låneram och borgen 2023 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

213


	Kallelse förstasida
	Allmänhetens frågestund
	Fråga från Magnus Gustafsson angående kraftledningen mellan Vimmerby och Kisa
	Sida 1
	Sida 2


	Ledamöternas frågestund
	Fråga till Magnus Danlid (C) om laddstolpar för Vimarhems hyresgäster
	Sida 1
	Sida 2


	Interpellation om att säkerställa att lokala Afghanska föreningen följer lagarna
	Interpellation om hur kommunen säkerställer att Vimmerby Afghanska förening efterlever och respekterar Sveriges lagar
	Svar på Jimmy Rödins (SD) interpellation om Vimmerby Afghanska förening
	Sida 1
	Sida 2


	Meddelanden till kommunfullmäktige
	Missiv - Granskning av rutiner för utbetalning av arvode och förlorad arbetsförtjänst
	Granskning av rutiner för för utbetalning av arvode och förlorad arbetsförtjänst
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21

	Remittering av motion om att anlägga en blomsteräng vid Blåsekulle
	Motion om att anlägga en blomsteräng vid Blåsekulle
	Remittering av medborgarförslag om trafikbegränsningar på Källgatan
	Medborgarförslag om trafikbegränsningar på Källgatan

	Kommunalförbundet Sydarkivera - Årsredovisning och ansvarsfrihet år 2021 samt Budget år 2022
	Förtroendevalda revisorers revisionsberättelse för år 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	PwC:s granskning av god ekonomisk hushållning 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	PwC:s granskning av årsredovisning 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Förbundsfullmäktige 2022-04-08 § 2 Årsredovisning 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Årsredovisning 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30

	Målbilaga årsredovisning 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15

	Förbundsfullmäktige 2022-04-08 § 3 Verksamhetsplan 2023 med budget
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Verksamhetsplan 2023 med budget och plan för 2024 och 2025
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8


	Uppdrag som ersättare för Moderaterna i kommunstyrelsen
	Nominering av Niklas Gustafsson (M)
	Begäran från Peter Andrae (M) om entledigande

	Budgetuppföljning per 30 april 2022 med helårsprognos
	Beslut KS 2022-06-01
Budgetuppföljning april 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SN 2022-05-19 Budgetuppföljning per 30 april 2022 - med handlingsplan
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut BUN  2022-05-18 Handlingsplan för budget i balans 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Budgetuppföljning per 30 april 2022 med helårsprognos
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24


	Budget för år 2023 med plan för 2024-2025
	Presentation om budgetuppföljning per 30 april och budget för år 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23

	Sverigedemokraternas budgetförslag år 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9

	Socialdemokraternas budgetförslag 2023 plan 2024-2025
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Vänsterpartiets budgetförslag år 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut kommunstyrelsen 2022-06-01
Budget 2023 med plan för 2024-2025
	Sida 1
	Sida 2

	Budget för år 2023 med plan för 2024-2025
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24

	Förslag till budget för kommunfullmäktiges revisorer år 2023
	Sida 1
	Sida 2


	Låneram och borgen år 2023
	Beslut 1 2022-06-01
Låneram och borgen år 2023
	Sida 1
	Sida 2



		2022-05-23T12:52:29+0000


		2022-06-20T07:50:25+0000




