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1.0 Indledning
Regionsrådet besluttede 28. januar 2015, at bede administrationen om at udarbejde
en spareplan for 2015 til 2019 med henblik på at skabe balance i økonomien på
sundhedsområdet i Region Midtjylland. Sparemålet i 2016 var på 386 mio. kr.
stigende til 660 mio. kr. i 2019.
1.1 Baggrunden for spareplanen
Baggrunden for den stigende økonomiske ubalance og dermed igangsættelsen af
spareplanen var især tre forhold. I tabellen nedenfor er det vist, hvordan de bidrager
til sparemålet i 2019.
Tabel 1: Baggrunden for sparemålet i 2019
Mio. kr.

Sparemål i 2019

Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger

205

Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

337

Øget leasingfinansiering og forudsætninger om finansiering *

118

I alt

660

* Herunder er bloktilskud til anlæg reduceret med 60 mio. kr. fra 2015.

Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger
I de seneste år har der været stigende udgifter til hospitalsmedicin og nye
behandlinger. Stigningen skyldes blandt andet teknologisk fremskridt med udviklingen
af ny medicin og nye behandlinger. Anvendelsen af ny medicin og nye behandlinger er
med til at sikre bedre behandlingsforløb for mange patientgrupper med deraf følgende
øget overlevelse og en forbedret livskvalitet.
Der har været budgetteret med stigende udgifter til især hospitalsmedicin i Region
Midtjylland, men udgifterne er steget mere end forventet. Udgifterne til
tilskudsmedicin er samtidig begyndt at stige, og på dette område har Region
Midtjylland budgetteret med faldende udgifter i 2014 og 2015, da dette blev forudsat i
økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner. Samlet set giver
udviklingen af udgifterne til medicin betydelige økonomiske udfordringer.
Region Midtjylland er ikke alene om udfordringen med stigende medicinudgifter. I de
øvrige regioner kan der også konstateres stigende udgifter til medicin med deraf
følgende økonomiske udfordringer. Region Midtjylland forventer, at udviklingen i
udgifterne til medicin fortsætter i de kommende år, og spareplanen skal sikre
finansieringen af medicin og nye behandlinger.
Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier
Region Midtjylland har en ambitiøs investeringsplan, der skal sikre effektiv drift, større
patienttilfredshed og høj kvalitet i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Ud over
gennemførelsen af de tre kvalitetsfondsprojekter og etableringen af partikelterapi

sikrer investeringsplanen også gode fysiske rammer i Randers, Horsens og Silkeborg
samt for psykiatrien.
Der er krav om effektiviseringer på 6-8 % på driftsbudgetterne i forbindelse med nye
byggerier og større ombygninger. Ved budgetforlig 2013 blev det besluttet, at
effektviseringskravet indfries løbende, og hospitalerne og psykiatrien fik således
pålagt årlige effektiviseringskrav på 0,5 % til 0,75 % i perioden 2014 til 2019.
Effektiviseringskravet er udover det årlige produktivitetskrav på 2 % fra
økonomiaftalen.
Ved budgetforlig 2013 var det forventningen, at hospitalerne og psykiatrien kunne
imødekomme en stor del af effektiviseringskravet gennem højere aktivitet, men der
forventes ikke længere finansiering til meraktivitet i de årlige økonomiforhandlinger
med regeringen. Effektiviseringskrav skal i stedet indfries gennem besparelser, og
besparelserne indgår i spareplanen. Ved ibrugtagningen af nye byggerier og større
ombygninger bliver hospitalerne og psykiatrien derudover reguleret for det resterende
effektiviseringskrav.
Øget leasingfinansiering og vigende økonomisk ramme på anlægsområdet
For at gennemføre investeringsplanen er der behov for at anvende leasing som en
mellemfinansiering i perioden 2016 til 2019, og dette giver efterfølgende udgifter til
leasingydelser. Spareplanen skal finansiere renter og afdrag på leasingydelserne.
I de seneste år er den økonomiske ramme på anlægsområdet blevet reduceret. Dette
giver Region Midtjylland en særlig udfordring på grund af regionens ambitiøse
investeringsplan.
Opdatering af sparemål
Efter regionsrådets beslutning om udarbejdelse af spareplanen er den økonomiske
udfordring i 2015 steget fra 205 mio. kr. til 310 mio. kr. på grund af stigende udgifter
til hospitalsmedicin, tilskudsmedicin og praksissektor.
Derudover har der været behov for yderligere midler til lægernes kliniske
videreuddannelse, da der forventes en stigning i antallet af læger under
speciallægeuddannelse.
Der var tidligere forudsat en buffer i 2019 på 128 mio. kr., der var reserveret til
stigende udgifter til medicin og patientbehandling. Bufferen forudsættes nu anvendt i
2019.
Samlet set gav det et nyt sparemål i 2016 på 540 mio. kr. stigende til 699 mio. kr. i
2019.
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Tabel 2: Opdateret sparemål 2016-2019
Mio. kr.

2016

2017

2018

2019

Oprindeligt sparemål

386

460

551

660

Øget økonomisk udfordring i 2015

105

105

105

105

49

57

62

62

0

0

0

-128

540

622

718

699

Lægernes kliniske videreuddannelse
Buffer
Nyt sparemål

De endelige økonomiske rammer for 2016 fastlægges, når økonomiaftalen for 2016 er
indgået mellem regeringen og Danske Regioner.
1.2 Vedtagelse af spareplanen
På baggrund af regionsrådets beslutning og det opdaterede sparemål blev
koncernledelsens oplæg til spareplan offentliggjort den 27. april 2015. Oplægget var
derefter i høring frem til den 8. maj og regionsrådet havde mulighed for at stille
spørgsmål til oplægget.
På baggrund heraf blev regionsrådet til et økonomiseminar den 20. maj 2015
præsenteret for spareplanen, svar på indkomne spørgsmål fra regionsrådet samt
høringssvar fra MED-systemet, de lægefaglige specialeråd, kommuner og faglige
organisationer.
Den 22. juni 2015 blev der indgået en politisk aftale om spareplanen for 2015-2019
mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre. Aftalen udmønter
besparelser inden for sundhedsområdet på i alt 512,2 mio. kr. i 2016 og 699 mio. kr. i
2019. Aftalen tager udgangspunkt i koncernledelsens oplæg fra den 27. april 2015.
Dog er en række forslag fra koncernledelsens oplæg enten ændrede eller gennemføres
ikke. Desuden er der enkelte nye forslag i den politisk vedtagne aftale.
Den politisk vedtagne spareplan (omskrevet og opdateret med de ændringer, som
regionsrådet har vedtaget) fremlægges hermed i samlet form. Den politiske
forligstekst fra den 22. juni 2015 vedlægges som bilag.
1.2 Spareplanen i hovedtræk
Spareplanen understøtter principperne i Region Midtjyllands Sundhedsplan.
Sundhedsvæsenet i Region Midtjylland skal have patienten i fokus, behandlingen skal
foregå på patientens præmisser og der skal leveres aktivitet, der giver værdi for
patienten. Derudover medvirker nogle af besparelserne til at reducere variation
mellem enheder i regionen og at sikre økonomisk og fagligt bæredygtige enheder.
Besparelserne på det somatiske område handler i stor udstrækning om at reducere
variation mellem enhederne i regionen, at samle funktioner hvor det er vurderet
økonomisk, fagligt og kvalitetsmæssigt hensigtsmæssigt og at optimere arbejdsgange
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og kapacitetsudnyttelse. Derudover er der besparelser, der omhandler
opgavefordeling og samarbejde mellem region og kommuner.
På medicinområdet findes besparelser ved at se på medicinordinationen på tværs af
hospitalerne og praksissektoren og ved at sikre anvendelse af det billigste af
virkningsmæssigt ens medicin.
På praksisområdet handler besparelserne om tilpasning af kapacitet, forbedret
opfølgning på omkostninger og opgavefordeling og samarbejde mellem region,
kommuner og praksis.
Inden for psykiatrien omhandler besparelserne organisatoriske omlægninger og
samarbejdsflader til kommunerne.
Endelig indeholder planen besparelser på administration og centrale konti.
Nedenstående tabel sammenfatter besparelserne og de afsatte reserver og
sammenholder med sparekravet.
Tabel 3: Opsamling af besparelser og sparekrav, mio. kr.
Mio. kr.
Besparelser samlet
Pulje til uforudsete udgifter
Reserve til patientrettet
aktivitet
Samlet
Sparekrav
Forskel mellem sparekrav
og spareplan

Budget
2016
-522,2

Budget
2017
-611,6

Budget
2018
-708,3

Budget
2019
-766,3

10

10

10

10

0

0

0

57,3

-512,2

-601,6

-698,3

-699

-540

-622

-718

-699

-27,8

-20,4

-19,7

0

Med den politiske aftale om spareplanen vil der fortsat være en økonomisk ubalance
på 27,8 mio. kr. i 2016, 20,4 mio. kr. i 2017 og 19,7 mio. kr. i 2018. Mens der er
økonomisk balance i 2019.
Når økonomiaftalen foreligger, drøfter forligspartierne økonomien i spareplanen. Hvis
regionerne får tildelt ekstra midler i økonomiaftalen til eksempelvis at dække den
økonomiske ubalance fra 2015 på medicinområdet, så er forligspartierne enige om at
prioritere midler til at dække ovenstående økonomiske ubalance i 2016-2018.
I tilfælde af færre midler i økonomiaftalen end forudsat er forligspartierne enige om at
gennemføre yderligere besparelser for at sikre økonomisk balance på budgettet i 2016
og kommende år.
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Boks 1. Læsevejledning for spareplanen
Kapitel 1 beskriver baggrunden for spareplanen, processen omkring planen og giver
et kort resumé.
Kapitel 2 beskriver rammerne for spareplanen.
Kapitel 3 beskriver spareplanens konsekvenser for hospitaler ift. budget,
omstillingskrav og profil, de skønnede personalemæssige konsekvenser og
besluttede personalepolitiske tiltag. Yderligere beskrives konsekvenser for aktivitet,
kommunal medfinansiering og anlæg samt konsekvenser for politisk vedtagne
planer og politiske aftaler.
I kapitlerne 4-11 beskrives spareplanens konkrete ændringer på det somatiske og
psykiatriske område.

2.0 Rammer for spareplanen
Spareplanen udgør grundlaget for budget 2016 og lægger linjerne for udviklingen af
Region Midtjyllands sundhedsvæsen i de kommende år.
Spareplanen skal skabe effektivisering af drift og organisering af sundhedsvæsenet i
Region Midtjylland, samtidig fastlægger spareplanen på nogle områder ændringer af
serviceniveauet.
Sparemålets størrelse har nødvendiggjort, at der i spareplanen er strukturelle
ændringer på tværs af driftsområder frem for udelukkende ændringer, som kan
foretages af de enkelte enheder.
Region Midtjyllands visioner for udviklingen af det samlede sundhedsvæsen er fastlagt
i regionens sundhedsplan, som er vedtaget af regionsrådet. Sundhedsplanen udgør
den overordnede politiske ramme for sundhedsområdet i Region Midtjylland.
Sundhedsplanen har tre hovedtemaer:
 På patientens præmisser
- der skal tages mest muligt hensyn til patientens ønsker og behov, og
patientens egne ressourcer skal inddrages mest muligt i behandlingen.
 Sundhed og sammenhæng - gensidig afhængighed
- Vi skal have et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor der sikres mest
muligt samarbejde og integration mellem kommuner, praksissektoren og
hospitalerne.
 Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde
- De rette ydelser skal gives hver gang på den mest effektive måde, og
patienten skal opleve at få den forventede hjælp.
Spareplanen tager udgangspunkt i og understøtter disse temaer.
Regionsrådet vedtog ved igangsættelsen af sparearbejdet følgende rammer for
spareplanen:
• Akutplanens principper om fem akuthospitaler.
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•

•

•
•

•

•

Der kan lægges op til ændringer af øvrige elementer i struktur og servicemål i
akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, specialeplanen og den
præhospitale plan med efterfølgende ændringer som f.eks. omstillingsplanen.
Der arbejdes med LEON-princippet blandt andet i regi af praksisplan og
sundhedsaftale. Princippet indebærer, at behandlingen altid skal tilbydes på det
laveste effektive omsorgsniveau, og princippet er med til at reducere spild mest
muligt.
Der kan lægges op til en revision af investeringsplanen.
Ændringsforslag til vedtagne politiske planer og andre politiske beslutninger
skal beskrives tydeligt, og de enkelte ændringsforslag skal godkendes politisk,
inden de gennemføres.
De somatiske hospitaler og psykiatrien skal levere aktivitet, der giver værdi for
patienten - under hensyntagen til, at regionen leverer den forudsatte
aktivitetsværdi, så indtægtsrammen vedrørende den statslige aktivitetspulje og
den kommunale medfinansiering holdes.
Forslag skal lægge vægt på, at behandlingen foregår på patientens præmisser
og med den bedste kvalitet hver gang.

2.1 Hensyn i spareplanen
Koncernperspektivet er styrende for spareplanen. Der er fokus på hvilke positive
effekter, der kan opnås ved at tænke på tværs af regionens enheder og have
opmærksomhed på hvilke opgaver, enhederne skal løse.
Der er lagt vægt på:
 At reducere variation, dog under hensyntagen til særlige behov for et område.
 At sikre økonomisk og fagligt bæredygtige enheder – herunder fem
akuthospitaler
 At enhederne lærer af hinanden for at sikre ensartet, effektiv drift.
 At løsninger implementeres ensartet, så der tilbydes en ensartet service.
 At presset på hospitalernes aktivitet reduceres, hvor det giver værdi for
patienten og er på patientens præmisser.
 At der skal implementeres i bund, men ikke overimplementeres.
 At der laves flere fælles løsninger med fx tværgående enheder, eller én enhed
der betjener hele koncernen.
 At der skal være mest mulig konkurrenceudsættelse af regionens køb af varer
og tjenesteydelser.
Spareplanen samler en række funktioner. Dette medfører, at nogle patienter kan
opleve at få længere til behandling og kontroller.
Investeringsplanen
Region Midtjylland har en ambitiøs investeringsplan, der skal sikre effektiv drift, større
patienttilfredshed og høj kvalitet i sundhedsvæsnet.
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Ud over gennemførelse af de tre kvalitetsfondsprojekter sikrer investeringsplanen en
væsentlig modernisering af regionshospitalerne i Randers, Horsens og Silkeborg, samt
etablering af et psykiatrisk afsnit i Gødstrup og psykiatrisk center i Skejby.
Der er endvidere afsat midler til etablering af et partikelterapicenter i Skejby.
Partikelterapicentret giver enestående muligheder for at forbedre og udvikle
kræftbehandlingen i Danmark.
I forbindelse med spareplanen udskydes anlæg af nyt vaskeri og apotek til 2020 og
2021.
Regionsrådet fik på budgetseminaret den 20. maj fremlagt en revision af
investeringsplanen 2016-2022. Der er tale om en presset plan, hvor der kun er plads
til prioritering af ovenfornævnte hospitalsbyggerier. Der afsættes omkring 20 mio. kr.
årligt til vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter.
Det bemærkes, at der i investeringsplanen ikke er afsat konkrete midler til
sundhedshuse i perioden 2016 – 2019, hvor der kan søges en alternativ finansiering
via de midler, der er afsat i regeringens sundhedsoplæg ”Jo før – jo bedre”.
Fortsat udvikling af det tværsektorielle samarbejde med kommunerne og almen
praksis
Region Midtjylland har indgået sundhedsaftale med kommunerne for 2015-2018.
Aftalen skal sikre, at den enkelte borger modtager en indsats, der er
sammenhængende og af høj kvalitet. Det medfører en fælles forpligtelse til at udvikle
det nære sundhedsvæsen og fortsætte med at udvikle og nytænke løsninger til gavn
for borgerne, ligesom det medfører en ændring af både hospitalernes, kommunernes
og praksissektorens opgavevaretagelse.
En række af besparelserne indebærer, at hospitalerne og psykiatrien skal udvikle
fælles løsninger sammen med kommuner og almen praksis med henblik på at
forebygge indlæggelser og genindlæggelser, bl.a. ved at omstille akutte indlæggelser
til ambulante besøg.
Ideer til fremadrettede indsatser
Ud over de besluttede besparelser er der i spareprocessen blevet opmærksomhed på
områder, som bør undersøges nærmere med henblik på optimering eller reduktion af
variation.
I spareprocessen har der inden for det medicinske område været arbejdet med
benchmarks vedrørende lægeforbruget på hospitalerne. Der ser ud til at være
forskelle, der ikke umiddelbart og fuldt ud kan forklares med forskelle i opgaverne.
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Der igangsættes en analyse af det enkelte hospitals opgaver indenfor det akutte
område samt muligheder, ressourcer og vilkår for at løse opgaven med henblik på at
sikre en ensartet service til borgerne i optageområdet. I analysen vil
produktivitetsforskelle også indgå.
I sammenhæng hermed indgår også benchmark på det medicinske område og
analyser af lægeforbruget.
Inden for praksisområdet er der blevet opmærksomhed på muligheder for mere
grundlæggende ændringer af opgavevaretagelsen i almen praksis. Formålene er bl.a.
at flytte opgaver til der, hvor de udføres billigst og at sikre de bedste patientforløb.
Ændringerne kræver, at rammerne i de gældende overenskomster udnyttes fuldt ud
og for nogle forslag også, at overenskomster og regionale aftaler ændres.
Ændringerne kan derfor ikke umiddelbart gennemføres, men vil indgå i en langsigtet
strategi for udvikling af praksisområdet i Region Midtjylland.
En del af ændringerne vil kræve en dialog med yderne for at sikre samarbejde om
implementeringen og dermed realisering af de mulige besparelser.
Inden for forsyningsområdet har der vist sig et større potentiale for besparelser end
forventet. Der er enighed om, at der fremadrettet bør være mere fokus på muligheder
for besparelser ved øget brug af fælles løsninger. Bedre udnyttelse af regionens
lokaler, bedre organisering af hjælpemiddelområdet og flere fælles standarder er
oplagte temaer for det fremtidige arbejde.
Derudover er der i det politiske forlig fastsat en række hensigtserklæringer. Det
politiske forlig er vedlagt som bilag.
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3.0 Spareplanens konsekvenser
Tabel 4: Fordeling af besparelserne samt reserver, mio. kr.
Mio. kr.

Budget
2015

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

0

-31,1

-44,5

-44,5

-44,5

Tema 2: Planlagte forløb

-3

-90,5

-97,8

-103,7

-109,3

Tema 3: Praksisområdet

-14,2

-43,8

-55,2

-50

-50

0

-28,2

-44,5

-45,2

-45,2

0,5

-54,9

-62,8

-62,8

-62,8

-33,9

-220,5

-224,6

-301,5

-310,5

0

-33,8

-46,5

-54,2

-58,9

14,5

-20,9

-37,7

-49

-88,1

0

1,5

2

2,6

3

-36,1

-522,2

-611,6

-708,3

-766,3

540

622

718

699

10

10

10

10

Tema 1: Akutområdet

Tema 4: Psykiatrien
Tema 5: Klinisk service
Tema 6: Ikke kliniske områder
Tema 7: Medicin
Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og
forenkling
Tema 9: Øvrige
Samlet spareforslag
Sparemål
Pulje til uforudsete udgifter
Reserve til patientrettet aktivitet
Økonomisk ubalance

57,3
-27,8

-20,4

-19,7

0

Reservationer
Det indgår i spareplanen, at der på nogle områder er afsat en spareramme, hvor den
endelige fordeling udestår. Det gælder bl.a. følgende områder: børneområdet, flytning
af hovedfunktionsaktivitet fra Aarhus Universitetshospital, bedre udnyttelse af
operationsgange og samordning af it-funktioner. For disse områder gælder, at der har
været enighed om sparepotentialet, men at en konkret afklaring og fordeling af
besparelserne er aftalt at foregå frem mod regionsrådets vedtagelse af budget 2016.
Erfaringsmæssigt viser der sig ved implementering af besparelser at være udgifter,
som ikke er afdækket ved udarbejdelsen af besparelserne. På samme måde kan der
vise sig at være flere udgifter end først antaget i forbindelse med fx patientbefordring.
Der er derfor reserveret 10 mio. kr. årligt til imødekommelse af merudgifter.
3.1 Spareplanens konsekvenser for hospitalerne
Sparekataloget indeholder besparelser for 699 mio. kr. i 2019.
Den samlede besparelse kan fordeles efter to metoder:
• Budgetvirkning - som svarer til den driftsenhed eller administrativ enhed, hvor
budgettet skal reduceres
• Omstillingsvirkning – som svarer til de driftsenheder eller administrative
enheder, som skal realisere besparelsen
Forskellen på de to metoder kan illustreres ved et eksempel.
Side 11

To driftsenheder har en opgavefunktion med hver et budget på 10 mio. kr.
Opgavefunktionen på driftsenhed 1, flyttes til driftsenhed 2, i det det vurderes, at der
vil være en stordriftsfordel, som kan give en besparelse på 5 mio. kr. Budgettet på
driftsenhed 1 reduceres med 10 mio. kr., mens driftsenhed 2 tilføres 5 mio. kr.
Driftsenhed 1 vil også have andel i besparelsen, fordi begge driftsenheder har del i
den opståede stordriftsfordel.
Hvis man alene ser på budgetvirkningen vil det se ud som om at driftsenhed 1 har
sparet 10 mio. kr., mens driftsenhed 2 har øget forbruget med 5 mio. kr. Det
korrigeres der for, når der ses på omstillingsvirkningen. Her antages det, at begge
driftsenheder bidrager lige meget til den realiserede stordriftsfordel. Dermed har
begge enheder sparet 2,5 mio. kr.
De to effekter er vist i nedenstående oversigt.
Tabel 5: Eksempel på budgetvirkning og omstillingsvirkning
Budgetvirkning

Omstillingsvirkning

Driftsenhed 1

-10

-2,5

Driftsenhed 2

5

-2,5

-5

-5

Mio. kr.

Besparelse

De to metoder har betydning for en række besparelser, navnlig på det somatiske
område, hvor der flyttes eller sammenlægges. Fx flyttes patologien fra
Hospitalsenheden Vest til Hospitalsenhed Midt. Dette giver det afgivende hospital en
negativ budgetvirkning, mens Hospitalsenhed Midt får et større budget. Begge
hospitaler bidrager til besparelsen, hvilket vil fremgå af omstillingsvirkningen.
Et andet eksempel er de situationer, hvor opgaver med en tilknyttet DRG-værdi flyttes
fra et hospital til et andet. Her er der brugt en beregningsmodel betegnet 75/25reglen. Brugen af 75/25-reglen forudsætter, at det hospital, som afgiver en funktion,
kan realisere en besparelse svarende til 75 pct. af aktivitetsværdien. Samtidig
forudsættes, at det hospital, som overtager en funktion, kan varetage denne for en
budgettilførsel på 25 pct. af aktivitetsværdien.
Disse forudsætninger vil ikke altid være opfyldt. I sådanne tilfælde vil anvendelse af
75/25-reglen betyde, at modtagende og/eller afgivende hospital skal gennemføre
rationaliseringer. Disse rationaliseringer kan både være i forhold til den konkrete
opgave, som overtages, og/eller andre steder inden for hospitalet.
I nedenstående tabel er vist fordelingen af sundhedsområdets bruttobudget i 2015, i
det udgifterne til hospitalsmedicin er trukket ud af hospitalernes budgetter og vist i en
selvstændig linje. De samlede besparelser i 2019 på 699 mio. kr. er fordelt efter
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budgetvirkning og omstillingsvirkning. Det bemærkes, at procentangivelsen i de to
kolonner udtrykker besparelsens andel af bruttobudgettet for det enkelte hospital mv.
Det bemærkes at der er ufordelte besparelser for 66,9 mio. kr.
Den samlede besparelse fordelt efter de to metoder er på 699 mio. kr. og svarer til
3,2 % af bruttobudgettet.
Tabel 6: Budget- og omstillingsvirkning af besparelserne
Besparelser

Bruttobudge

2019 budget

2019

t 2015

besparelser

omstillingskrav

Mio. kr.

Mio. kr.

i%

Mio. kr.

i%

Hospitalsenheden Horsens*

927

-30,1

3,2%

-36,7

4,0%

Regionshospitalet Randers*

1.011

-37,2

3,7%

-35,5

3,5%

Hospitalsenheden Vest*

2.126

-88,2

4,1%

-63,8

3,0%

Hospitalsenhed Midt*

2.440

-119,8

4,9%

-105,7

4,3%

Aarhus Universitetshospital*

6.123

-162,8

2,7%

-181,0

3,0%

918

-3,9

0,4%

-6,6

0,7%

Psykiatri*

1.749

-53,6

3,1%

-53,4

3,1%

Fælles puljer

2.314

-66,3

2,9%

-61,4

2,7%

Hospitalsmedicin

1.646

-37,0

2,2%

-37,0

2,2%

Praksissektoren

3.249

-49,2

1,5%

-38,6

1,2%

Tilskudsmedicin

1.177

-22,3

1,9%

-22,3

1,9%

496

-29,0

5,8%

-57,3

11,6%

Præhospitalet

Centrale stabe og fællesfunktioner
Ikke fordelte forslag

-66,9

Gennemsnitlig besparelse
Total
* Hospitalerne ekskl. Medicin

-66,9
-3,2%

24.177

-766,3

-3,2%
-766,3

I tolkningen af ovenstående tabel, er det et problem, at der er ufordelte besparelser
på 66,9 mio. kr. Der er primært tale om besparelser, som skal fordeles på de
somatiske hospitaler. I tabellen nedenfor er der gjort den antagelse, at de 66,9 mio.
kr. kan fordeles på de fem somatiske hospitaler efter deres andel af bruttobudgettet.
Det enkelte hospitals andel er i nedenstående tabel tillagt både budgetvirkningen og
omstillingsvirkningen. Det bemærkes, at korrektionen giver en skønnet fordeling.
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Tabel 7: Budget- og omstillingsvirkning af besparelserne – Korrigeret for ikke
fordelte besparelser
Besparelser

Bruttobudget

2019 budget

2019

2015

besparelser

omstillingskrav

Mio. kr.

Mio. kr.

i%

Mio. kr.

i%

Hospitalsenheden Horsens*

927

-35,0

3,8%

-41,6

4,5%

Regionshospitalet Randers*

1.011

-42,6

4,2%

-40,9

4,0%

Hospitalsenheden Vest*

2.126

-99,5

4,7%

-75,1

3,5%

Hospitalsenhed Midt*

2.440

-132,7

5,4%

-118,7

4,9%

Aarhus Universitetshospital*

6.123

-195,2

3,2%

-213,4

3,5%

918

-3,9

0,4%

-6,6

0,7%

Psykiatri*

1.749

-53,6

3,1%

-53,4

3,1%

Fælles puljer

2.314

-66,3

2,9%

-61,4

2,7%

Hospitalsmedicin

1.646

-37,0

2,2%

-37,0

2,2%

Praksissektoren

3.249

-49,2

1,5%

-38,6

1,2%

Tilskudsmedicin

1.177

-22,3

1,9%

-22,3

1,9%

496

-29,0

5,8%

-57,3

11,6%

Præhospitalet

Centrale stabe og fællesfunktioner
Gennemsnitlig besparelse
Total
* Hospitalerne ekskl. Medicin

-3,2%
24.177

-766,3

-3,2%
-766,3

Ses der på budgetvirkningen, har Hospitalsenheden Horsens, Regionshospitalet
Randers, Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Vest, de Centrale Stabe og akutbiler
og akutlægebiler en større besparelse end gennemsnittet. Aarhus Universitetshospital
har en besparelse der svarer til gennemsnittet. Psykiatrien og alle øvrige områder har
besparelser under gennemsnittet. For Aarhus Universitetshospital er forklaringen at de
modtager funktioner og budgetter fra andre hospitaler.
Ser man på omstillingsvirkningen, mindskes variationen mellem de somatiske
hospitaler i forhold til gennemsnittet. Alle de somatiske hospitaler har besparelser
over gennemsnittet, mens Psykiatrien ligger lidt under gennemsnittet. Forklaringen er,
at der er indarbejdet store besparelser på indkøbs- og forsyningsområdet, hvor de
somatiske hospitaler har en langt større andel end psykiatrien.
Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest har med 3,5 % de mindste
omstillingsvirkninger af alle de somatiske hospitaler.
For Aarhus Universitetshospital har det har spillet en væsentlig rolle, at det ikke er
muligt at finde emner til besparelser på de højt specialiserede funktioner ved at se på
variationer i omkostningsstrukturen, idet der ikke er noget sammenligningsgrundlag i
regionen. Der er igangsat et arbejde, hvor Aarhus Universitetshospitals
omkostningsstruktur sammenholdes med Rigshospitalets, på en række
højtspecialiserede områder. Hensigten er at afdække områder, hvor der kan være
sparepotentialer på Aarhus Universitetshospital.
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For hospitalsenheden Vest gælder at de har en høj produktivitet. Hertil kommer at der
i budgetforliget er lagt vægt på at sikre geografisk balance i regionen.
Aarhus Universitetshospital har ved ibrugtagningen af DNU et effektiviseringskrav på
184,3 mio. kr. i 2019. Der er i spareplanen besparelser for op til 70 mio. kr., som
overlapper med de effektiviseringstiltag, som Aarhus Universitetshospital har planlagt
ved ibrugtagning. Hvis de 70 mio. kr. fastholdes som ekstra effektiviseringskrav, vil
det give et samlet omstillingskrav på 4,6 %.
Hospitalsenheden Vest har ved ibrugtagningen af DNV et effektiviseringskrav på 75,5
mio. kr. i 2020. Der er i spareplanen besparelser for op til 30 mio. kr., som overlapper
med de effektiviseringstiltag, som Hospitalsenheden Vest har planlagt ved
ibrugtagning. Hvis de 30 mio. kr. fastholdes som ekstra effektiviseringskrav vil det
give et samlet omstillingskrav på 4,9 %.
De fælles puljer indeholder budget til en række patientrettede formål, herunder
patientskadeforsikring, aktivitetspuljer, samhandel med andre regioner mv. Der er her
tale om puljer, hvor det ikke er muligt at finde besparelser. De besparelser, der er
foreslået, er indenfor puljer til personale og uddannelse samt forskning og
tværgående samarbejder med kommuner, praksis og hospitaler.
Der er besparelser på hospitalsmedicin og tilskudsmedicin svarende til henholdsvis 2,2
% og 1,9 % af budgettet.
Centrale stabsfunktioner og fællesfunktioner har et omstillingskrav på 57,3 mio. kr.
svarende til 11,6 %. Dette tal er inklusiv det årlige produktivitetskrav på 2 %. Hertil
kommer at en andel af besparelserne for de centrale stabe og fælles funktioner skal
henføres til Regional Udvikling og Socialområdet. Tillægges dette vil omstillingskravet
være på ca. 13 %.
Profilmæssige konsekvenser
Hospitalernes profiler, som de blev tegnet af omstillingsplanen, fastholdes
grundlæggende med spareplanen.
Ændringer i hospitalernes profiler oplistes herunder:
Aarhus Universitetshospital
Tilførsler
 Klinisk Mikrobiologi samles på Aarhus Universitetshospital
 Ikke-akut klinisk immunologi samles på Aarhus Universitetshospital.
 Radiologisk og skeletrøntgen vagt samles på Aarhus Universitetshospital
 Nyrecancerbehandling flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Aarhus
Universitetshospital
 MarselisborgCentret flyttes fra Center for Kvalitetsudvikling til Aarhus
Universitetshospital
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Reduktioner
 IVF klinikken lukkes, og aktiviteten flyttes til Hospitalsenhed Midt og
Hospitalsenheden Horsens
 Fedmekirurgi flyttes til Hospitalsenhed Midt
 Noget hovedfunktionsbehandling flyttes til regionshospitalerne
Hospitalsenhed Midt
Omflytninger
 Samling af modtagelsen af akutte patienter i Hospitalsenhed Midt på
Regionshospitalet Viborg, idet der fortsat kan modtages visiterede akutte
medicinske patienter kl. 8-17 på hverdage på Regionshospitalet Silkeborg
Tilførsler
 Får højt specialiseret fedmekirurgi fra Aarhus Universitetshospital
 Får fertilitetsbehandling fra Aarhus Universitetshospital
 Får mammakirurgisk fællesfunktion fra Hospitalsenheden Vest
 Patologien fra Hospitalsenheden Vest flyttes til Hospitalsenheden Midt
 Regionshospitalet Silkeborg tilføres 1½ NISA-senge
Reduktioner
 Øre-næse-hals ambulatorium flyttes til Hospitalsenheden Vest.
 Nyrecancerbehandling flyttes til Aarhus Universitetshospital og
Hospitalsenheden Vest
 Ikke-akut klinisk immunologi flyttes til Aarhus Universitetshospital.
 Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital
 Klinisk Mikrobiologi (fælles afdeling for Hospitalsenhed Midt og
Hospitalsenheden Vest) flyttes til Aarhus Universitetshospital
 Regionshospitalet Silkeborg reduceres med ½ intensiv seng
Hospitalsenheden Vest
Tilførsler
 Øre-næse-hals ambulatorium flyttes fra Hospitalsenhed Midt til
Hospitalsenheden Vest
 Nyrecancerbehandling flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest
 Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering flyttes fra Center for Kvalitetsudvikling til
Hospitalsenheden Vest
Reduktioner
 Mammakirurgisk fællesfunktion flyttes til Hospitalsenhed Midt
 Klinisk Mikrobiologi (fælles afdeling for Hospitalsenhed Midt og
Hospitalsenheden Vest) flyttes til Aarhus Universitetshospital
 Ikke-akut klinisk immunologi flyttes til Aarhus Universitetshospital
 Patologien flyttes til Hospitalsenhed Midt
 Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital
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Hospitalsenheden Horsens
Tilførsler
 Overtager nogle avancerede brokoperationer fra Aarhus Universitetshospital
 Får fertilitetsbehandling fra Aarhus Universitetshospital
Reduktioner
 Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital
 Skanderborg Sundhedscenter nedlægges som fast tappested
Regionshospitalet Randers
Reduktioner
 Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital
Præhospitalet
Reduktioner
 3 hjemmesygeplejerskeordninger
Psykiatrien
Omflytninger
 Der nedlægges 6 senge i Herning og 12 senge i Holstebro. Mens der oprettes 6
hotelsenge i Holstebro, samt der afsættes midler til styrkelse af de ambulante
tilbud og samarbejdet med kommunen.
 Overlægeberedskabsvagten samles
 Ambulant satellit i Hedensted lukkes.
 Afd. M, AUH Risskov nedlægges, og aktiviteterne samles på de andre to
almenpsykiatriske afdelinger i Risskov: P og Q.
 Regionspsykiatrien Silkeborg nedlægges som selvstændig enhed, og der
etableres en Regionspsykiatrien Midt, der består af Regionspsykiatrien
Viborg/Skive og Regionspsykiatrien Silkeborg. Psykiatriens Hus i Silkeborg
bevares. Patienterne fra Silkeborg indlægges fremover i Viborg i stedet for i
Risskov.
Reduktioner
 Museum Ovartaci lukkes i 2017.
Andet
• Forslag om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik skal nærmere afklares i
forbindelse med den endelige budgetlægning for 2016
3.2 Spareplanens personalemæssige konsekvenser
Det er forsøgt skønnet, hvilke personalemæssige konsekvenser besparelserne vil
have. Skønnet fremgår af nedenstående tabel.

Side 17

Tabel 8: Skønnede personalemæssige konsekvenser af spareplanen.
Personalereduktion i årsværk
2016 2017
Akutområdet og det præhospitale område
-63
-68
Planlagte forløb
-144
-150
Praksisområdet
5
5
Psykiatrien
-33
-58
Klinisk service
-86
-86
Ikke kliniske områder
-126
-135
Medicin
0
-6
Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling
-77
-122
Personalereduktion i alt
-523 -621

2018
-86
-156
5
-58
-86
-141
-6
-144
-673

2019
-86
-162
5
-58
-86
-155
-6
-228
-777

Det skal understreges, at der er tale om skøn, og at de præcise reduktioner vil
afhænge af den konkrete gennemførelse af besparelserne.
De skønnede personalereduktioner er fordelt på de fleste af de otte sparetemaer.
• Akutområdet og det præhospitale område, Planlagte forløb, Klinisk service samt
Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling udgør ca. 72 % af de skønnede
personalereduktioner i 2019.
• På praksisområdet er der relativt få personaleændringer, men området skønnes,
at skulle have tilført personaleressourcer i forbindelse med overtagelse af en
række områder.
• Psykiatrien udgør ca. 8 % af de skønnede personalereduktioner i 2019.
• De ikke kliniske områder udgør ca. 20 % af de skønnede personalereduktioner i
2019.
• På medicin området er der få personalebesparelser, idet området primært
rammes af besparelser på flere medicinalprodukter.
Der er i finansloven og i regeringens sundhedsstrategi ”Jo før – jo bedre” afsat 6,5
mia. kr. til nye opgaver inden for sundhedsområdet. Midlerne fordeles over perioden
2015 - 2016. Der tilføres blandt andet ekstra midler til kræftområdet, behandling af
kroniske sygdomme, styrket indsats overfor overbelægning og kvalitetsløft på
fødeafdelinger. Region Midtjylland kan fra 2016 forvente at få tilført årligt omkring
200-250 mio. kr. De nye opgaver vil medføre en del nye stillinger, som dog ikke kan
opveje de personalemæssige konsekvenser af besparelserne.
Det er meget vigtigt, at der i forbindelse med implementeringen af besparelserne er
opmærksomhed på arbejdsmiljøet. Spareplanen indeholder besparelser til ændrede
arbejdsgange, der kan hjælpe ændringerne igennem. Det ændrer dog ikke ved, at
forholdet mellem forventningerne til sundhedsvæsnet og økonomien betyder, at
opfølgning og opmærksomhed på arbejdsmiljøet er afgørende.
Spareplanen får store personalemæssige konsekvenser. For at tage hensyn til
personalet, og for at understøtte de vanskelige processer og beslutninger, der skal
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gennemføres, er der iværksat en række personalepolitiske tiltag, som er beskrevet
nedenfor.
Erfaringer med lignende tiltag fra tidligere omstillinger og besparelser i Region
Midtjylland har været positive. For eksempel medvirkede kombinationen af stop for
eksternt opslag af stillinger og indsatsen for at forsøge at omplacere medarbejdere til,
at under halvdelen af de medarbejdere, som blev varslet afskediget i forbindelse med
omstillingsplanen i 2011, reelt endte med at blive afskediget. Hertil kommer, at en
række af de stillinger, der blev nedlagt, blev fundet ved naturlig afgang.
Retningslinjer om omplacering og afskedigelse
Omplaceringer og afskedigelser vil blive håndteret i henhold til regionens overordnede
retningslinjer om omplacering og afskedigelse i forbindelse med strukturændringer og
besparelser. Retningslinjerne beskriver blandt andet de overordnede principper for
valget af de medarbejdere, der skal omplaceres eller afskediges, og fortrinsretten til
ledige stillinger i regionen. Retningslinjerne er vedtaget af Regions-MEDudvalget og
kan findes på http://link.rm.dk/1EaooUF. Med afsæt i retningslinjerne er der desuden
udarbejdet en generel drejebog, som har til formål at bidrage til en lige behandling af
de berørte medarbejdere ved omplaceringer/afsked som følge af besparelser og
omstruktureringer.
Midlertidigt stop for eksternt opslag af stillinger
I forbindelse med spareplan 2015 – 2019 indføres et midlertidigt stop for eksternt
opslag af alle stillinger på Region Midtjyllands arbejdspladser. Det midlertidige stop for
eksternt opslag af stillinger gennemføres både for at øge mulighederne for at kunne
omplacere medarbejdere til ledige stillinger og af økonomiske hensyn.
Tilbud til medarbejdere og ledere i forbindelse med omstruktureringer og besparelser
mv.
Koncern HR stiller et beredskab til rådighed, som supplement til de lokale HRberedskaber, i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere og ledere. Med dette
beredskab kan både ledere og medarbejdere få støtte til at drøfte de dilemmaer og
udfordringer, der måtte være i forhold til konkrete opsigelser, og til at drøfte
omstillinger til fremtiden. Desuden rummer beredskabet en række tilbud til støtte for
grupper af ledere og medarbejdere, afsnit og afdelinger i at håndtere
omstillingsprocesserne både før, under og efter opsigelserne. Støtteforanstaltningerne
i beredskabet er beskrevet på http://link.rm.dk/1EaooUF.
Scenarier for sammenlægninger, fusioner og besparelser
I 2011 godkendte Regions-MEDudvalget en række scenarier for processerne i
forbindelse med sammenlægninger og fusioner af organisatoriske enheder.
Scenarierne beskriver, hvordan processerne omkring bemandingen af nye enheder
håndteres. Disse scenarier gælder fortsat, og de kan findes på
http://link.rm.dk/1EaooUF.
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Der kan udestå afklaringer på konkrete besparelser, her vil principperne fra de
beskrevne scenarier også blive taget i anvendelse.
3.4 Konsekvenser for aktivitet og kommunal medfinansiering
I spareplanen er der lagt op til at flytte aktivitet mellem hospitalerne, så opgaverne
løses så effektivt som muligt på tværs af enheder.
En del af den flyttede aktivitet har en direkte DRG-værdi, andet f.eks.
laboratoriespecialerne er indeholdt indirekte i patientkontakternes DRG-værdi. Derved
er det svært at opgøre værdien af den flyttede aktivitet, dog må der for regionen som
helhed forudsættes et uændret aktivitetsniveau. Det betyder en fortsat forventning
om opnåelse af statens aktivitetspulje og den kommunale medfinansiering.
Flytning af opgaver mellem hospitaler og praksissektoren kan give mindre ændringer i
opgørelsen af den kommunale medfinansiering. Den nuværende vurdering er, at
regionen når indtægtsloftet selv med gennemførelsen af spareplanen.
3.5 Afledte anlægsinvesteringer som følge af spareplanen
Nogle af de besluttede besparelser kan kun gennemføres, såfremt der først foretages
nogle mindre anlægsinvesteringer.
Der er i investeringsplanen afsat et beløb på 16,5 mio. kr. i 2015 til opførelse af
vaskeri og apotek. Vaskeri og apotek udskydes til 2020-2021, og de 16,5 mio. kr. vil
derfor kunne anvendes til anlægsinvesteringer i forbindelse med spareplanen.
Derudover kan der prioriteres midler inden for de medicotekniske anskaffelser.
Der er seks besparelser, der kræver anlægsinvesteringer. En oversigt over
besparelserne samt beløbsstørrelse for anlægsinvesteringen fremgår af nedenstående
tabel.
Tabel 9: Oversigt over besparelser der forudsætter anlægsinvesteringer
Nr.

Forslag

2015

2016

I alt

2.5*

Flytte mammakirurgisk fællesfunktion

2,0

0,0

2,0

4.2.1

Harmonisering af optageområder i voksenpsykiatrien

7,7

5,6

13,3

5.3

Klinisk immunologiske funktioner

0,9

0,0

0,9

5.4

Samling af Patologi

1,0

0,0

1,0

5.5

Fælles beskriverenhed for CT- og MR-scanninger for
regionshospitalerne

1,0

0,0

1,0

6.1

Indkøbsaftaler

6,7

0,0

6,7

19,3

5,6

24,9

I alt

Nedenfor præsenteres de enkelte elementer nærmere.
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Flytning af mammakirurgisk fællesfunktion
Besparelsen omhandler flytning af den mammakirurgiske fællesfunktion fra
Hospitalsenheden Vest til Hospitalsenhed Midt.
Den væsentlige anlægsudgift i forbindelse med flytningen vedrører indretning af rum
til det apparatur, der skal bruges til at tage mammografierne. Hvor meget ekstra
apparatur, der bliver brug for på Regionshospitalet Viborg, skal analyseres nærmere,
herunder muligheden for f.eks. længere åbningstid. Den præcise anlægsudgift kendes
derfor ikke, men den skønnes at blive ca. 2 mio. kr.
Harmonisering af optageområder i voksenpsykiatrien
Besparelsen omhandler flytning af optageområde Silkeborg fra Aarhus Universitetshospital, Risskov til Regionspsykiatrien Midt i Viborg.
Som følge af flytningen opstår et behov for en ombygning og mindre udvidelse af
Regionspsykiatrien Midts bygning i Viborg i forbindelse med etableringen af ekstra
senge.
Klinisk immunologiske funktioner
Besparelsen omhandler samling af de ikke akutte klinisk immunologiske opgaver i
klinisk immunologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.
Som følge af samlingen skal der etableres opbevaringsplads til et øgede antal
transportvogne til blodkomponenter i klinisk immunologisk afdeling, Aarhus
Universitetshospital, og apparaturet til automatiseret blodtypeserologi skal flyttes for
at skabe plads den ekstra produktion.
Samling af patologi
Med besparelsen flyttes patologien på Hospitalsenheden Vest til Hospitalsenhed Midt
organisatorisk og ledelsesmæssigt.
Flytningen medfører behov for indkøb af ”live-remote mikroskop” til henholdsvis
Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest.
Fælles beskriverenhed for CT- og MR-scanninger for regionshospitalerne:
Vagten for regionshospitalerne fra kl. 22.00 til kl. 08.00 samles ét sted i regionen. Der
oprettes én enhed til at varetage denne fælles regionale vagtopgave. Enheden
placeres fysisk på Aarhus Universitetshospital og organisatorisk som en selvstændig
enhed under Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital.
Som følge af samlingen skal der findes et fysisk rum på Aarhus Universitetshospital til
en fælles beskriverstue. Der kan være behov for renovering af lokalet. Der skal
desuden som minimum etableres seks arbejdsstationer, hvortil der skal indkøbes
udstyr og licenser.
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Indkøbsaftaler
Besparelsen omhandler besparelser opnået ved øget anvendelse af indkøbsaftaler og
udbud.
For at gennemføre besparelsen skal der foretages en effektivisering af
indkøbssystemet, således at det bliver muligt at få alle varer ind i systemet og
vedligeholdt med de samme ressourcer, som anvendes på området i dag, hvor ca.
halvdelen af varerne er i indkøbssystemet. Herudover bliver systemet mere
brugervenligt og effektivt at anvende. Dette skal understøtte, at alle varer fremover
købes via indkøbssystemet, hvilket er en forudsætning for indhøstning af det store
besparelsespotentiale, der er på bl.a. indkøbsaftaler. Indkøb gennem indkøbssystemet
vil ligeledes give ledelserne mulighed for at følge, at de forudsatte besparelser
realiseres.
Finansiering
Der prioriteres midler inden for de medicotekniske anskaffelser til finansiering af det
nødvendige udstyr i ovenstående seks besparelser. Om- og udbygninger finansieres af
de 16,5 mio. kr., der som tidligere nævnt er afsat til vaskeri og apotek.
3.6 Sammenhæng til politisk vedtagne planer og aftaler
Spareplanen indebærer ændringer af politisk vedtagne planer med efterfølgende
politiske ændringer.
Med denne aftale vil de væsentligste ændringer være:


Strukturelle ændringer:
o Ændring af organiseringen af det diagnostiske område.
o Samling af øre-, næse-, hals aktivitet fra Hospitalsenhed Midt og
Hospitalsenheden Vest på Hospitalsenheden Vest.
o Flytning af fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital til
Hospitalsenheden Horsens og Hospitalsenhed Midt.
o Flytning af nyrecancer behandling fra Hospitalsenhed Midt til Aarhus
Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest.
o Flytning af fedmekirurgi fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed
Midt.
o Flytning af mammakirurgisk fællesfunktion fra Hospitalsenheden Vest til
Hospitalsenhed Midt.
o Reduktion i antallet af donortapninger og nedlæggelse af Skanderborg
Sundhedscenter som fast tappested.



Ændringer i akutplanen
o Samling af modtagelse af akutte patienter fra Regionshospitalet Silkeborg til
Regionshospitalet Viborg, idet der fortsat kan modtages visiterede akutte
medicinske patienter kl. 8-17 på hverdage på Regionshospitalet Silkeborg



Ændringer på det psykiatriske område
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o
o
o
o



Samling af den psykiatriske overlægeberedskabsvagt.
Lukning af den psykiatriske ambulante satellit i Hedensted.
Afd. M, AUH Risskov lægges under Aarhus Universitetshospital,
Regionspsykiatrien Midt, Afd. P, AUH Risskov og Afd. Q AUH, Risskov.
Regionspsykiatrien Silkeborg lægges under Regionspsykiatrien Viborg-Skive,
der samtidig skifter navn til Regionspsykiatrien Midt. Psykiatriens Hus i
Silkeborg vil blive fastholdt i den nye samlede Regionspsykiatri Midt.

Andre ændringer
o Reduktion i antallet af socialrådgivere og diætister.
o Lukning af museum Ovartaci i 2017.

Øvrige mindre ændringer er beskrevet i de enkelte skemaer om besparelser i
bilagsmaterialet.
En del af de fremlagte besparelser vil kunne påvirke kommunerne ift. opgaver og
økonomi. Udmøntningen af disse besparelser vil ske i dialog med kommunerne.

4.0 Akutområdet og det præhospitale område
Der er afklaret sparepotentiale inden for det præhospitale område, akutklinikker,
akutmedicinske patienter og akuthospitalernes profiler.
I besparelserne er der lagt vægt på:
 at akuthospitalernes opgaveløsning og overholdelse af Sundhedsstyrelsens krav
understøttes,
 effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsnet, og
 udnyttelse af potentialet i mere samarbejde med og understøttelse af
kommunale sundhedstilbud.
Til grund for nogle af besparelserne ligger derudover, at det præhospitale område
siden 2009 har gennemgået en markant udvikling og udbygning. Dette giver mulighed
for, at præhospitalet kan aflaste hospitalerne, ved at der flyttes udvalgte opgaver fra
hospitalerne til dele af det præhospitale beredskab.
Der er spares 31,1 mio. kr. i 2016 stigende til 44,5 mio. kr. i 2019. Nedenstående
tabel viser fordelingen af besparelserne.
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Tabel 10: Oversigt over besparelser på akutområdet og det præhospitale område, mio. kr.
Mio. kr.
Budget Budget Budget Budget Budget
2015
2016
2017
2018
2019
1.1 Omlægning til subakutte tider og udvikling af
tværsektorielle indsatser
1.3/04 Den medicinske kapacitet og modtagelse af
akutte medicinske patienter i Hospitalsenhed Midt
1.5 Ændring af intensiv kapacitet i Hospitalsenhed
Midt
1.6 Flytning af operation af ventral- og
incisionalhernier fra Aarhus Universitetshospital til
Hospitalsenheden Horsens
1.7 Samling af den midt-vestlige aktivitet på ørenæse-halsområdet på Hospitalsenhed Vest
1.8 Ambulancetjenestens indsats vedr. patienter i
eget hjem
1.9 Reduktion i udgifterne til børneområdet (pædiatri)

0,0

0,0

-10,0

-10,0

-10,0

0,0

-9,8

-9,8

-9,8

-9,8

0,0

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

0,0

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

0,0

-2,8

-2,8

-2,8

-2,8

0,0

-1,7

-4,6

-4,6

-4,6

0,0

-8,0

-8,0

-8,0

-8,0

1.10A Nedlæggelse af 3
hjemmesygeplejerskeordninger
1.11A Anvendelse af præhospitalt personale til
interhospitale transporter
1.12 Afslutning af flere patienter med hastegrad B

0,0

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

0,0

-6,6

-6,6

-6,6

-6,6

0,0

-0,5

-1,0

-1,0

-1,0

Total

0,0

-31,1

-44,5

-44,5

-44,5

Der reduceres med netto 15 senge i Hospitalsenhed Midt. En del af besparelsen har
baggrund i, at en analyse har vist, at der generelt er mange senge i hospitalsenhed
Midt’s optageområde set i forhold til befolkningsunderlaget i kommunerne. En anden
del af besparelsen realiseres ved, at en større del af de akutte patienter modtages
gennem akutafdelingen i Viborg mellem kl. 17-8 og i weekender/helligdage.
Konkret reduceres der fra 61 medicinske senge til 38 medicinske senge i Silkeborg.
Der reduceres således med 23 medicinske senge, heraf åbnes 8 medicinske senge i
Viborg. Besparelsen indebærer, at der fra kl. 8-17 på hverdage modtages visiterede
akutte medicinske patienter i Silkeborg. Uden for dagtiden, hvor der ikke er
tilstedeværelse af speciallæger, skal modtagelsen fremover ske via akutafdelingen i
Viborg.
Den ovennævnte analyse af medicinske senge i forhold til optageområde viste, at
Regionshospitalet Horsens har meget lavt forbrug og kapacitet på det medicinske
område. Derfor åbner Regionshospitalet Horsens 1. januar 2016 yderligere fire
medicinske senge. Finansiering af de fire senge aftales, når økonomiaftalen foreligger.
Flytning af modtagelsen af akutte medicinske patienter aften, nat og weekend fra
Regionshospitalet Silkeborg til Regionshospitalet Viborg betyder, at antallet af
intensivsenge i Silkeborg reduceres fra 3 til 2½ senge.
Tilbuddet til patienter, der har brug for højt specialiseret neurorehabilitering i et
intensivt set-up øges. Regionshospitalet Silkeborgs kapacitet på 5 NISA senge udvides
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derfor med 1½ ekstra NISA senge. Målgruppen for de ekstra senge vil være dels
patienter med traumatisk hjerneskade og tilgrænsende lidelser, dels patienter hvis
hjerne er alvorligt påvirket efter hjertestop. Tilbuddet er beskrevet nærmere i den
politiske forligstekst, som er vedlagt som bilag.
Der foretages derudover følgende flytninger og samlinger af aktivitet:
 Flytning af brokoperationer fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden
Horsens for at sikre aktivitet på lavest mulige effektive omkostningsniveau.
 Samling af øre-næse-hals aktivitet fra Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden
Vest på Hospitalsenheden Vest, for at sikre et stærkt fagligt miljø og realisere
rationaliseringsgevinster.
Besparelserne vil i et vist omfang flytte opgaver til almen praksis og kommunerne. På
nogle områder nødvendiggør dette genforhandlinger af aftaler, fx akutaftalen med
almen praksis, mens der på andre områder lægges op til inddragelse af kommunerne i
udmøntningen af besparelserne.

5.0 Planlagte patientforløb
Der er besluttet besparelser i organiseringen af de planlagte patientforløb, der tager
udgangspunkt i fx fastsættelse af bedste standarder eller fælles indikationer for en
given behandling, reduktion ved mere inddragelse af patientens egne ressourcer og
om der kan laves organisatoriske samlinger.
I besparelserne er der lagt vægt på:
 at hjemtrække aktivitet, på nogle områder med medfølgende decentralisering
af budgetansvar, og
 at akuthospitalernes opgaveløsning og overholdelse af Sundhedsstyrelsens krav
understøttes.
Der er besluttet besparelser på 3,0 mio. kr. i 2015 stigende til 109,3 mio. kr. i 2019.
Nedenstående tabel viser fordelingen af besparelserne.
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Tabel 11: Oversigt over besparelser til besparelser på planlagte patientforløb, mio. kr.
Mio. kr.
Budget Budget Budget Budget Budget
2015
2016
2017
2018
2019
2.1 Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region
Midtjylland
2.2 Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i Region
Midtjylland
2.3 Urologi - decentralisering af budgetansvar

0,0

-11,5

-11,5

-11,5

-11,5

-1,1

-3,3

-3,3

-3,3

-3,3

-0,4

-1,9

-3,3

-3,3

-3,3

2.4 Kirurgi - Samling af fedmekirurgi i
Regionshospitalet Viborg
2.5 Flytte mammakirurgisk fællesfunktion fra
Regionshospitalet Holstebro til Regionshospitalet
Viborg
2.6 Neurorehabilitering, reduktion af antallet af
regionsfunktionsniveausenge
2.7 Neurorehabilitering - højtspecialiseret niveau

-1,2

-3,4

-3,4

-3,4

-3,4

0,0

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

0,0

-7,2

-7,2

-7,2

-7,2

0,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

2.8 Ortopædkirurgi - reducere variation i liggetid

0,0

-17,7

-17,7

-17,7

-17,7

2.9 Ortopædkirurgi – Idékatalog

0,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

2.10 Reducere operationsfrekvens på rygområdet

0,0

0,0

-3,0

-3,0

-3,0

2.11 Nefrologi - flere patienter i hjemmedialyse i
Region Midtjylland
2.12 Reduktion af klinisk ledelse

0,0

-1,6

-3,0

-4,6

-6,0

0,0

-10,0

-11,5

-15,8

-20,0

2.13 Kardiologi - Hjemtagning fra Hjertecenter
Varde
2.14 Kardiologi - flytning af aktivitet fra Aarhus
Universitetshospital til regionshospitalerne
2.15 Flytning af aktivitet fra Aarhus
Universitetshospital
2.16 Gråzoneaktivitet

-0,3

-0,9

-0,9

-0,9

-0,9

0,0

-7,5

-7,5

-7,5

-7,5

0,0

-5,6

-5,6

-5,6

-5,6

0,0

-2,8

-2,8

-2,8

-2,8

Total

-3,0

-90,5

-97,8

-103,7

-109,3

Der foretages blandt andet følgende strukturelle ændringer:
 Flytning af fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital til
Hospitalsenheden Horsens og Hospitalsenhed Midt.
 Flytning af nyrecancer behandling fra Hospitalsenhed Midt til Aarhus
Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest.
 Flytning af fedmekirurgi fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt.
Flytninger af højt specialiserede funktioner forudsætter godkendelse fra
Sundhedsstyrelsen.
Der gennemføres en besparelse i form af lukning af 8 senge til neurorehabilitering på
regionsfunktionsniveau. Med en pris på 0,9 mio. kr. pr. seng giver det en samlet
besparelse på 7,2 mio. kr.
Den nuværende fordeling af sengene samt forslag til fremtidig fordeling fremgår af
nedenstående tabel 12.
En reduktion i antallet af senge, uden at der samtidig sker en ændring i
organiseringen på tværs i regionen, vil give hospitalerne betydelige udfordringer med
at opretholde aktiviteten og kvaliteten. Forslaget får dermed karakter af et generelt
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produktivitetskrav til de involverede hospitaler og indebærer en risiko for længere
ventetid.
I Gødstrup bygges til neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau svarende til Aarhus
Universitetshospital. I 2019 tages der stilling til placeringen af de resterende senge på
Regionshospitalet Lemvig.
Tabel 12: Oversigt over neurorehabiliteringssenge på regionsfunktionsniveau i
Region Midtjylland
Nuværende antal

Antal senge i henhold

Besparelse

senge

til forslag

(mio. kr.)

34

30

3,6

1

30

1,8

10

9

0,9

5

4

0,9

81

73

7,2

RH Skive
Hammel Neurocenter
RH Lemvig
RH Holstebro
Senge i alt

32

1) I 2014 har andre regioner forbrugt svarende til 1,2 regionsfunktions-senge i Hammel (ved 90 %
belægning)

I besparelserne indgår i øvrigt, at mammakirurgisk fællesfunktion flyttes fra
Hospitalsenheden Vest til Hospitalsenhed Midt, hvorved ressourcerne på området
samles, og der kan rationaliseres.

6.0 Praksisområdet
Inden for praksisområdet findes besparelserne gennem optimering af udmøntningen
af de eksisterende overenskomster, genforhandling af eksisterende aftaler, styrket
økonomistyring og økonomiopfølgning og opgaveflytninger i sundhedsvæsnet.
I besparelserne er der lagt vægt på:
• at have det tværsektorielle samarbejde for øje for at skabe mest sundhed for
pengene og mest kvalitet for borgeren,
• at undersøge de effektiviseringsmuligheder, som ligger i udbygningen af det
primære og nære sundhedsvæsen, og
• at have fokus på at skabe generelle effektiviseringer inden for praksisområdet
og herunder at udbygge udvekslingen af opgaver mellem primærsektoren og
hospitalerne.
Der er besparelser på 14,2 mio. kr. i 2015 stigende til 50 mio. kr. i 2019.
Nedenstående tabel viser fordelingen af besparelserne.
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Tabel 13: Oversigt over besparelser på praksisområdet, mio. kr.
Mio. kr.
3.1 Indsatser i forbindelse med ordination af
ernæringspræparater
3.2 Ændrede regler for henvisning af
flergangsbrugere med ukompliceret
hørenedsættelse til de offentlige høreklinikker i
Region Midtjylland
3.3 Afvikling af lokal aftale om regional betaling af
vederlagsfri fysioterapi
3.4 Akutaftalen

Budget
2015

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

0,2

-4,0

-4,0

-4,0

-4,0

0,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5 Genforhandling af lægevagtsaftalen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6 Omlægning af praksisområdets Projekt- og
Udviklingspulje samt bevillingen til
Praksisforskningsfonden
3.7 Inddragelse af uforbrugte midler i de regionale
kvalitets- og efteruddannelsesudvalg
3.8 Omlægning fra fremmødetolkning til
teletolkning (telefon og videotolkning)
3.9 Tillægsydelse 2133 "Forsendelse af biologisk
materiale ekskl. blodprøver" honoreres ikke
3.10 Fjernelse af unødige analyser og
dobbeltanalyser
3.11 Ambulatoriers rekvisition af blodprøver i almen
praksis
3.12 Opkøb af speciallægepraksis

0,0

-6,7

-6,7

-6,7

-6,7

-10,0

-3,0

-6,7

0,0

0,0

0,0

-0,5

-1,5

-3,0

-3,0

-3,4

-10,3

-10,3

-10,3

-10,3

0,0

-9,6

-9,6

-9,6

-9,6

0,0

-6,7

-13,4

-13,4

-13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-14,2

-43,8

-55,2

-50,0

-50,0

Total

For praksisområdet gælder, at udvikling og ændringer foregår i tæt samarbejde med
yderne. Nogle af besparelserne forudsætter derfor dialog med yderorganisationerne.
Denne dialog vil foregå i forbindelse med den endelige fastlæggelse og
implementering af besparelserne.
Der lægges i de fremlagte besparelser op til genforhandling af akutaftalen og
lægevagtsaftalen. Målet med genforhandlingerne er at forbedre opgaveløsning og
overholdelse af kvalitetsmål, sikre Region Midtjyllands overholdelse af
tilsynsforpligtigelser og optimere omkostningerne.
En væsentlig del af besparelserne er fundet ved reduktion af projekt- og
Udviklingspuljen og inddragelse af uforbrugte midler i de regionale kvalitets- og
efteruddannelsesudvalg.
Projekt- og Udviklingspuljen anvendes bl.a. til finansiering af omstillings- og
lægedækningsrelaterede opgaver. Tiltag på disse områder vil fremadrettet skulle
finansieres via praksissektorens driftsbudget (primært almenlægehjælp) og/eller ved
særskilte regionsrådsbevillinger til eksempelvis lægedækningsinitiativer.
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Der skal i højere grad benyttes teletolkning frem for fremmødetolkning, for at sikre
bedre tilgængelighed og reducere omkostninger til tolkenes kørsel.
Der kan opkøbes speciallægepraksis på områder, hvor aktiviteten kan rummes og
udføres billigere på hospitalsambulatorier. Opkøb kan foretages med udgangspunkt i
den regionale praksisplan.
Den gældende praksisplan vurderer generelt, at den eksisterende kapacitet på
speciallægepraksis er passende og skal bevares. Grundlaget for at det alligevel
foreslås, at opkøbe speciallægepraksis er, at der inddrages hensynet til, hvor
opgaverne udføres billigst. Indenfor enkelte specialer er der en marginal overkapacitet
på hospitalerne, som følge af at have et døgndækkende vagtberedskab, hvorfor
hospitalerne på disse områder kan være billigere end praksissektoren.
Ud over de besluttede besparelser er der identificeret en række områder med
potentiale. Områderne er bl.a. telemedicin, kvalitet af henvisninger, flytning af
laboratorieområdet fra almen praksis (herunder blodprøvetagning og analyser) samt
opgaveflytning generelt mellem hospitaler og almen praksis/speciallæger. Ændringer
på områderne vil kunne sikre, at opgaver løses på det laves muligt effektive
omkostningsniveau med fortsat høj kvalitet.
Ændringerne kan dog ikke gennemføres på nuværende tidspunkt, idet de forudsætter
ændringer i især Landsoverenskomsten for almen praksis. Disse emner indgår derfor i
stedet i en mere langsigtet, tværsektoriel effektiviseringsstrategi, som der vil blive
arbejdet videre med i regionen og nationalt.

7.0 Psykiatri
Der er fundet besparelser inden for organisatoriske og strukturelle ændringer,
opgaver, som ikke nødvendigvis skal løses regionalt, ikke kliniske funktioner,
arbejdsgange og forenkling samt akutte og planlagte patientforløb.
I besparelserne er der lagt vægt på:
• at besparelserne er i overensstemmelse med psykiatriplanen,
• at sikre et gradueret tilbud gennem omlægning fra senge til mindre indgribende
behandling, og
• at understøtte integrationen og samarbejde med somatikken – både i de fælles
akutmodtagelser og ved sammenflytningerne.
Der er fastlagt besparelser på 28,2 mio. kr. i 2016 stigende til 45,2 mio. kr. i 2019.
Nedenstående tabel viser fordelingen af besparelserne.
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Tabel 14: Oversigt over besparelser på psykiatri området, mio. kr.
Mio. kr.

Budget
2015

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

4.1.1 Produktivitet og effektivitet

0,0

-10,5

-10,5

-10,5

-10,5

4.2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt

0,0

-1,5

-2,9

-2,9

-2,9

4.2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på
AUH Risskov
4.2.3 Omlægning i Regionspsykiatrien Vest

0,0

-1,2

-2,3

-2,3

-2,3

0,0

-3,5

-7,0

-7,0

-7,0

4.2.4 Samling af beredskabsvagt

0,0

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

4.2.5 Lukning af ambulant satellit i Hedensted

0,0

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3

4.3.1 Servicefunktioner

0,0

-1,5

-2,0

-2,0

-2,0

4.3.2 Besparelser på det administrative område

0,0

-1,6

-3,2

-3,2

-3,2

4.3.3 Organisatoriske sammenlægninger

0,0

-2,4

-4,7

-4,7

-4,7

4.3.4 Centrale puljer

0,0

-1,0

-2,0

-2,0

-2,0

4.3.5 Kørsel og mødeforplejning

0,0

-0,5

-0,9

-0,9

-0,9

4.4.1 Arbejdsgange og forenkling

0,0

-3,4

-6,8

-6,8

-6,8

4.4.2 Logopædbetjeningen

0,0

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

4.5.1 Museum Ovartaci

0,0

0,0

-1,0

-1,7

-1,7

Total

0,0

-28,2

-44,5

-45,2

-45,2

En række af de fremlagte besparelser sigter mod forbedring af psykiatriske patienters
samlede forløb, både ift. samarbejdet med det nære sundhedsvæsen og med det
somatiske sundhedsvæsen. På den baggrund harmoniseres optageområder ift.
somatikken, så patienterne fra Silkeborg fremover indlægges i Viborg i stedet for i
Risskov. Derudover omlægges voksenpsykiatriske senge fra egentlige indlæggelser til
hotelsenge og intensive ambulante tilbud. Nogle af besparelserne forudsætter dermed
en udbygning af samarbejdet med kommunerne.
Der foretages blandt andet følgende strukturelle ændringer:
• Lukning og omlægning af senge i Regionspsykiatrien Vest. Omlægningen skal
dels realisere effektiviseringspotentiale dels styrke ambulante tilbud for at
understøtte behandling på patientens præmisser.
 Samling af overlægeberedskabsvagten for at realisere
effektiviseringspotentiale.
 Lukning af den ambulante satellit i Hedensted for at sikre bedre faglige miljøer
og realisering af rationaliseringspotentiale.
 Etablering af Regionspsykiatrien Midt der indebærer, at Regionspsykiatrien
Silkeborg lægges under Regionspsykiatrien Viborg-Skive. Samtidig flyttes senge
fra AUH, Risskov til Viborg. Psykiatriens Hus i Silkeborg vil blive fastholdt i den
nye samlede Regionspsykiatri Midt
 Organisatoriske ændringer for at sikre robuste og bæredygtige enheder:
- Afd. M, AUH Risskov lægges under Aarhus Universitetshospital,
Regionspsykiatrien Midt, Afd. P, AUH Risskov og Afd. Q AUH, Risskov.
Museum Ovartaci lukkes i 2017, da driften ikke er en regional opgave.
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Det er besluttet, at der forelægges et uddybende beslutningsgrundlag for det
fremlagte forslag vedrørende nedlæggelse af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik
som selvstændig afdeling i forbindelse med den endelige budgetlægning for 2016,
herunder en vurdering af alternativt forslag om at bevare Friklinikken og opnå samme
besparelse

8.0 Kliniske service områder
Der er fundet sparepotentiale ved organisatoriske og strukturelle ændringer inden for
de kliniske serviceområder.
I besparelserne er der lagt vægt på:
• at alle hospitaler og almen praksis skal have den nødvendige betjening,
• at udnytte specielt lægeressourcer bedst muligt, og
• at der skal leveres en ensartet service på hospitalerne, der er tilpasset
arbejdsdelingen mellem region og kommuner.
Der er besluttet besparelser på 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 62,8 mio. kr. i 2019.
Nedenstående tabel viser fordelingen af besparelserne.
Tabel 15: Oversigt over besparelser på kliniske service områder, mio. kr.
Mio. kr.

Budget
2015

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

5.1 4 %-reduktion i driftsudgifterne på de klinisk
biokemiske afdelinger og etablering af driftsråd for
regionshospitalernes kliniske biokemiske afdelinger
5.2 Fusion af de Klinisk Mikrobiologiske afdelinger

0,0

-17,8

-17,8

-17,8

-17,8

0,0

0,0

-7,0

-7,0

-7,0

5.3 Klinisk immunologiske funktioner

0,0

-4,7

-4,7

-4,7

-4,7

5.4 Samling af Patologi (tre matrikler - tre ledelser)

0,0

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

5.5 Fælles beskriverenhed for CT- og MRscanninger for Regionshospitalerne
5.7 Lokale initiativer inden for klinisk fysiologi &
nuklearmedicin
5.8 Samling af fysikerområdet

0,0

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

0,0

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.9 Produktivitetsforbedring gennem
kvoteforhøjelse på Klinisk Genetisk Afdeling
5.10 Hjemtagning af analyser fra Statens
Seruminstitut
5.11 Hjemtagning af analyser fra andre eksterne
laboratorier end Statens Seruminstitut
5.12 Reduktion af socialrådgivere på hospitalerne

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

-11,1

-11,1

-11,1

-11,1

0,0

-0,9

-1,8

-1,8

-1,8

0,0

-4,4

-4,4

-4,4

-4,4

5.13 Reduktion af diætister

0,0

-6,8

-6,8

-6,8

-6,8

5.14 "Skeletrøntgen" vagt til vagtlægerne

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

0,5

-54,9

-62,8

-62,8

-62,8

Der foretages følgende strukturelle ændringer, som alle har baggrund i realisering af
muligheder for effektiviseringer og rationaliseringer:
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Der skal ske en styrket koordinering af det klinisk biokemiske område. Der
oprettes et driftsråd for regionshospitalerne. Samlet set skal der ske en
effektivisering på 4 % på alle hospitaler.
Klinisk mikrobiologi fusioneres for hele regionen på Aarhus Universitetshospital,
så der ikke længere er en afdeling på Hospitalsenhed Midt dækkende den
vestlige del af regionen.
Samling af ikke akutte klinisk immunologiske opgaver fra Hospitalsenhed Midt
og Hospitalsenheden Vest på Aarhus Universitetshospital.
Patologi fra Hospitalsenheden Vest samles på Hospitalsenhed Midt. Dette
betyder, at der ikke skal bygges patologi i DNV Gødstrup.
Samling af radiologisk vagt fra regionshospitalerne i en fælles beskriverenhed
på Aarhus Universitetshospital.

Samlingerne vil i nogle tilfælde alene gælde den ledelsesmæssige forankring, og der
opretholdes i disse tilfælde fortsat lokale enheder.
Der sker en centralisering af immunologien i Region Midtjylland. Samlingen
indebærer, at der fortsat vil være akut immunologi på alle hospitalsenheder.
Hospitalsledelserne er enige om, at samlingen ikke har faglige konsekvenser for
patienterne.
Der vil ikke være forsinkelser på patologiområdet i forhold til den akutte operative
aktivitet eller i forhold til overholdelse af kræftpakker.
Der sker stor international teknologisk udvikling indenfor laboratorieområdet. Rm
ønsker at følge denne udvikling.
Der oprettes en fælles skeletrøntgen beskriverenhed, som bl.a. kan servicere
vagtlægerne med akutte beskrivelser af røntgen.
Det indgår i besparelserne, at antallet af donortapninger reduceres med 20 % i
forlængelse af nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derudover nedlægges
Skanderborg Sundhedscenter som fast tappested for at realisere
rationaliseringsgevinster.
Antallet af socialrådgivere og diætister reduceres, så kommunale opgaver ikke udføres
på hospitalerne. Besparelsen indebærer, at kommunerne skal varetage flere
socialrådgiver- og diætistopgaver. Der vil fortsat være socialrådgivere tilknyttet de
komplicerede og specialiserede patientforløb og børneafdelingerne. Ligesom der
fortsat vil være diætister tilknyttet særlige patientforløb, som ikke forventes varetaget
af kommunale diætister.
Udmøntningen af forslaget følges og det forudsættes, at den fremtidige
opgavevaretagelse indenfor området drøftes med kommunerne i regi af
sundhedsaftalen.
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9.0 Ikke kliniske områder
Der er fundet besparelser inden for administration, indkøbsaftaler, forsyninger,
herunder energiafgifter, fælles puljer og administration. Derudover er der set på
håndteringen af udgifter til et stigende antal læger under speciallægeuddannelse.
I besparelserne er der lagt vægt på:
• At der er fokus på de administrative kerneopgaver på henholdsvis
hospitalsadministrationer og centrale stabsfunktioner/fællesfunktioner
• Udnyttelse af stordriftsmuligheder samt fælles koncepter, det gælder især mht.
driftsunderstøttende fælles opgaver med høj grad af standardiserede løsninger
• At arbejdet med det sammenhængende sundhedsvæsen i højere grad afspejles
i opgaveløsningen og organiseringen af de centrale stabsfunktioner
• At der tages hensyn til behovet for betydelig forbedrings- og
implementeringskraft til de nødvendige kvalitetsforbedringer og omlægninger
de kommende år.
• At konkurrenceudsætte mest mulig af regionens indkøb af varer og
tjenesteydelser.
Der foretages besparelser på 33,9 mio. kr. i 2015 stigende til 310,5 mio. kr. i 2019.
Tabel 16: Fordelingen mellem hovedområder for besparelser på ikke kliniske
områder.
Mio. kr.
Administration

2015

2016

2017

2018

2019

-0,5

-53,9

-61,2

-68,2

-74,9

Indkøbsområdet
Forsyninger
Fælles puljer

-4,0
-30,4
0

-24,6
-62,4
-79,6

-44,0
-56,1
-63,3

-63,5
-84,6
-85,2

-82,9
-85,6
-67,1

I alt

-33,9

-220,5

-224,6

-301,5

-310,5

En tabel over alle besparelserne indenfor de ikke kliniske områder findes i
bilagsmaterialet for gruppe 6.
Der er fastlagt besparelser, som skal reducere variation mellem enheder, fx på brugen
af indkøbsaftaler og forbruget på forsyninger.
Der er besluttet besparelser på fælles puljer. Det har været et hensyn, at der ikke
spares på it-puljer, da det vil kunne påvirke mange indsatsområder i regionen og
implementeringen af andre besparelser. Ligeledes er det ikke vurderet, at der kan
spares på puljer til forskellige aktiviteter, der har direkte formål at behandle patienter.
Besparelserne findes i stedet bl.a. på puljer vedr. forskning, uddannelse og
kompetenceudvikling og leasingudgifter. Derudover er de personalepolitiske puljer
fastholdt på uændret niveau.
Antallet af elevpladser reduceres. Dette indebærer, at regioner opretter elevpladser
svarende til landsgennemsnittet og fortsat vil have omkring 240 pladser.
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For centralstabe og fællesfunktioner strømlines organiseringen, omkostninger til
møder, kørsel m.v. reduceres og produktivitetskravet gennemføres som en
udgiftsbesparelse.
Det har været centralt i beslutningen om besparelserne at sikre en skarp prioritering,
koordinering og afgrænsning af de administrative opgaver, som løses i henholdsvis de
centrale stabsfunktioner, fælles funktionerne og hospitals- og driftsenhederne. Der har
i den forbindelse været kigget på, hvordan der kan skabes yderligere forenklinger,
øget sammenhæng og handlekraft i organisationen.
Muligheden for fysisk at sammenlægge de fire regionshuse i henholdsvis Viborg,
Horsens, Holstebro og Århus er blevet vurderet. Vurderingen er, at en sådan
sammenlægning vil betyde større udgifter til husleje, og at specielt en flytning af
datacentret fra Horsens vil være forbundet med store omkostninger. Derfor er
forslaget frafaldet.

10.0 Medicin
Inden for medicinområdet er der fastlagt besparelser inden for hospitals- og
tilskudsmedicin. Det er undersøgt, om der er mulighed for mere styring af udgifterne
inden for medicinområdet, og om det i højere grad kan sikres, at der udskrives
billigste medicin for patientens samlede forløb.
I besparelserne er der lagt vægt på:
• at spareforslagene ikke indebærer en forringelse af behandlingseffekten for
patienten,
• at behandling med medicin styres af fagligt funderede nationale og regionale
retningslinjer,
• at besparelserne i udgifterne til medicin vurderes at være realistiske at
gennemføre, og
• at se medicinområdet som ét samlet område på tværs af sektorerne.
Der er besluttet besparelser på 33,8 mio. kr. i 2016 stigende til 58,9 mio. kr. i 2019.
Nedenstående tabel viser fordelingen på spareforslagene.
Tabel 17: Oversigt over besparelser på medicinområdet, mio. kr.
Mio. kr.

Budget
2015

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

7.1 Rationaler i medicinhåndtering

0,0

-3,0

-8,0

-10,0

-10,0

7.2 Fremme anvendelse af Easyhaler indenfor
området Kol/Astma medicin
7.3 Anvendelse af blodfortyndende lægemidler i
overensstemmelse med gældende retningslinjer
7.4 Orientering om brug af biosimilært lægemiddel
(erstatning for lægemidlet Remicade)
7.5 Justeringer af organisationen på
medicinområdet
Total

0,0

-4,7

-4,7

-4,7

-4,7

0,0

-6,1

-8,8

-11,5

-13,2

0,0

-20,0

-25,0

-28,0

-31,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-33,8

-46,5

-54,2

-58,9
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Behandling med medicin er allerede i meget høj grad styret af fagligt funderede
nationale retningslinjer fra KRIS og RADS. I den regionale refusionsmodel pr. 1.
januar 2014 er en forudsætning for at opnå refusion af udgifter i en afdeling, at
afdelingen lever op til nationale krav. Besparelsen indebærer, at Region Midtjylland
også anvender lignende refusionsmodel på nogle udvalgte regionale retningslinjer.
Dette område udgør størstedelen af besparelserne.
Retningslinjerne vil indebære, at der anbefales anvendelse af bestemte lægemidler,
som virkningsmæssigt er lige så gode som alternativer, men er billigere. Anvendelsen
skal ske både ved opstart af nye forløb, og ved at der skiftes præparat for patienter,
der er i behandling.
Der er lagt vægt på, at behandlingseffekten for patienterne ikke forringes.

11.0 Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling
Der er fundet besparelser inden for arbejdstilrettelæggelsen på det somatiske område,
fx optimering af arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse i kliniske funktioner, forenklet
registrering og implementeringsgrad.
I besparelserne er der lagt vægt på:
• at besparelserne tager udgangspunkt i initiativer, som allerede er
implementeret og afprøvet mindst ét sted i regionen.
Der foretages besparelser på 14,5 mio. kr. i 2015 stigende til 88,1 mio. kr. i 2019.
Nedenstående tabel viser fordelingen på spareforslagene.
Tabel 18: Oversigt over besparelser på Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og
forenkling, mio. kr.
Mio. kr.

Budget
2015

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

8.1 Implementering af Klinisk Logistik

5,0

-4,9

-9,9

-9,9

-9,9

8.2 Udnyttelse af ny fælles platform (NFP)

9,5

0,0

0,0

0,0

-12,9

8.3 Forenklinger på kvalitetsområdet

0,0

0,0

0,0

-5,0

-5,0

8.4 Udnyttelse af operationsgange

0,0

0,0

0,0

0,0

-20,0

8.5 Reduktion af variation i produktivitet på
lægesekretærområdet
8.6 Vagtplanlægning, lægeområdet

0,0

-1,4

-2,8

-4,1

-5,5

0,0

-2,0

-5,0

-7,5

-9,9

8.7 Optimering af stuegang – mobilitet

0,0

-2,5

-5,0

-7,5

-9,9

8.8 Optimering af patientflow målrettet akut indlagte
patienter
8.9 Implementering af fremmødeprofiler

0,0

-5,1

-10,0

-10,0

-10,0

0,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

14,5

-20,9

-37,7

-49,0

-88,1

Total

Flere af besparelserne understøtter rammerne for at gennemføre et fagligt og
patientoplevet veltilrettelagt behandlingsforløb, og bidrager samtidig til en
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hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Derudover omhandler flere af besparelserne
optimering af anvendelsen af personalets ressourcer ved at sikre implementering af
systemer, som bruges i det daglige arbejde og ved at bidrage til at de opgaver, der
udføres, giver kvalitet for patienterne.
Andre af besparelserne vedrører effektivisering af arbejdsgange og
arbejdstilrettelæggelse, herunder reduktion af dobbeltregistreringer.
Derudover reduceres variation på lægesekretærområdet.
Besparelserne gennemføres overordnet som en tilpasning af normeringen til
opgavetyngden.
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NRQRPLVNXEDODQFHIUD
'HUHU¡NRQRPLVNXEDODQFHIUDSnPLRNULV USnJUXQGDIXGYLNOLQJHQLXGJLIWHUQH
WLOKRVSLWDOVPHGLFLQRJWLOVNXGVPHGLFLQ'HUKDUY UHWEXGJHWWHUHWPHGVWLJHQGHXGJLIWHUWLO
KRVSLWDOVPHGLFLQL5HJLRQ0LGWM\OODQGPHQXGJLIWHUQHHUVWHJHWODQJWPHUHHQGIRUYHQWHW
8GJLIWHUQHWLOWLOVNXGVPHGLFLQHUVDPWLGLJEHJ\QGWDWVWLJHRJSnGHWWHRPUnGHKDU5HJLRQ
0LGWM\OODQGEXGJHWWHUHWPHGIDOGHQGHXGJLIWHULRJSnEDJJUXQGDIVN¡QIUD6WDWHQV
6HUXP,QVWLWXWRJVRPIRUXGVDWL¡NRQRPLDIWDOHQ

'HWHUIRUXGVDWLEXGJHWRJRYHUVODJVnUDWXGJLIWHUQHWLOWLOVNXGVPHGLFLQNDQKROGHVSn
QLYHDX

6WLJHQGHXGJLIWHUWLOKRVSLWDOVPHGLFLQRJQ\HEHKDQGOLQJHU
'HUHULQGDUEHMGHWHQnUOLJUHDOY NVWSnPLRNUIRUGHOWPHGPLRNUWLO
KRVSLWDOVPHGLFLQRJPLRNUWLOQ\HEHKDQGOLQJHU'HUHUWDOHRPHQVWUDPEXGJHWWHULQJIRU
EnGHKRVSLWDOVPHGLFLQRJQ\HEHKDQGOLQJHU)RUKRVSLWDOVPHGLFLQHQHUGHUWDJHWXGJDQJVSXQNW
LXGPHOGLQJHUQHIUD$PJURV




1

3UDNVLVVHNWRU
'HUEXGJHWWHUHVPHGPHUXGJLIWHUGHUHULQGHKROGWLRYHUHQVNRPVWHQPHG3UDNWLVHUHQGH
/ JHUV2UJDQLVDWLRQ,DOWPLRNUHNVWUDnUOLJW'HUHUIRUXGVDWHQVWUDPVW\ULQJDI
DNWLYLWHWHQSnSUDNVLVRPUnGHWRJDWDNWLYLWHWVXGYLNOLQJHQKROGHVLQGHQIRUUHJLRQHQV
IRUKROGVP VVLJHDQGHODIGHODQGVG NNHQGH¡NRQRPLSURWRNROODWHU

7MHQHVWHPDQGVSHQVLRQ
)RUDWLQGIULUHJLRQHQVIRUSOLJWLJHOVHULIRUKROGWLOWMHQHVWHPDQGVSHQVLRQVNDOGHUnUOLJWDIV WWHV
PLRNU6N¡QQHWHUEDVHUHWSnHQSURJQRVHIUD6DPSHQVLRQ

/ JHUQHVNOLQLVNHYLGHUHXGGDQQHOVH
'HUIRUYHQWHVLGHNRPPHQGHnUHQVWLJQLQJDIDQWDOOHWDIO JHUXQGHUVSHFLDOO JHXGGDQQHOVH

cUVDJHUQHHU
• JHWRSWDJSnPHGLFLQVWXGLHWLSHULRGHQPHGI¡UHUIOHUHQ\XGGDQQHGHO JHU
GHUVNDOLNOLQLVNEDVLVXGGDQQHOVHSnKRVSLWDOHUQH
• 8GYLGHOVHDIDQWDOOHWDIVSHFLDOO JHVWLOOLQJHULI¡OJH6XQGKHGVVW\UHOVHQV
GLPHQVLRQHULQJVSODQ
• 6 UOLJHEHKRYIRUXGYLGHOVHUSnHQNHOWRPUnGHUXGRYHUGLPHQVLRQHULQJVSODQHQ

(IIHNWLYLVHULQJVNUDYLIRUELQGHOVHPHGE\JJHULHU
'HUHUNUDYRPHIIHNWLYLVHULQJHUSnDIGULIWVEXGJHWWHUQHLIRUELQGHOVHPHGQ\HE\JJHULHU
RJVW¡UUHRPE\JQLQJHU9HGEXGJHWIRUOLJEOHYGHWEHVOXWWHWDWHIIHNWLYLVHULQJVNUDYHW
LQGIULHVO¡EHQGHVnOHGHVDWHQGHODIHIIHNWLYLVHULQJVNUDYHWLQGIULHVLQGHQLEUXJWDJQLQJHQ'HW
EOHYSnODJWGHVRPDWLVNHKRVSLWDOHURJSV\NLDWULHQDWILQGHnUOLJHHNVWUDRUGLQ UH
HIIHNWLYLVHULQJVNUDYSnWLOLSHULRGHQWLO(IIHNWLYLVHULQJVNUDYHWHU
XGRYHUGHWnUOLJHSURGXNWLYLWHWVNUDYSnIUD¡NRQRPLDIWDOHQ

(IIHNWLYLVHULQJVNUDYHWIUDWLOVNDOLQGIULHVVRPHQEHVSDUHOVH0LGOHUQHVNDO
DQYHQGHVWLOHQJDQJVXGJLIWHULIRUELQGHOVHPHGLEUXJWDJQLQJHQDIQ\WKRVSLWDOVE\JJHUL
KHUXQGHUIO\WWHRPNRVWQLQJHURJGREEHOWGULIWDIHMHQGRPPH GULIWVDQVNDIIHOVHU¡JHGH
HMHQGRPVVNDWWHUPY

JHWOHDVLQJILQDQVLHULQJ
)RUDWJHQQHPI¡UHLQYHVWHULQJVSODQHQHUGHUEHKRYIRUDWDQYHQGHOHDVLQJVRPHQ
PHOOHPILQDQVLHULQJLSHULRGHQWLORJGHWWHJLYHUHIWHUI¡OJHQGHXGJLIWHUWLO
OHDVLQJ\GHOVHU

'ULIWVDQVNDIIHOVHU
3nJUXQGDIHWVWRUWLQYHVWHULQJVEHKRYLV\JHKXVE\JJHULHUXGRYHUNYDOLWHWVIRQGVSURMHNWHUQH±
KDUGHWY UHWQ¡GYHQGLJWDWILQDQVLHUHHQVW¡UUHDQGHODIGHWPHGLFRWHNQLVNHXGVW\URJ,7
XGVW\ULRJYLDGULIWVEXGJHWWHWIUHPIRUDQO JVEXGJHWWHW,RJNDQ
DQGHOHQUHGXFHUHV

%UXJDIUHVHUYH
,IRUELQGHOVHPHGDW5HJLRQ0LGWM\OODQGWDJHUQ\HKRVSLWDOVE\JQLQJHULEUXJUHGXFHUHVGH
PLGOHUWLGLJHXGJLIWHUWLOIO\WQLQJGREEHOWGULIWPY'HWWHIULJ¡UPLRNULVRPEOD
NDQDQYHQGHVWLOQ\HEHKDQGOLQJHURJKRVSLWDOVPHGLFLQ

5HDOY NVWLGHnUOLJH¡NRQRPLDIWDOHU
,YXUGHULQJHQDIUHDOY NVWHQHUGHUWDJHWXGJDQJVSXQNWL$IWDOHURP9 NVWSODQ'.GHUEOHY
LQGJnHWLDSULOPHOOHPUHJHULQJHQ9HQVWUH/LEHUDO$OOLDQFHRJ'HW.RQVHUYDWLYH
)RONHSDUWL'HWIUHPJnUDIDIWDOHQDWY NVWHQLGHWRIIHQWOLJHIRUEUXJHUIRUXGVDWWLODWEOLYH
LRJL+HUWLONRPPHUDWGHULUHJHULQJHQVRSULQGHOLJHSODQYDU
IRUXGVDWHQnUOLJUHDOY NVWSnRPNULQJLRJ
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,5HJLRQ0LGWM\OODQGHUGHUIRUXGVDWHQUHDOY NVWSnLRJLGHI¡OJHQGHnUHQnUOLJ
UHDOY NVWSn'HWHUIRUXGVDWDWGHQnUOLJHUHDOY NVWNDQSULRULWHUHVWLO¡JHGHXGJLIWHU
WLOKRVSLWDOVPHGLFLQQ\HEHKDQGOLQJHUSUDNVLVVHNWRURJWMHQHVWHPDQGVSHQVLRQHU'HW
IRUYHQWHVLNNHDWUHDOY NVWHQNDQG NNHKHOHXGJLIWVVWLJQLQJHQ

'HVHQHVWHXGPHOGLQJHUIUDUHJHULQJHQNDQLQGLNHUHDWGHQnUOLJHUHDOY NVWLRJIUHP
QHGV WWHVIUDWLO

'HUHUIRUXGVDWHQX QGUHWPHOOHPUHJLRQDOIRUGHOLQJDIEORNWLOVNXGRJNRPPXQDO
PHGILQDQVLHULQJ

)LQDQVORY´-RI¡U±MREHGUH´
'HWHUYXUGHUHWDWGHUHUHWRYHUODSPHOOHPGHHNVWUDPLGOHUGHUYDUDIVDWSnILQDQVORYHQWLO
VXQGKHGVRPUnGHWRJSODQODJWHQ\HDNWLYLWHWHUL5HJLRQ0LGWM\OODQGLRJ'HWWHJLYHU
PXOLJKHGIRUDWILQDQVLHUHHQPLQGUHGHODIGHQ¡NRQRPLVNHXEDODQFHLVYDUHQGHWLOFLUND
PLRNU


6SDUHSODQHQ

)RUOLJVSDUWLHUQHHUHQLJHRPDWJHQQHPI¡UHY VHQWOLJHGHOHDINRQFHUQOHGHOVHQVRSO JWLO
VSDUHSODQIRU

0HGVSDUHSODQHQIDVWKROGHVJUXQGODJHWIRUDWE\JJHRJXGYLNOHIUHPWLGHQVKRVSLWDOHURJ
WLOUHWWHO JJHJRGHRJHIIHNWLYHSDWLHQWIRUO¡EPHGEHKDQGOLQJDIK¡MIDJOLJNYDOLWHW

)RUOLJVSDUWHUQHDQHUNHQGHUDWVSDUHSODQHQYLOPHGI¡UHHW¡JHWSUHVSnSHUVRQDOHWSn
KRVSLWDOHUQH'HUVNDOGHUIRULJHQQHPI¡UHOVHQDIVSDUHSODQHQY UHRSP UNVRPKHGSn
SnYLUNQLQJHQDIDUEHMGVPLOM¡HWSnKRVSLWDOHUQH

9HGXGDUEHMGHOVHDIVSDUHSODQHQHUGHUODJWEHW\GHOLJWY JWSnDWGHQVW¡UVWPXOLJH
EHVSDUHOVHEHU¡UHULQGN¡EIRUV\QLQJVRPUnGHWDGPLQLVWUDWLRQHQRJVSLOGSnPHGLFLQRPUnGHW±
VnOHGHVDWGHQGLUHNWHSDWLHQWEHKDQGOLQJEHU¡UHVPLQGVWPXOLJW

,XGDUEHMGHOVHQDIVSDUHSODQHQHUGHUODJWY JWSnDWIDVWKROGHGHQIDJOLJHNYDOLWHW'HW
J OGHUI[EHGUHLPSOHPHQWHULQJDIIDJOLJHUHWQLQJVOLQMHUSnPHGLFLQRPUnGHWRJVDPOLQJDI
VSHFLDOHUSnI UUHPDWULNOHU

6SDUHSODQHQVLNUHUPHUHHQVDUWHGHSDWLHQWWLOEXGRJSDWLHQWVHUYLFHSnWY UVDIUHJLRQHQ,
JHQQHPI¡UHOVHQDIVSDUHSODQHQVNDOGHULQGHQIRUGLVVHUDPPHUIRUWVDWDUEHMGHVPHG
XGYLNOLQJHQDIHWVXQGKHGVY VHQSnSDWLHQWHQVSU PLVVHU

+RVSLWDOVHQKHGHUQHVIDJOLJHSURILOHUIDVWKROGHVJUXQGO JJHQGHRJGHWVLNUHVDWDOOHKRVSLWDOHU
HUE UHG\JWLJHHQKHGHU/LJHVRPGHIHPDNXWKRVSLWDOHUVRSJDYHO¡VQLQJXQGHUVW¡WWHVRJ
RYHUKROGHOVHDI6XQGKHGVVW\UHOVHQVNUDYWLODNXWKRVSLWDOHUVLNUHV

3nSV\NLDWULRPUnGHWSnEHJ\QGHVHQWLOSDVQLQJDISV\NLDWULHQVRSWDJHRPUnGHUWLO
DNXWKRVSLWDOHUQHVRSWDJHRPUnGHU'HUYLOVDPWLGLJVNHHQVDPOLQJDIHQKHGHULUREXVWHRJ
E UHG\JWLJHHQKHGHURJGHUWLOYHMHEULQJHVJUDGXHUHGHWLOEXGJHQQHPRPO JQLQJIUDVHQJHWLO
PLQGUHLQGJULEHQGHEHKDQGOLQJRJVW\UNHOVHDIGHDPEXODQWHWLOEXG

)RUOLJVSDUWLHUQHKDUVDPWLGLJ¡QVNHWDWVLNUHWU\JKHGHQIRUERUJHUQHLKHOHUHJLRQHQ+HUHU
V UOLJWWLOJ QJHOLJKHGHQWLOEHKDQGOLQJYHGDOYRUOLJHOOHUDNXWRSVWnHWV\JGRPYLJWLJW/LJHVRP
GHQ UHWLOEXGVNDOIDVWKROGHVKYRUGHWHUIDJOLJWIRUVYDUOLJW)RUOLJVSDUWLHUQHKDUGHUIRUYDOJW
LNNHDWJHQQHPI¡UHGHIRUVODJRPUHGXNWLRQLDQWDOOHWDIDNXWELOHURJDNXWO JHELOHURJ QGULQJ
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DIDNXWNOLQLNNHUQHGHULQGJLNLNRQFHUQOHGHOVHQVRSO J/LJHVRPIRUOLJVSDUWLHUQHKDUYDOJWDW
IDVWKROGHGHQQXY UHQGHRUJDQLVHULQJDIQHXURUHKDELOLWHULQJL5HJLRQ0LGWM\OODQG
1HXURUHKDELOLWHULQJSnUHJLRQVIXQNWLRQVQLYHDXVDPOHVGHUIRULNNHVRPIRUHVOnHWSn
5HJLRQVKRVSLWDOHW+DPPHO1HXURFHQWHU

)RUOLJVSDUWHUQH¡QVNHURJVnDWVLNUHDW5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJIRUWVDWKDUHWVW UNW
XGJDQJVSXQNWIRUDWYDUHWDJHV UOLJHXGYLNOLQJVRSJDYHU5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJVNDO
GHUIRUIRUWVDWSnKYHUGDJHNOPRGWDJHYLVLWHUHGHDNXWWHPHGLFLQVNHSDWLHQWHU<GHUOLJHUH
¡JHVWLOEXGGHWWLOSDWLHQWHUPHGWUDXPDWLVNKMHUQHVNDGHRJWLOJU QVHQGHOLGHOVHURJSDWLHQWHU
KYLVKMHUQHHUDOYRUOLJWSnYLUNHWHIWHUHWKMHUWHVWRS'HURSUHWWHVHNVWUDNDSDFLWHWWLOGLVVHSn
5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJVRPRJVnLVDPDUEHMGHPHG5HJLRQVKRVSLWDOHW+DPPHO
1HXURFHQWHURJ+MHUQH+MHUWHFHQWUHWYHG$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDOInUHQXGYLNOLQJVRSJDYHL
IRUKROGWLOEHKDQGOLQJHQDIGHQQHSDWLHQWJUXSSH

+HUXGRYHUHUGHUPLQGUH QGULQJHUWLOHQNHOWHIRUVODJIUDVSDUHSODQHQ

'HWHUDIJ¡UHQGHIRUDWJLYHGHQULJWLJHSDWLHQWEHKDQGOLQJRJInPHVWVXQGKHGIRUSHQJHQHDW
EHKDQGOLQJHQIRUHJnUSnGHWODYHVWHHIIHNWLYHRPVRUJVRJRPNRVWQLQJVQLYHDX'HWQ UH
VXQGKHGVY VHQVNDOGHUIRUYLGHUHXGYLNOHVLQGHQIRUUDPPHUQHDIVXQGKHGVDIWDOHQ
6DPDUEHMGHWPHOOHPUHJLRQHQNRPPXQHUQHRJDOPHQSUDNVLVHUDIJ¡UHQGHIRUGHWWH
5HJLRQHQNRPPXQHUQHRJDOPHQSUDNVLVKDUHQI OOHVIRUSOLJWHOVHWLODWIRUWV WWHPHGDW
XGYLNOHRJQ\W QNHO¡VQLQJHUWLOJDYQIRUERUJHUQH


)RUXGV

WQLQJHUIRUJHQQHPI¡UHOVHQDIVSDUHSODQHQ


*HQIRUKDQGOLQJDIO JHYDJWVDIWDOHQ
)RUOLJVSDUWLHUQH¡QVNHUHQJHQIRUKDQGOLQJDIO JHYDJWVDIWDOHQVnOHGHVVRPGHWHUDIWDOWL
DNXWDIWDOHQIUD+HQVLJWHQPHGJHQIRUKDQGOLQJHQHUDWVLNUHPHUHVXQGKHGIRUSHQJHQH
DWUHJLRQHQLK¡MHUHJUDGOHYHURSWLOVLQHIRUSOLJWHOVHUVRPDQVYDUOLJP\QGLJKHGRJDWRSQnHQ
EHGUHVHUYLFHIRUERUJHUQH

$NXWDIWDOHQ
)RUOLJVSDUWLHUQH¡QVNHUHQGU¡IWHOVHPHG3/20LGWM\OODQGRPMXVWHULQJRJXGE\JQLQJDI
DNXWDIWDOHQLQGHQIRUI¡OJHQGHRPUnGHU6\JHSOHMHUVNHDVVLVWDQFHLO JHYDJWHQ
WHOHIRQYLVLWDWLRQVHUYLFHPnOPHUDNWLYLWHWLDOPHQSUDNVLVRJWLOJ QJHOLJKHGLGDJWLG
+HQVLJWHQPHGGU¡IWHOVHUQHHUEODDWIRUEHGUHYLVLWDWLRQGLUHNWHWLOVNDGHVWXHQRJDWXGYLGH
V\JHSOHMHUVNHUQHVVHOYVW QGLJHEHKDQGOHURSJDYHU'U¡IWHOVHUQHVNDOGRJLV UUHVXOWHUHLHQ
IO\WQLQJDIDNWLYLWHWIUDYDJWWLGWLOGDJWLGLRYHUHQVVWHPPHOVHPHGDNXWDIWDOHQVEHVWHPPHOVHU
RP¡JHWWLOJ QJHOLJKHGLGDJWLG)RUOLJVSDUWLHUQH¡QVNHUHQIXOGXGEUHGHOVHDIDNXWOLQMHUL
DOPHQSUDNVLVVDPWPnOUHWWHWLQIRUPDWLRQWLOEHVWHPWHSUDNVLVKYLVSDWLHQWHURIWHEHV¡JHU
YDJWO JHQ(QGYLGHUH¡QVNHUIRUOLJVSDUWLHUQHDWLJDQJV WWHRSO\VQLQJVNDPSDJQHUWLOERUJHUQH
RPIRUQXIWLJEUXJDIO JHYDJWHQVnOHGHVDWIOHUHERUJHUHUHWWHUKHQYHQGHOVHWLOHJHQO JH
IUHPIRUO JHYDJWHQ)RUOLJVSDUWLHUQH¡QVNHUVnOHGHVLVDPDUEHMGHPHG3/20LGWM\OODQGDWIn
¡NRQRPLHQLDIWDOHQWLODWEDODQFHUHXGHQDWUHGXFHUHNYDOLWHWHQLDNXWEHWMHQLQJHQ

/DERUDWRULHRPUnGHW
)RUOLJVSDUWLHUQH¡QVNHUHQGU¡IWHOVHPHG3/20LGWM\OODQGRPWLOSDVQLQJSnODERUDWRULHRPUnGHW
RPI¡OJHQGH%ORGSU¡YHWDJQLQJLDOPHQSUDNVLVUHNYLUHUHWDIKRVSLWDOVDIGHOLQJHUIO\WWHVWLO
KRVSLWDOVODERUDWRULHUQH QGUHWEUXJDIIRUVHQGHOVHV\GHOVHIRUELRORJLVNPDWHULDOHVDPW
VW\UNHOVHDILQGVDWVHQRYHUIRUXQ¡GLJHDQDO\VHURJGREEHOWDQDO\VHUEnGHSnKRVSLWDOHURJL
DOPHQSUDNVLV

+HQVLJWHQPHGGU¡IWHOVHUQHHUDWHIIHNWLYLVHUHEUXJHQDIDQDO\VHUPHOOHPKRVSLWDOHURJDOPHQ
SUDNVLV(QGYLGHUHLQGJnUDWEORGSU¡YHWDJQLQJXGI¡UHVKYRUGHWHU¡NRQRPLVNPHVW
KHQVLJWVP VVLJWVDPWLGLJPHGDWGHUHUHWSDVVHQGHVHUYLFHQLYHDXIRUSDWLHQWHUQH,
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IRUO QJHOVHKHUDIYLOGHUEOLYHXQGHUV¡JWDOWHUQDWLYHPXOLJKHGHUIRUGHSDWLHQWHUKYRU
EORGSU¡YHWDJQLQJSnKRVSLWDOYLOPHGI¡UHEHW\GHOLJHJHQHUI[EHKRYIRUSDWLHQWEHIRUGULQJRJ
ODQJHWUDQVSRUWWLGHUHOOHUKYRU QGULQJHQYLOPHGI¡UHIRUVLQNHOVHUDIXGUHGQLQJVIRUO¡E
$OWHUQDWLYHUWLOKRVSLWDOHWNDQY UHEORGSU¡YHWDJQLQJLHJHWKMHPLVXQGKHGVKXVHLXGYDOJWH
SUDNVLVHWF

,IRUELQGHOVHPHGGLVVH QGULQJHU¡QVNHUIRUOLJVSDUWLHUQHW WLQGGUDJHOVHDIEnGHDOPHQ
SUDNVLVRJKRVSLWDOHUQHLGHWGHWDQHUNHQGHVDWRYHQVWnHQGHWLOWDJPHGI¡UHU QGUHGH
DUEHMGVJDQJHEHJJHVWHGHU

6RPNRQVHNYHQVDIHQYHOIXQJHUHQGHDIKHQWQLQJVRUGQLQJDIEORGSU¡YHUIUDDOPHQSUDNVLVL
5HJLRQ0LGWM\OODQG¡QVNHUIRUOLJVSDUWLHUQHDWIRUVHQGHOVHV\GHOVHQNXQHIWHUV UOLJDIWDOHNDQ
DQYHQGHV$IKHQWQLQJVRUGQLQJHQ¡QVNHVIXOGWXGQ\WWHWWLODOWUHOHYDQWXQGHUV¡JHOVHVPDWHULDOH

'LDJQRVWLN
6SDUHSODQHQLQGHE UHUEHVSDUHOVHURJ QGUHWRUJDQLVHULQJLQGHQIRUIOHUHGLDJQRVWLVNH
RPUnGHU'LVVHNDQJHQQHPI¡UHVXGHQIRUULQJHOVHUIRUSDWLHQWHUQHQGULQJHUQHLQGHE UHU
QRJOHVWHGHUIRUEHGULQJHU±DQGUHVWHGHUEHJU QVHGHXOHPSHULIRUKROGWLOVYDUWLGHU
6WRUGULIWLIRUELQGHOVHPHGVDPPHQO JQLQJHUJLYHUPXOLJKHGIRU¡JHWVSHFLDOLVHULQJ±IHNV
LQGHQIRUSDWRORJL,QGHQIRUPLNURELRORJLEHW\GHUGHWHQXGYLGHOVHDIGHGLDJQRVWLVNHIDFLOLWHWHU
VnGHIXQJHUHUG¡JQHWUXQGW6DPWLGLJYLOGHUVNHHQPHUHKHQVLJWVP VVLJDUEHMGVGHOLQJ
PHOOHPPDWULNOHUQH

0HGVSDUHSODQHQVIRUVODJWLOQ\RUJDQLVHULQJDIPLNURELRORJLHQInUDOOHKRVSLWDOHUJHQHUHOWEHGUH
EHWMHQLQJLGHWHQVW¡UUHGHODIGHQPLNURELRORJLVNHVHUYLFHPHGVDPOLQJHQL$DUKXVXGYLGHVWLO
RJVnDWG NNHXGHQIRUQRUPDOGDJDUEHMGVWLGRJLZHHNHQGHU'HWEOLYHUVnOHGHVPXOLJWDWIn
HWDQDO\VHVYDULO¡EHWDIInWLPHUKYRUGHWWLGOLJHUHVNXOOHYHQWHWLOQ VWHKYHUGDJ)RU
+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVWRJ+RVSLWDOVHQKHG0LGWEOLYHUVYDUWLGHQLWLGHQPHOOHPNORJNO
NOLZHHNHQGHU GRJOLGWO QJHUHGDSU¡YHUQHLGHWWLGVUXPIUHPRYHUVNDOWUDQVSRUWHUHVWLO
$DUKXV'HUHUHQLJKHGPHOOHPKRVSLWDOHUQHRPI¡OJHGHQWHNQRORJLVNHXGYLNOLQJW WRJ
XGQ\WWHQ\HPXOLJKHGHUIRUDWXQGHUVW¡WWHNOLQLNNHQORNDOWIHNVYHGDWGHORNDOHNOLQLVN
ELRNHPLVNHDIGHOLQJHUYDUHWDJHUIOHUHDQDO\VHU

'HUVNHUHQFHQWUDOLVHULQJDILPPXQRORJLHQL5HJLRQ0LGWM\OODQG6DPOLQJHQLQGHE UHUDWGHU
IRUWVDWYLOY UHDNXWLPPXQRORJLSnDOOHKRVSLWDOVHQKHGHU+RVSLWDOVOHGHOVHUQHHUHQLJHRPDW
VDPOLQJHQLNNHKDUIDJOLJHNRQVHNYHQVHUIRUSDWLHQWHUQH

'HUYLOLNNHY UHIRUVLQNHOVHUSnSDWRORJLRPUnGHWLIRUKROGWLOGHQDNXWWHRSHUDWLYHDNWLYLWHW
HOOHULIRUKROGWLORYHUKROGHOVHDINU IWSDNNHU

'HUVNHUVWRULQWHUQDWLRQDOWHNQRORJLVNXGYLNOLQJLQGHQIRUODERUDWRULHRPUnGHW)RUOLJVSDUWLHUQH
¡QVNHUDWI¡OJHGHQQHXGYLNOLQJ

)RUWVDWVW\UNHOVHRJXGYLNOLQJDIGHWQ UHRJVDPPHQK QJHQGHVXQGKHGVY VHQ
%HVSDUHOVHUQHELGUDJHUWLOGHQRPVWLOOLQJDIVXQGKHGVY VHQHWVRPKDUNHQGHWHJQHWGH
VHQHVWHnUVXGYLNOLQJKHQLPRGHWPHUHVSHFLDOLVHUHWKRVSLWDOVY VHQVDPWHQXGE\JQLQJRJ
YLGHUHXGYLNOLQJDIGHWQ UHVXQGKHGVY VHQRJGHWWY UVHNWRULHOOHVDPDUEHMGH

0HG6XQGKHGVDIWDOHQKDUNRPPXQHURJUHJLRQVDWHQYLJWLJUDPPHRJUHWQLQJIRUGH
NRPPHQGHnUVVXQGKHGVVDPDUEHMGH,GHQQ\HVXQGKHGVDIWDOHHUGHUIRNXVSnDWO¡VQLQJHU
XGYLNOHVLI OOHVVNDEPHOOHPNRPPXQHUUHJLRQSUDNVLVVHNWRURJERUJHUH,VWHGHWIRU¶¡HU¶DI
VXQGKHGV\GHOVHUHUDPELWLRQHQDWGHUDUEHMGHVPHGDWLQWHJUHUHRJ¶IOHWWH¶VXQGKHGV\GHOVHU
VnGHK QJHUEHGUHVDPPHQIRUGHQHQNHOWHERUJHU
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6DPWLGLJWUXPPHU6XQGKHGVDIWDOHQHQJHQVLGLJIRUSOLJWLJHOVHWLODWIRUWV WWHXGYLNOLQJHQRJ
XGE\JQLQJHQDIHWVW UNWQ UWVXQGKHGVY VHQKHUXQGHUHQRPO JQLQJDIGHQPnGHYLO¡VHU
RSJDYHUQHSnRJQ\W QNHPnGHQYLVDPDUEHMGHUSn)RUOLJVSDUWLHUQHHUGHUIRUHQLJHRPDW
GHQOLQMHIRUVDPDUEHMGHVRPHUXGVWXNNHWLVXQGKHGVDIWDOHQIRUWV WWHVRJYLGHUHXGYLNOHV
'LDORJRJJHQVLGLJWLOOLGHUQ¡JOHRUG

,GHQYLGHUHXGP¡QWQLQJDIEHVSDUHOVHUQHLQYLWHUHVNRPPXQHUDOPHQSUDNVLVRJDQGUH
UHOHYDQWHDNW¡UHUGHUIRUWLOGLDORJRJVDPDUEHMGHSnGHRPUnGHUVRPEHU¡UHUGHUHV
RSJDYHYDUHWDJHOVH$UEHMGHWIRUDQNUHVLVXQGKHGVDIWDOHRUJDQLVHULQJHQ

)RUOLJVSDUWLHUQHHUGHVXGHQHQLJHRPDWGHUVNDOXGDUEHMGHVHQVDPOHWVWUDWHJLIRUUHJLRQHQV
LQGVDWVHULGHWQ UHVXQGKHGVY VHQLQNODQYHQGHOVHDIVXQGKHGVKXVHQH6WUDWHJLHQ
IRUHO JJHVUHJLRQVUnGHWVHQHVWPHGLR

$NXWNOLQLNNHQL*UHQDD
1nUUHVXOWDWHWDI¡NRQRPLIRUKDQGOLQJHUQHIRUHOLJJHUYLOGHUEOLYHWDJHWLQLWLDWLYWLODWYXUGHUH
KYRUOHGHVU¡QWJHQIXQNWLRQHQLDNXWNOLQLNNHQL*UHQDDRSUHWKROGHVLGHWGHQQXY UHQGHO¡VQLQJ
PHGHQEHKDQGOHUV\JHSOHMHUVNHGHURJVnWDJHUU¡QWJHQELOOHGHULNNHNDQYLGHUHI¡UHV'HUYLO
VnOHGHVEOLYHEHKRYIRUDWKDYHEnGHEHKDQGOHUV\JHSOHMHUVNHRJUDGLRJUDIWLONQ\WWHW
DNXWNOLQLNNHQL*UHQDD

3V\NLDWULRPUnGHW
)RUOLJVSDUWLHUQHNDQWLOVOXWWHVLJXGYLNOLQJHQDIHWPHUHGLIIHUHQWLHUHWEHKDQGOLQJVWLOEXGSnGHW
SV\NLDWULVNHRPUnGHRPIDWWHQGHDPEXODQWEHKDQGOLQJLQWHQVLYDPEXODQWEHKDQGOLQJ
NRPELQHUHWPHGRYHUQDWQLQJVPXOLJKHGHUVN UPHGHVHQJHKHUXQGHUEUXJHUVW\UHGHVHQJHRJ
VSHFLDOLVHUHGHUHWVSV\NLDWULVNHVHQJH2PO JQLQJHQHUWLGOLJHUHVNHWL6LONHERUJRJXGYLGHVQX
WLORJVnDWRPIDWWH$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO5LVVNRYRJL5HJLRQVSV\NLDWULHQ9HVW

)RUOLJVSDUWLHUQHIRUXGV WWHUDWGHUIRUWVDWLQGKHQWHVHUIDULQJHUIUDGLVVHRPO JQLQJHUVRP
LQSXWWLOGHQNRPPHQGHXGYLNOLQJLSV\NLDWULHQKYRUPXOLJKHGHUQHIRUDWJHQQHPI¡UH
WLOVYDUHQGH QGULQJHULUHJLRQVSV\NLDWULHUQHL+RUVHQVRJ5DQGHUVVNDOXQGHUV¡JHV,GHQQH
IRUELQGHOVHVNDOHQHIIHNWLYDQYHQGHOVHDIGHQNRPPHQGHVHQJHNDSDFLWHWLQ\WSV\NLDWULVN
FHQWHUSn$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDOLQGGUDJHV'HWIRUXGV WWHVDWGHQNRPPHQGH
SV\NLDWULSODQXGDUEHMGHVL

,QYHVWHULQJVSODQHQ
)RUOLJVSDUWLHUQHIDVWKROGHUUHJLRQHQVLQYHVWHULQJVSODQVRPGHQEOHYIUHPODJWSn
EXGJHWVHPLQDUHWPDM,QYHVWHULQJVSODQHQVNDOVLNUHHIIHNWLYGULIWVW¡UUH
SDWLHQWWLOIUHGVKHGRJK¡MNYDOLWHWLVXQGKHGVY VHQHW,QYHVWHULQJVSODQHQXQGHUVW¡WWHU
XGYLNOLQJHQDIIHPDNXWKRVSLWDOHURJHWVW UNWXQLYHUVLWHWVKRVSLWDO

,QYHVWHULQJVSODQHQHUVDPWLGLJHQIRUXGV WQLQJIRUJHQQHPI¡UHOVHDIVSDUHSODQHQRJ
RSQnHOVHQDIGHIRUXGVDWWHHIIHNWLYLVHULQJHUDIGULIWHQ1RJOHDIVSDUHIRUVODJHQHNDQVDPWLGLJ
NXQJHQQHPI¡UHVVnIUHPWGHUI¡UVWIRUHWDJHVQRJOHPLQGUHDQO JVLQYHVWHULQJHU'HUHUVHNV
VSDUHIRUVODJGHUIRUXGV WWHUDQO JVLQYHVWHULQJHU(QRYHUVLJWRYHUIRUVODJHQHVDPW
EHO¡EVVW¡UUHOVHIRUDQO JVLQYHVWHULQJHQIUHPJnUDIWDEHOOHQQHGHQIRU
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7DEHO2YHUVLJWRYHUIRUVODJGHUIRUXGV WWHUDQO JVLQYHVWHULQJHU PLRNU 
,DOW
1U
)RUVODJ
 
  )O\WWHPDPPDNLUXUJLVNI OOHVIXQNWLRQ



 +DUPRQLVHULQJDIRSWDJHRPUnGHULYRNVHQSV\NLDWULHQ




.OLQLVNLPPXQRORJLVNHIXQNWLRQHU




6DPOLQJDI3DWRORJL




) OOHVEHVNULYHUHQKHGIRU&7RJ05VFDQQLQJHUIRU



UHJLRQVKRVSLWDOHUQH

,QGN¡EVDIWDOHU



,DOW



'HUHUHQDQO JVXGJLIWSnPLRNUGHULNNHLQGJLNLGHQIUHPODJWHVSDUHSODQ

'HUHULLQYHVWHULQJVSODQHQDIVDWHWEHO¡ESnPLRNULWLORSI¡UHOVHDIYDVNHULRJ
DSRWHN9DVNHULRJDSRWHNHUIRUHVOnHWXGVNXGWWLORJGHPLRNUYLOGHUIRU
NXQQHDQYHQGHVWLODQO JVLQYHVWHULQJHULIRUELQGHOVHPHGVSDUHSODQHQ'HUXGRYHUNDQGHU
SULRULWHUHVPLGOHULQGHQIRUGHPHGLFRWHNQLVNHDQVNDIIHOVHU


3ROLWLVNDIWDOHRPVSDUHSODQHQ

)RUVODJHQHIUDVSDUHSODQHQHURSGHOWL
• $)RUVODJGHUJHQQHPI¡UHVVRPIRUHVOnHW
• %)RUVODJGHUJHQQHPI¡UHVPHQPHGPLQGUHMXVWHULQJHUSU FLVHULQJHU
• &)RUVODJGHULNNHJHQQHPI¡UHV

)RUVODJ$)RUVODJGHUJHQQHPI¡UHVVRPIRUHVOnHW

ƵĚŐĞƚ
ϮϬϭϲ
Ͳϰϲϲ͕ϭ
ͲϮϬ͕ϴ

ƵĚŐĞƚ
ϮϬϭϳ
Ͳϱϰϲ͕ϰ
Ͳϯϰ͕Ϯ

ƵĚŐĞƚ
ϮϬϭϴ
Ͳϲϯϱ͕ϲ
Ͳϯϰ͕Ϯ

ƵĚŐĞƚ
ϮϬϭϵ
Ͳϲϴϳ͕Ϭ
Ͳϯϰ͕Ϯ

Ϭ͕Ϭ

ͲϭϬ͕Ϭ

ͲϭϬ͕Ϭ

ͲϭϬ͕Ϭ

Ϭϲ&ůǇƚŶŝŶŐĂĨŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂĨǀĞŶƚƌĂůͲŽŐŝŶĐŝƐŝŽŶĂůŚĞƌŶŝĞƌĨƌĂ
ĂƌŚƵƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚƐŚŽƐƉŝƚĂůƚŝů,ŽƐƉŝƚĂůƐĞŶŚĞĚĞŶ,ŽƌƐĞŶƐ

ͲϬ͕ϰ

ͲϬ͕ϰ

ͲϬ͕ϰ

ͲϬ͕ϰ

Ϭϳ^ĂŵůŝŶŐĂĨĚĞŶŵŝĚƚͲǀĞƐƚůŝŐĞĂŬƚŝǀŝƚĞƚƉĊƆƌĞͲŶčƐĞͲ
ŚĂůƐŽŵƌĊĚĞƚƉĊ,ŽƐƉŝƚĂůƐĞŶŚĞĚsĞƐƚ

ͲϮ͕ϴ

ͲϮ͕ϴ

ͲϮ͕ϴ

ͲϮ͕ϴ

Ͳϭ͕ϳ
Ͳϴ͕Ϭ
ͲϬ͕ϴ

Ͳϰ͕ϲ
Ͳϴ͕Ϭ
ͲϬ͕ϴ

Ͳϰ͕ϲ
Ͳϴ͕Ϭ
ͲϬ͕ϴ

Ͳϰ͕ϲ
Ͳϴ͕Ϭ
ͲϬ͕ϴ

Ͳϲ͕ϲ
ͲϬ͕ϱ
Ͳϱϲ͕ϴ
Ͳϯ͕ϯ
Ͳϭ͕ϵ
Ͳϯ͕ϰ

Ͳϲ͕ϲ
Ͳϭ͕Ϭ
ͲϲϮ͕ϲ
Ͳϯ͕ϯ
Ͳϯ͕ϯ
Ͳϯ͕ϰ

Ͳϲ͕ϲ
Ͳϭ͕Ϭ
Ͳϲϰ͕Ϯ
Ͳϯ͕ϯ
Ͳϯ͕ϯ
Ͳϯ͕ϰ

Ͳϲ͕ϲ
Ͳϭ͕Ϭ
Ͳϲϱ͕ϲ
Ͳϯ͕ϯ
Ͳϯ͕ϯ
Ͳϯ͕ϰ

ͲϮ͕ϭ

ͲϮ͕ϭ

ͲϮ͕ϭ

ͲϮ͕ϭ

DŝŽ͘Ŭƌ͘
ĨŽƌƐůĂŐ
dĞŵĂϭ͗ŬƵƚŽŵƌĊĚĞƚŽŐĚĞƚƉƌčŚŽƐƉŝƚĂůĞŽŵƌĊĚĞ
ϬϭKŵůčŐŶŝŶŐƚŝůƐƵďĂŬƵƚƚĞƚŝĚĞƌŽŐƵĚǀŝŬůŝŶŐĂĨ
ƚǀčƌƐĞŬƚŽƌŝĞůůĞŝŶĚƐĂƚƐĞƌ

ϬϴŵďƵůĂŶĐĞƚũĞŶĞƐƚĞŶƐŝŶĚƐĂƚƐǀĞĚƌ͘ƉĂƚŝĞŶƚĞƌŝĞŐĞƚŚũĞŵ
ϬϵZĞĚƵŬƚŝŽŶŝƵĚŐŝĨƚĞƌŶĞƚŝůďƆƌŶĞŽŵƌĊĚĞƚ;ƉčĚŝĂƚƌŝͿ
ϭϬEĞĚůčŐŐĞůƐĞĂĨϯŚũĞŵŵĞƐǇŐĞƉůĞũĞƌƐŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞƌ
ϭϭŶǀĞŶĚĞůƐĞĂĨƉƌčŚŽƐƉŝƚĂůƚƉĞƌƐŽŶĂůĞƚŝůŝŶƚĞƌŚŽƐƉŝƚĂůĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ
ϭϮĨƐůƵƚŶŝŶŐĂĨĨůĞƌĞƉĂƚŝĞŶƚĞƌŵĞĚŚĂƐƚĞŐƌĂĚΎ
dĞŵĂϮ͗WůĂŶůĂŐƚĞĨŽƌůƆď
ϬϮhƌŽůŽŐŝͲ^ĂŵůŝŶŐĂĨŶǇƌĞĐĂŶĐĞƌŬŝƌƵƌŐŝŝZD
ϬϯhƌŽůŽŐŝͲĚĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĞƌŝŶŐĂĨďƵĚŐĞƚĂŶƐǀĂƌ
Ϭϰ<ŝƌƵƌŐŝͲ^ĂŵůŝŶŐĂĨĨĞĚŵĞŬŝƌƵƌŐŝŝZĞŐŝŽŶƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƚsŝďŽƌŐ
Ϭϱ&ůǇƚƚĞŵĂŵŵĂŬŝƌƵƌŐŝƐŬĨčůůĞƐĨƵŶŬƚŝŽŶĨƌĂ
ZĞŐŝŽŶƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƚ,ŽůƐƚĞďƌŽƚŝůZĞŐŝŽŶƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƚsŝďŽƌŐ
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ϬϴKƌƚŽƉčĚŬŝƌƵƌŐŝͲƌĞĚƵĐĞƌĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝůŝŐŐĞƚŝĚ
ϬϵKƌƚŽƉčĚŬŝƌƵƌŐŝʹ/ĚĠŬĂƚĂůŽŐ
ϭϬZĞĚƵĐĞƌĞŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐĨƌĞŬǀĞŶƐƉĊƌǇŐŽŵƌĊĚĞƚ

Ͳϭϳ͕ϳ
ͲϭϬ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

Ͳϭϳ͕ϳ
ͲϭϬ͕Ϭ
Ͳϯ͕Ϭ

Ͳϭϳ͕ϳ
ͲϭϬ͕Ϭ
Ͳϯ͕Ϭ

Ͳϭϳ͕ϳ
ͲϭϬ͕Ϭ
Ͳϯ͕Ϭ

ϭϭEĞĨƌŽůŽŐŝͲĨůĞƌĞƉĂƚŝĞŶƚĞƌŝŚũĞŵŵĞĚŝĂůǇƐĞŝZĞŐŝŽŶ
DŝĚƚũǇůůĂŶĚ
ϭϯ<ĂƌĚŝŽůŽŐŝͲ,ũĞŵƚĂŐŶŝŶŐĨƌĂ,ũĞƌƚĞĐĞŶƚĞƌsĂƌĚĞ

Ͳϭ͕ϲ
ͲϬ͕ϵ

Ͳϯ͕Ϭ
ͲϬ͕ϵ

Ͳϰ͕ϲ
ͲϬ͕ϵ

Ͳϲ͕Ϭ
ͲϬ͕ϵ

ϭϰ<ĂƌĚŝŽůŽŐŝͲĨůǇƚŶŝŶŐĂĨĂŬƚŝǀŝƚĞƚĨƌĂĂƌŚƵƐ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚƐŚŽƐƉŝƚĂůƚŝůƌĞŐŝŽŶƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƌŶĞ
ϭϱ&ůǇƚŶŝŶŐĂĨĂŬƚŝǀŝƚĞƚĨƌĂĂƌŚƵƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚƐŚŽƐƉŝƚĂů
ϭϲ'ƌĊǌŽŶĞĂŬƚŝǀŝƚĞƚ
dĞŵĂϯ͗WƌĂŬƐŝƐŽŵƌĊĚĞƚ

Ͳϳ͕ϱ
Ͳϱ͕ϲ
ͲϮ͕ϴ
Ͳϰϯ͕ϴ

Ͳϳ͕ϱ
Ͳϱ͕ϲ
ͲϮ͕ϴ
Ͳϱϱ͕Ϯ

Ͳϳ͕ϱ
Ͳϱ͕ϲ
ͲϮ͕ϴ
ͲϱϬ͕Ϭ

Ͳϳ͕ϱ
Ͳϱ͕ϲ
ͲϮ͕ϴ
ͲϱϬ͕Ϭ

Ϭϭ/ŶĚƐĂƚƐĞƌŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĂĨ
ĞƌŶčƌŝŶŐƐƉƌčƉĂƌĂƚĞƌ

Ͳϰ͕Ϭ

Ͳϰ͕Ϭ

Ͳϰ͕Ϭ

Ͳϰ͕Ϭ

ϬϮŶĚƌĞĚĞƌĞŐůĞƌĨŽƌŚĞŶǀŝƐŶŝŶŐĂĨĨůĞƌŐĂŶŐƐďƌƵŐĞƌĞŵĞĚ
ƵŬŽŵƉůŝĐĞƌĞƚŚƆƌĞŶĞĚƐčƚƚĞůƐĞƚŝůĚĞŽĨĨĞŶƚůŝŐĞŚƆƌĞŬůŝŶŝŬŬĞƌŝ
ZĞŐŝŽŶDŝĚƚũǇůůĂŶĚ

ͲϮ͕Ϭ

ͲϮ͕Ϭ

ͲϮ͕Ϭ

ͲϮ͕Ϭ

ϬϯĨǀŝŬůŝŶŐĂĨůŽŬĂůĂĨƚĂůĞŽŵƌĞŐŝŽŶĂůďĞƚĂůŝŶŐĂĨǀĞĚĞƌůĂŐƐĨƌŝ
ĨǇƐŝŽƚĞƌĂƉŝ
ϬϰŬƵƚĂĨƚĂůĞŶ
Ϭϱ'ĞŶĨŽƌŚĂŶĚůŝŶŐĂĨůčŐĞǀĂŐƚƐĂĨƚĂůĞŶ

Ͳϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

Ͳϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

Ͳϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

Ͳϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

ϬϲKŵůčŐŶŝŶŐĂĨƉƌĂŬƐŝƐŽŵƌĊĚĞƚƐWƌŽũĞŬƚͲŽŐhĚǀŝŬůŝŶŐƐƉƵůũĞ
ƐĂŵƚďĞǀŝůůŝŶŐĞŶƚŝůWƌĂŬƐŝƐĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐĨŽŶĚĞŶ

Ͳϲ͕ϳ

Ͳϲ͕ϳ

Ͳϲ͕ϳ

Ͳϲ͕ϳ

Ϭϳ/ŶĚĚƌĂŐĞůƐĞĂĨƵĨŽƌďƌƵŐƚĞŵŝĚůĞƌŝĚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŬǀĂůŝƚĞƚƐͲŽŐ
ĞĨƚĞƌƵĚĚĂŶŶĞůƐĞƐƵĚǀĂůŐ

Ͳϯ͕Ϭ

Ͳϲ͕ϳ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϬϴKŵůčŐŶŝŶŐĨƌĂĨƌĞŵŵƆĚĞƚŽůŬŶŝŶŐƚŝůƚĞůĞƚŽůŬŶŝŶŐ;ƚĞůĞĨŽŶ
ŽŐǀŝĚĞŽƚŽůŬŶŝŶŐͿ

ͲϬ͕ϱ

Ͳϭ͕ϱ

Ͳϯ͕Ϭ

Ͳϯ͕Ϭ

ͲϭϬ͕ϯ
Ͳϵ͕ϲ
Ͳϲ͕ϳ
Ϭ͕Ϭ
ͲϮϰ͕ϱ

ͲϭϬ͕ϯ
Ͳϵ͕ϲ
Ͳϭϯ͕ϰ
Ϭ͕Ϭ
Ͳϯϲ͕Ϯ

ͲϭϬ͕ϯ
Ͳϵ͕ϲ
Ͳϭϯ͕ϰ
Ϭ͕Ϭ
Ͳϯϲ͕Ϯ

ͲϭϬ͕ϯ
Ͳϵ͕ϲ
Ͳϭϯ͕ϰ
Ϭ͕Ϭ
Ͳϯϲ͕Ϯ

ͲϭϬ͕ϱ
Ͳϭ͕ϱ

ͲϭϬ͕ϱ
ͲϮ͕ϵ

ͲϭϬ͕ϱ
ͲϮ͕ϵ

ͲϭϬ͕ϱ
ͲϮ͕ϵ

Ͳϭ͕Ϯ
ͲϬ͕ϱ
Ͳϭ͕ϱ
Ͳϭ͕ϲ

ͲϮ͕ϯ
ͲϬ͕ϱ
ͲϮ͕Ϭ
Ͳϯ͕Ϯ

ͲϮ͕ϯ
ͲϬ͕ϱ
ͲϮ͕Ϭ
Ͳϯ͕Ϯ

ͲϮ͕ϯ
ͲϬ͕ϱ
ͲϮ͕Ϭ
Ͳϯ͕Ϯ

ͲϮ͕ϰ

Ͳϰ͕ϳ

Ͳϰ͕ϳ

Ͳϰ͕ϳ

ϬϵdŝůůčŐƐǇĚĞůƐĞϮϭϯϯΗ&ŽƌƐĞŶĚĞůƐĞĂĨďŝŽůŽŐŝƐŬŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ĞŬƐŬů͘ďůŽĚƉƌƆǀĞƌΗŚŽŶŽƌĞƌĞƐŝŬŬĞ
ϭϬ&ũĞƌŶĞůƐĞĂĨƵŶƆĚŝŐĞĂŶĂůǇƐĞƌŽŐĚŽďďĞůƚĂŶĂůǇƐĞƌ
ϭϭŵďƵůĂƚŽƌŝĞƌƐƌĞŬǀŝƐŝƚŝŽŶĂĨďůŽĚƉƌƆǀĞƌŝĂůŵĞŶƉƌĂŬƐŝƐ
ϭϮKƉŬƆďĂĨƐƉĞĐŝĂůůčŐĞƉƌĂŬƐŝƐ
dĞŵĂϰ͗WƐǇŬŝĂƚƌŝĞŶ
ϭ͘ϭWƌŽĚƵŬƚŝǀŝƚĞƚŽŐĞĨĨĞŬƚŝǀŝƚĞƚʹĞŬƐŬůƵƐŝǀĚĞŶĚĞůĂĨĨŽƌƐůĂŐĞƚ
ĚĞƌŚĂŶĚůĞƌŽŵĨůǇƚŶŝŶŐĂĨĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞŶĨƌĂƵŶŐĚŽŵƐƉƐǇŬŝĂƚƌŝƐŬ
ĂŵďƵůĂƚŽƌŝƵŵsŝďŽƌŐƚŝů,ĞƌŶŝŶŐŽŐZŝƐƐŬŽǀ
Ϯ͘ϭƚĂďůĞƌŝŶŐĂĨZĞŐŝŽŶƐƉƐǇŬŝĂƚƌŝĞŶDŝĚƚ
Ϯ͘ϮKŵůčŐŶŝŶŐĂĨǀŽŬƐĞŶƉƐǇŬŝĂƚƌŝƐŬĞƐĞŶŐĞƉĊh,ZŝƐƐŬŽǀ
Ϯ͘ϰ^ĂŵůŝŶŐĂĨďĞƌĞĚƐŬĂďƐǀĂŐƚ
ϯ͘ϭ^ĞƌǀŝĐĞĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌ
ϯ͘ϮĞƐƉĂƌĞůƐĞƌƉĊĚĞƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŽŵƌĊĚĞ
ϯ͘ϯKƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐŬĞƐĂŵŵĞŶůčŐŶŝŶŐĞƌ͘&ŽƌůŝŐƐƉĂƌƚŝĞƌŶĞ
ƆŶƐŬĞƌ͕ĂƚĚĞƌĨŽƌĞůčŐŐĞƐĞƚƵĚĚǇďĞŶĚĞďĞƐůƵƚŶŝŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐ
ĨŽƌĨŽƌƐůĂŐĞƚǀĞĚƌƆƌĞŶĚĞŶĞĚůčŐŐĞůƐĞĂĨƆƌŶĞͲŽŐ
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hŶŐĚŽŵƐƉƐǇŬŝĂƚƌŝƐŬ&ƌŝŬůŝŶŝŬƐŽŵƐĞůǀƐƚčŶĚŝŐĂĨĚĞůŝŶŐŝ
ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚĚĞŶĞŶĚĞůŝŐĞďƵĚŐĞƚůčŐŶŝŶŐĨŽƌϮϬϭϲ͕
ŚĞƌƵŶĚĞƌĞŶǀƵƌĚĞƌŝŶŐĂĨĂůƚĞƌŶĂƚŝǀƚĨŽƌƐůĂŐŽŵĂƚďĞǀĂƌĞ
&ƌŝŬůŝŶŝŬŬĞŶŽŐŽƉŶĊƐĂŵŵĞďĞƐƉĂƌĞůƐĞ
ϯ͘ϰĞŶƚƌĂůĞƉƵůũĞƌ
ϯ͘ϱ<ƆƌƐĞůŽŐŵƆĚĞĨŽƌƉůĞũŶŝŶŐ
ϰ͘ϭƌďĞũĚƐŐĂŶŐĞŽŐĨŽƌĞŶŬůŝŶŐ
ϰ͘Ϯ>ŽŐŽƉčĚďĞƚũĞŶŝŶŐĞŶ
dĞŵĂϱ͗<ůŝŶŝƐŬƐĞƌǀŝĐĞ

Ͳϭ͕Ϭ
ͲϬ͕ϱ
Ͳϯ͕ϰ
ͲϬ͕ϰ
Ͳϱϭ͕ϯ

ͲϮ͕Ϭ
ͲϬ͕ϵ
Ͳϲ͕ϴ
ͲϬ͕ϰ
Ͳϱϵ͕Ϯ

ͲϮ͕Ϭ
ͲϬ͕ϵ
Ͳϲ͕ϴ
ͲϬ͕ϰ
Ͳϱϵ͕Ϯ

ͲϮ͕Ϭ
ͲϬ͕ϵ
Ͳϲ͕ϴ
ͲϬ͕ϰ
Ͳϱϵ͕Ϯ

ϬϭϰйƌĞĚƵŬƚŝŽŶŝĚƌŝĨƚƐƵĚŐŝĨƚĞƌŶĞƉĊĚĞŬůŝŶŝƐŬďŝŽŬĞŵŝƐŬĞ
ĂĨĚĞůŝŶŐĞƌŽŐĞƚĂďůĞƌŝŶŐĂĨĚƌŝĨƚƐƌĊĚĨŽƌƌĞŐŝŽŶƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƌŶĞƐ
ŬůŝŶŝƐŬĞďŝŽŬĞŵŝƐŬĞĂĨĚĞůŝŶŐĞƌ
ϬϮ&ƵƐŝŽŶĂĨĚĞ<ůŝŶŝƐŬDŝŬƌŽďŝŽůŽŐŝƐŬĞĂĨĚĞůŝŶŐĞƌ
Ϭϯ<ůŝŶŝƐŬŝŵŵƵŶŽůŽŐŝƐŬĞĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌ

Ͳϭϳ͕ϴ
Ϭ͕Ϭ
Ͳϰ͕ϳ

Ͳϭϳ͕ϴ
Ͳϳ͕Ϭ
Ͳϰ͕ϳ

Ͳϭϳ͕ϴ
Ͳϳ͕Ϭ
Ͳϰ͕ϳ

Ͳϭϳ͕ϴ
Ͳϳ͕Ϭ
Ͳϰ͕ϳ

Ϭϱ&čůůĞƐďĞƐŬƌŝǀĞƌĞŶŚĞĚĨŽƌdͲŽŐDZͲƐĐĂŶŶŝŶŐĞƌĨŽƌ
ZĞŐŝŽŶƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƌŶĞ

Ͳϯ͕ϴ

Ͳϯ͕ϴ

Ͳϯ͕ϴ

Ͳϯ͕ϴ

Ϭϳ>ŽŬĂůĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƌŝŶĚĞŶĨŽƌŬůŝŶŝƐŬĨǇƐŝŽůŽŐŝΘ
ŶƵŬůĞĂƌŵĞĚŝĐŝŶ
Ϭϴ^ĂŵůŝŶŐĂĨĨǇƐŝŬĞƌŽŵƌĊĚĞƚ

Ͳϭ͕ϴ
Ϭ͕Ϭ

Ͳϭ͕ϴ
Ϭ͕Ϭ

Ͳϭ͕ϴ
Ϭ͕Ϭ

Ͳϭ͕ϴ
Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ
Ͳϭϭ͕ϭ

Ϭ͕Ϭ
Ͳϭϭ͕ϭ

Ϭ͕Ϭ
Ͳϭϭ͕ϭ

Ϭ͕Ϭ
Ͳϭϭ͕ϭ

ͲϬ͕ϵ

Ͳϭ͕ϴ

Ͳϭ͕ϴ

Ͳϭ͕ϴ

Ͳϰ͕ϰ

Ͳϰ͕ϰ

Ͳϰ͕ϰ

Ͳϰ͕ϰ

Ͳϲ͕ϴ
Ϭ͕Ϭ
ͲϮϭϳ͕ϳ
ͲϮϰ͕ϲ
Ͳϱ͕ϴ
ͲϮ͕Ϭ
ͲϮ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϴ
Ͳϭϭ͕ϳ
ͲϮ͕Ϭ
ͲϮ͕ϲ

Ͳϲ͕ϴ
Ϭ͕Ϭ
ͲϮϮϭ͕ϴ
Ͳϰϰ͕Ϭ
Ͳϯ͕ϴ
Ͳϯ͕ϰ
Ͳϰ͕Ϭ
Ͳϯ͕ϭ
Ͳϭϭ͕ϳ
Ͳϯ͕Ϭ
ͲϮ͕ϲ

Ͳϲ͕ϴ
Ϭ͕Ϭ
ͲϮϵϴ͕ϳ
Ͳϲϯ͕ϱ
Ͳϲ͕ϴ
Ͳϯ͕ϰ
Ͳϰ͕Ϭ
Ͳϯ͕ϲ
Ͳϭϭ͕ϳ
Ͳϱ͕Ϭ
ͲϮ͕ϲ

Ͳϲ͕ϴ
Ϭ͕Ϭ
ͲϯϬϳ͕ϳ
ͲϴϮ͕ϵ
Ͳϲ͕ϴ
Ͳϯ͕ϰ
Ͳϰ͕Ϭ
Ͳϰ͕ϭ
Ͳϭϭ͕ϳ
Ͳϱ͕Ϭ
ͲϮ͕ϲ

Ͳϯ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

Ͳϭϱ͕Ϭ

Ͳϭϱ͕Ϭ

ϬϵWƌŽĚƵŬƚŝǀŝƚĞƚƐĨŽƌďĞĚƌŝŶŐŐĞŶŶĞŵŬǀŽƚĞĨŽƌŚƆũĞůƐĞƉĊ<ůŝŶŝƐŬ
'ĞŶĞƚŝƐŬĨĚĞůŝŶŐ
ϭϬ,ũĞŵƚĂŐŶŝŶŐĂĨĂŶĂůǇƐĞƌĨƌĂ^ƚĂƚĞŶƐ^ĞƌƵŵŝŶƐƚŝƚƵƚ
ϭϭ,ũĞŵƚĂŐŶŝŶŐĂĨĂŶĂůǇƐĞƌĨƌĂĂŶĚƌĞĞŬƐƚĞƌŶĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƌ
ĞŶĚ^ƚĂƚĞŶƐ^ĞƌƵŵŝŶƐƚŝƚƵƚ
ϭϮZĞĚƵŬƚŝŽŶĂĨƐŽĐŝĂůƌĊĚŐŝǀĞƌĞƉĊŚŽƐƉŝƚĂůĞƌŶĞ͘
&ŽƌůŝŐƐƉĂƌƚŝĞƌŶĞƆŶƐŬĞƌĂƚĨƆůŐĞƵĚŵƆŶƚŶŝŶŐĞŶĂĨĨŽƌƐůĂŐĞƚŽŐ
ĨŽƌƵĚƐčƚƚĞƌ͕ĂƚĚĞŶĨƌĞŵƚŝĚŝŐĞŽƉŐĂǀĞǀĂƌĞƚĂŐĞůƐĞŝŶĚĞŶĨŽƌ
ŽŵƌĊĚĞƚĚƌƆĨƚĞƐŵĞĚŬŽŵŵƵŶĞƌŶĞŝƌĞŐŝĂĨƐƵŶĚŚĞĚƐĂĨƚĂůĞŶ
ϭϯZĞĚƵŬƚŝŽŶĂĨĚŝčƚŝƐƚĞƌ͘&ŽƌůŝŐƐƉĂƌƚŝĞƌŶĞƆŶƐŬĞƌĂƚĨƆůŐĞ
ƵĚŵƆŶƚŶŝŶŐĞŶĂĨĨŽƌƐůĂŐĞƚŽŐĨŽƌƵĚƐčƚƚĞƌ͕ĂƚĚĞŶĨƌĞŵƚŝĚŝŐĞ
ŽƉŐĂǀĞǀĂƌĞƚĂŐĞůƐĞŝŶĚĞŶĨŽƌŽŵƌĊĚĞƚĚƌƆĨƚĞƐŵĞĚ
ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĞŝƌĞŐŝĂĨƐƵŶĚŚĞĚƐĂĨƚĂůĞŶ
ϭϰΗ^ŬĞůĞƚƌƆŶƚŐĞŶΗǀĂŐƚƚŝůǀĂŐƚůčŐĞƌŶĞ
dĞŵĂϲ͗/ŬŬĞŬůŝŶŝƐŬĞŽŵƌĊĚĞƌ
Ϭϭ/ŶĚŬƆďƐĂĨƚĂůĞƌ
ϬϮsĂƌĞĨŽƌƐǇŶŝŶŐ
Ϭϯ<ŽŶŬƵƌƌĞŶĐĞƵĚƐčƚƚĞůƐĞĂĨDŝĚƚdƌĂŶƐƉŽƌƚ
ϬϰKƉƚŝŵĞƌŝŶŐĂĨƐĞƌǀŝĐĞŬŽŶƚƌĂŬƚĞƌ
Ϭϱ^ĂŵůŝŶŐĂĨĚĞŶŵĞĚŝĐŽƚĞŬŶŝƐŬĞƐĞƌǀŝĐĞ
ϬϲTŐĞƚŐĞŶďƌƵŐǀĞĚŽŵůčŐŶŝŶŐĂĨ/ŶƚĞƌ'ĞŶ
Ϭϳ&ůĞƌĞĂĨƚĂůĞƌŽŵƚũĞŶĞƐƚĞǇĚĞůƐĞƌ
Ϭϴ&ĂĐŝůŝƚǇDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ϬϵsĂƐŬĞƌŝǇĚĞůƐĞŶ͘&ŽƌůŝŐƐƉĂƌƚŝĞƌŶĞĨĂƐƚŚŽůĚĞƌĨŽƌƐůĂŐĞƚŽŵ
ŝŶĚƐŬƌčŶŬĞůƐĞĂĨƐŽƌƚŝŵĞŶƚĞƚŽŐĨŽƌƵĚƐčƚƚĞƌĚĞƌƵĚŽǀĞƌ͕Ăƚ
ǀĂƐŬĞƌŝǇĚĞůƐĞƌŶĞŽŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶŝƌĞŐŝŽŶĞŶ
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ŬŽŶŬƵƌƌĞŶĐĞƵĚƐčƚƚĞƐ͕ŶĊƌĚĞŶŶƵǀčƌĞŶĚĞŬŽŶƚƌĂŬƚŵĞĚ:ǇƐŬ
>ŝŶŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƵĚůƆďĞƌĚĞŶϯϭ͘ũƵůŝϮϬϭϳ͘ĞƚƚĞƐŬĂůŽŐƐĊ
ŝŶĚďĞĨĂƚƚĞŝŶƚĞƌŶĞŬŽŶƚƌŽůďƵĚ
ϭϬ<ŽƐƚŽƉƚŝŵĞƌŝŶŐ͕ŚũčůƉĞŵŝĚůĞƌŽŐƌĞŶŐƆƌŝŶŐƐƐƚĂŶĚĂƌĚĞƌ

ͲϭϬ͕Ϭ

ͲϭϬ͕Ϭ

ͲϭϬ͕Ϭ

ͲϭϬ͕Ϭ

ϭϭKƉƚŝŵĞƌŝŶŐĂĨĨƌĂĚƌĂŐƐƌĞƚĨŽƌĞŶĞƌŐŝĂĨŐŝĨƚĞƌŽŐƌĞĨƵƐŝŽŶĂĨ
ŵŽŵƐ

ͲϮϰ͕ϰ

ͲϮϰ͕ϰ

ͲϮϰ͕ϰ

ͲϮϰ͕ϰ

Ͳϭ͕ϭ

ͲϮ͕ϭ

ͲϮ͕ϭ

ͲϮ͕ϭ

Ϭ͕Ϭ
ͲϮϬ͕ϰ
Ͳϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ
ͲϭϮ͕ϴ
Ͳϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ
ͲϮϭ͕ϴ
Ͳϭ͕Ϭ

ͲϬ͕ϱ
Ͳϭϱ͕Ϯ
Ͳϭ͕Ϭ

ϭϱ͘ϮZĞĚƵŬƚŝŽŶĂĨƉƵůũĞŶΗ^ƚǇƌŬĞůƐĞĂĨƵĚĚĂŶŶĞůƐĞƐŽŵƌĊĚĞƚͲ
<ŽŵƉĞƚĞŶĐĞƵĚǀŝŬůŝŶŐĂĨŵĞĚĂƌďĞũĚĞƌĞŽŐůĞĚĞƌĞŝZĞŐŝŽŶ
DŝĚƚũǇůůĂŶĚΗ

Ͳϴ͕ϳ

Ͳϯ͕ϭ

ͲϭϮ͕ϭ

Ͳϰ͕ϲ

ϭϱ͘ϯZĞĚƵŬƚŝŽŶĂĨƚŝůƐŬƵĚƚŝůŐƌƵƉƉĞĐŽĂĐŚŝŶŐĂĨ
ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞƐƐƆŐĞŶĚĞůčŐĞƌ

ͲϬ͕ϭ

ͲϬ͕ϭ

ͲϬ͕ϭ

ͲϬ͕ϭ

Ͳϵ͕ϱ
Ͳϴ͕ϲ
ͲϭϬ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ͳϰ͕ϵ
Ͳϱ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϯ
Ͳϰ͕ϱ
Ͳϭ͕Ϭ
ͲϬ͕ϱ
Ͳϭ͕ϲ
Ͳϭ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϳ
ͲϬ͕ϴ

Ͳϵ͕ϱ
ͲϮ͕Ϭ
ͲϭϬ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ͳϰ͕ϵ
Ͳϱ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϯ
Ͳϲ͕Ϭ
Ͳϭ͕Ϭ
ͲϮ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϲ
Ͳϭ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϴ
ͲϬ͕ϵ

Ͳϵ͕ϱ
ͲϮ͕Ϭ
ͲϭϬ͕Ϭ
ͲϬ͕ϱ
Ͳϰ͕ϵ
Ͳϱ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϯ
Ͳϲ͕Ϭ
Ͳϭ͕Ϭ
Ͳϯ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϲ
Ͳϭ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϴ
ͲϬ͕ϵ

Ͳϵ͕ϱ
ͲϮ͕Ϭ
Ͳϱ͕Ϭ
ͲϬ͕ϱ
Ͳϰ͕ϵ
Ͳϱ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϯ
Ͳϲ͕Ϭ
Ͳϭ͕Ϭ
Ͳϰ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϲ
Ͳϭ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϴ
ͲϬ͕ϵ

Ͳϯ͕Ϭ

Ͳϯ͕Ϭ

Ͳϯ͕Ϭ

Ͳϯ͕Ϭ

Ϯϵ&ůǇƚŶŝŶŐĂĨWĂƚŝĞŶƚŬŽŶƚŽƌĞƚĨƌĂ<ǀĂůŝƚĞƚŽŐĂƚĂƚŝů
ZĞŐŝŽŶƐƐĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚĞƚ

ͲϬ͕Ϯ

ͲϬ͕Ϯ

ͲϬ͕Ϯ

ͲϬ͕Ϯ

ϯϬ^ĂŵŽƌĚŶŝŶŐĂĨƚǀčƌƐĞŬƚŽƌŝĞůůĞĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌŝEčƌĞ
^ƵŶĚŚĞĚƐƚŝůďƵĚŽŐ^ƵŶĚŚĞĚƐƉůĂŶůčŐŶŝŶŐ

Ͳϭ͕Ϯ

Ͳϭ͕Ϯ

Ͳϭ͕Ϯ

Ͳϭ͕Ϯ

ϭϮ&čůůĞƐŽƉŐĂǀĞůƆƐŶŝŶŐĂĨƚĞůĞĨŽŶŽŵƐƚŝůůŝŶŐƐͲŽŐ
ƌĞĐĞƉƚŝŽŶƐŽƉŐĂǀĞƌ
ϭϯ^ƚƌƵŬƚƵƌčŶĚƌŝŶŐƉĊŬƆŬŬĞŶŽŵƌĊĚĞƚ͕,ŽƐƉŝƚĂůƐĞŶŚĞĚĞŶ
sĞƐƚ
ϭϰ&čůůĞƐƉƵůũĞƌǀĞĚƌ͘ĨŽƌƐŬŶŝŶŐŽŐƐĂŵĂƌďĞũĚĞ
ϭϱ͘ϭĞŶƚĞƌŽĨůŝŶŝĐĂůhůƚƌĂƐŽƵŶĚͲ>h^

ϭϱ͘ϰEĞĚůčŐŐĞůƐĞĂĨĨčůůĞƐƉƵůũĞǀĞĚƌ͘ĞŬƐƚƌĂ
ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞƐĂĨƚĂůĞƌŽŐƌĞĚƵŬƚŝŽŶŝĂŶƚĂůůĞƚĂĨ
ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞƐĂĨƚĂůĞƌƉĊĞƌŚǀĞƌǀƐƵĚĚĂŶŶĞůƐĞƐŽŵƌĊĚĞƚ
ϭϱ͘ϱ>čŐĞƵĚĚĂŶŶĞůƐĞŝĂůŵĞŶƉƌĂŬƐŝƐ
ϭϲ&čůůĞƐƉƵůũĞǀĞĚƌ͘ůĞĂƐŝŶŐƵĚŐŝĨƚĞƌ
ϭϳ&čůůĞƐƉƵůũĞƌǀĞĚƌ͘ƆǀƌŝŐĞŽŵƌĊĚĞƌ
ϭϴTŐĞƚƐĂŵŽƌĚŶŝŶŐŽŐƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞƌŝŶŐŝ,ZͲůƆŶĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌ
ϭϵKŵůčŐŶŝŶŐĂĨŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŝŶĚƐĂƚƐĞŶ
ϮϬĞŶƚƌĂůĞƆŬŽŶŽŵŝͲŽŐƉůĂŶĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌ
Ϯϭ^ĂŵŽƌĚŶŝŶŐĂĨ/dͲĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌĚĞĐĞŶƚƌĂůƚŽŐĐĞŶƚƌĂůƚ
ϮϮ^ĂŵůŝŶŐĂĨƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶƐŬĞĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌƵŶĚĞƌ/d
ϮϯƵƐŝŶĞƐƐ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞͲ/ͲŽŵƌĊĚĞƚ
Ϯϰ^ĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚƐĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌŝZĞŐŝŽŶƐƐĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚĞƚ
ϮϱZĞǀŝƐŝŽŶŽŐƵĚǀŝĚĞĚĞĨŽƌǀĂůƚŶŝŶŐƐƌĞǀŝƐŝŽŶƐŽƉŐĂǀĞƌ
ϮϲEĞĚůčŐŐĞůƐĞĂĨDĂŐĂƐŝŶĞƚDŝĚƚ
Ϯϳ^ĂŵŽƌĚŶŝŶŐĂĨĚĞƚŐƌĂĨŝƐŬĞŽŵƌĊĚĞŝZĞŐŝŽŶDŝĚƚũǇůůĂŶĚ
Ϯϴ^ĂŵůŝŶŐĂĨŬǀĂůŝƚĞƚƐĂŶƐǀĂƌĞƚŝ&<&ŽůŬĞƐƵŶĚŚĞĚŽŐ
<ǀĂůŝƚĞƚƐƵĚǀŝŬůŝŶŐ;ĨƌĞŵŽǀĞƌƵŶĚĞƌŶĂǀŶĞƚ<ŽŶĐĞƌŶ<ǀĂůŝƚĞƚͿ͘
&ŽƌƐĊǀŝĚƚĂŶŐĊƌĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐĚĞůĞŶǀŝůůĞŐŝƚŝŵŝƚĞƚĞŶ
;ΗĂƌŵƐůčŶŐĚĞƉƌŝŶĐŝƉƉĞƚΗͿďůŝǀĞƵŶĚĞƌƐƚƆƚƚĞƚŐĞŶŶĞŵ
ƌĞŐŝŽŶĞŶƐƐĂŵĂƌďĞũĚĞŵĞĚĂƌŚƵƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚ;>hZͲ
ƐĂŵĂƌďĞũĚĞƚͿ͕ŚǀŽƌĂŶƐǀĂƌĞƚĨŽƌƌĞŐŝŽŶĞŶƐĨŽƌƐŬŶŝŶŐĞƌ
ĞŶƚǇĚŝŐƚƉůĂĐĞƌĞƚŚŽƐĂƌŚƵƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚ͘ĞƌƵĚŽǀĞƌĞƚĂďůĞƌĞƐ
ĞƚĨĂŐůŝŐƚƌĊĚ
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ϯϭWƌŽĚƵŬƚŝǀŝƚĞƚƐŬƌĂǀƉĊĐĞŶƚƌĂůĞƐƚĂďĞ

Ͳϴ͕ϭ

Ͳϭϯ͕ϴ

ͲϮϬ͕ϯ

ͲϮϲ͕ϱ

ϯϮ/ŵƉůĞŵĞŶƚĞƌŝŶŐĂĨŶǇƚ/dͲƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵŝ
ŚŽƐƉŝƚĂůƐĂƉŽƚĞŬĞƚ
ϯϯ<ƆƌƐĞůƐŐŽĚƚŐƆƌĞůƐĞ
ϯϰ&ŽƌƉůĞũŶŝŶŐŵǀ͘
ϯϱ'ĞŶĞƌĞůŚŽƐƉŝƚĂůƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƌ

Ͳϭ͕Ϭ
Ͳϲ͕Ϯ
ͲϮ͕ϰ
Ͳϱ͕Ϯ

Ͳϭ͕Ϭ
Ͳϲ͕Ϯ
ͲϮ͕ϰ
Ͳϯ͕ϲ

Ͳϭ͕Ϭ
Ͳϲ͕Ϯ
ͲϮ͕ϰ
Ͳϯ͕ϭ

Ͳϭ͕Ϭ
Ͳϲ͕Ϯ
ͲϮ͕ϰ
ͲϮ͕ϲ

Ͳϭϴ͕ϱ
ͲϬ͕ϯ
Ͳϯϯ͕ϴ
Ͳϯ͕Ϭ

ͲϮϮ͕Ϭ
ͲϬ͕ϯ
Ͳϰϲ͕ϱ
Ͳϴ͕Ϭ

ͲϮϱ͕ϰ
ͲϬ͕ϯ
Ͳϱϰ͕Ϯ
ͲϭϬ͕Ϭ

ͲϮϲ͕ϰ
ͲϬ͕ϯ
Ͳϱϴ͕ϵ
ͲϭϬ͕Ϭ

Ͳϰ͕ϳ

Ͳϰ͕ϳ

Ͳϰ͕ϳ

Ͳϰ͕ϳ

Ͳϲ͕ϭ

Ͳϴ͕ϴ

Ͳϭϭ͕ϱ

Ͳϭϯ͕Ϯ

ͲϮϬ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ͳϭϴ͕ϵ
Ͳϰ͕ϵ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

ͲϮϱ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
ͲϯϮ͕ϳ
Ͳϵ͕ϵ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

ͲϮϴ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ͳϰϭ͕ϱ
Ͳϵ͕ϵ
Ϭ͕Ϭ
Ͳϱ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

Ͳϯϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ͳϳϴ͕Ϯ
Ͳϵ͕ϵ
ͲϭϮ͕ϵ
Ͳϱ͕Ϭ
ͲϮϬ͕Ϭ

Ͳϭ͕ϰ
ͲϮ͕ϱ
Ͳϱ͕ϭ
Ͳϱ͕Ϭ
ϭ͕ϱ

ͲϮ͕ϴ
Ͳϱ͕Ϭ
ͲϭϬ͕Ϭ
Ͳϱ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ

Ͳϰ͕ϭ
Ͳϳ͕ϱ
ͲϭϬ͕Ϭ
Ͳϱ͕Ϭ
Ϯ͕ϲ

Ͳϱ͕ϱ
Ͳϵ͕ϵ
ͲϭϬ͕Ϭ
Ͳϱ͕Ϭ
ϯ͕Ϭ

ϬϭŶĚĞůĂĨďĞƐƉĂƌĞůƐĞƌƉĊĐĞŶƚƌĂůĞƐƚĂďĞ͕ĚĞƌƚŝůĨĂůĚĞƌ
ƐŽĐŝĂůŽŵƌĊĚĞƚ

Ϭ͕ϴ

ϭ͕ϭ

ϭ͕ϰ

ϭ͕ϲ

ϬϮŶĚĞůĂĨďĞƐƉĂƌĞůƐĞƌƉĊĐĞŶƚƌĂůĞƐƚĂďĞ͕ĚĞƌƚŝůĨĂůĚĞƌ
ƌĞŐŝŽŶĂůƵĚǀŝŬůŝŶŐ

Ϭ͕ϳ

Ϭ͕ϵ

ϭ͕Ϯ

ϭ͕ϰ

ϯϲ'ĞŶĞƌĞůŚŽƐƉŝƚĂůƐďĞƐƉĂƌĞůƐĞŐƌƵŶĚĞƚčŶĚƌĞƚ
ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐŵŽĚĞůŝĨŽƌŚŽůĚƚŝůůčŐĞƌŶĞƐůƆŶƵŶĚĞƌ
ƐƉĞĐŝĂůůčŐĞƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ
ϯϳWƌčŚŽƐƉŝƚĂůĞƚͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀďĞƐƉĂƌĞůƐĞ
dĞŵĂϳ͗DĞĚŝĐŝŶ
ϬϭZĂƚŝŽŶĂůĞƌŝŵĞĚŝĐŝŶŚĊŶĚƚĞƌŝŶŐ
ϬϮ&ƌĞŵŵĞĂŶǀĞŶĚĞůƐĞĂĨĂƐǇŚĂůĞƌŝŶĚĞŶĨŽƌŽŵƌĊĚĞƚ
<ŽůͬƐƚŵĂŵĞĚŝĐŝŶ
ϬϯŶǀĞŶĚĞůƐĞĂĨďůŽĚĨŽƌƚǇŶĚĞŶĚĞůčŐĞŵŝĚůĞƌŝ
ŽǀĞƌĞŶƐƐƚĞŵŵĞůƐĞŵĞĚŐčůĚĞŶĚĞƌĞƚŶŝŶŐƐůŝŶũĞƌ͘/ĨŽƌůčŶŐĞůƐĞ
ŚĞƌĂĨƆŶƐŬĞƌĨŽƌůŝŐƐƉĂƌƚŝĞƌŶĞĞŶƌĞĚĞŐƆƌĞůƐĞĨŽƌZĞŐŝŽŶ
DŝĚƚũǇůůĂŶĚƐďƌƵŐĂĨďůŽĚĨŽƌƚǇŶĚĞŶĚĞůčŐĞŵŝĚůĞƌŽŐĚĞŶ
ďĂŐǀĞĚůŝŐŐĞŶĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ϬϰKƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐŽŵďƌƵŐĂĨďŝŽƐŝŵŝůčƌƚůčŐĞŵŝĚĚĞů;ĞƌƐƚĂƚŶŝŶŐ
ĨŽƌůčŐĞŵŝĚůĞƚZĞŵŝĐĂĚĞͿ
Ϭϱ:ƵƐƚĞƌŝŶŐĞƌĂĨŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶƉĊŵĞĚŝĐŝŶŽŵƌĊĚĞƚ
dĞŵĂϴ͗ƌďĞũĚƐŐĂŶŐĞ͕ŬĂƉĂĐŝƚĞƚƐƵĚŶǇƚƚĞůƐĞŽŐĨŽƌĞŶŬůŝŶŐ
Ϭϭ/ŵƉůĞŵĞŶƚĞƌŝŶŐĂĨ<ůŝŶŝƐŬ>ŽŐŝƐƚŝŬ
ϬϮhĚŶǇƚƚĞůƐĞĂĨŶǇĨčůůĞƐƉůĂƚĨŽƌŵ;E&WͿ
Ϭϯ&ŽƌĞŶŬůŝŶŐĞƌƉĊŬǀĂůŝƚĞƚƐŽŵƌĊĚĞƚ
ϬϰhĚŶǇƚƚĞůƐĞĂĨŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐŐĂŶŐĞ
ϬϱZĞĚƵŬƚŝŽŶĂĨǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝƉƌŽĚƵŬƚŝǀŝƚĞƚƉĊ
ůčŐĞƐĞŬƌĞƚčƌŽŵƌĊĚĞƚ͘ĞŶŬŽŶŬƌĞƚĞƵĚŵƆŶƚŶŝŶŐĂĨĨŽƌƐůĂŐĞƚ
ŽǀĞƌůĂĚĞƐƚŝůĚĞŶůŽŬĂůĞůĞĚĞůƐĞ͘
ϬϳKƉƚŝŵĞƌŝŶŐĂĨƐƚƵĞŐĂŶŐʹŵŽďŝůŝƚĞƚ
ϬϴKƉƚŝŵĞƌŝŶŐĂĨƉĂƚŝĞŶƚĨůŽǁŵĊůƌĞƚƚĞƚĂŬƵƚŝŶĚůĂŐƚĞƉĂƚŝĞŶƚĞƌ
Ϭϵ/ŵƉůĞŵĞŶƚĞƌŝŶŐĂĨĨƌĞŵŵƆĚĞƉƌŽĨŝůĞƌ
dĞŵĂϵ͗TǀƌŝŐĞ

)RUVODJRJIRUVODJHUWLOUHWWHWGDDGPLQLVWUDWLRQHQKDUNRQVWDWHUHWPLQGUHIHMOL
IRUXGV WQLQJHUQH%HVSDUHOVHQIRUHUUHGXFHUHWPHGPLRNURJEHVSDUHOVHQIRU
HUUHGXFHUHWPHGPLRNULIRUKROGWLOGHQIUHPODJWHVSDUHSODQ
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)RUVODJ%)RUVODJGHUJHQQHPI¡UHVPHGPLQGUHMXVWHULQJHUSU FLVHULQJHU
,WDEHOOHQQHGHQIRUYLVHVIRUVODJIUDVSDUHSODQHQVRPJHQQHPI¡UHVPHQPHGPLQGUH
MXVWHULQJHUSU FLVHULQJHU


ƵĚŐĞƚ ƵĚŐĞƚ ƵĚŐĞƚ ƵĚŐĞƚ ĞŵčƌŬŶŝŶŐ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
DŝŽ͘Ŭƌ͘
ϮϬϭϲ

ĨŽƌƐůĂŐ
Ͳϱϲ͕ϭ
Ͳϲϱ͕Ϯ
ͲϳϮ͕ϳ
Ͳϳϵ͕ϯ
dĞŵĂϭ͗ŬƵƚŽŵƌĊĚĞƚŽŐĚĞƚ

ͲϭϬ͕ϯ
ͲϭϬ͕ϯ
ͲϭϬ͕ϯ
ƉƌčŚŽƐƉŝƚĂůĞŽŵƌĊĚĞ
ͲϭϬ͕ϯ
&ŽƌƐůĂŐƐĂŵŵĞŶƐŬƌŝǀĞƐ
ϬϯZĞĚƵŬƚŝŽŶŽŐŶŝǀĞůůĞƌŝŶŐĂĨ
ŵĞĚϭ͘ϰ͕ŽŐĨŽƌƐůĂŐϭ͘ϯͬϭ͘ϰ
Ͳ
Ͳ
Ͳ ŝŶĚŐĊƌŝƐƚĞĚĞƚ
ƵĚŐŝĨƚĞƌŶĞƚŝůĚĞƚŵĞĚŝĐŝŶƐŬĞŽŵƌĊĚĞ͘
Ͳ
Ϭϰ^ĂŵůŝŶŐĂĨŵŽĚƚĂŐĞůƐĞĂĨĂŬƵƚƚĞ
&ŽƌƐůĂŐƐĂŵŵĞŶƐŬƌŝǀĞƐ
ƉĂƚŝĞŶƚĞƌŝ,ŽƐƉŝƚĂůƐĞŶŚĞĚDŝĚƚƐ
ŵĞĚϭ͘ϯ͕ŽŐĨŽƌƐůĂŐϭ͘ϯͬϭ͘ϰ
ŽƉƚĂŐĞŽŵƌĊĚĞŐĞŶŶĞŵĂŬƵƚĂĨĚĞůŝŶŐĞŶ
ŝŶĚŐĊƌŝƐƚĞĚĞƚ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ŝsŝďŽƌŐ
Ͳ
ϬϯͬϬϰĞŶŵĞĚŝĐŝŶƐŬĞŬĂƉĂĐŝƚĞƚŽŐ
EǇďĞƐƉĂƌĞůƐĞŝƐƚĞĚĞƚĨŽƌ
ŵŽĚƚĂŐĞůƐĞĂĨĂŬƵƚƚĞŵĞĚŝĐŝŶƐŬĞ
ϭ͘ϯŽŐϭ͘ϰ͘
ƉĂƚŝĞŶƚĞƌŝ,ŽƐƉŝƚĂůƐĞŶŚĞĚDŝĚƚ
Ͳϵ͕ϴ
Ͳϵ͕ϴ
Ͳϵ͕ϴ
Ͳϵ͕ϴ
ŶĚƌŝŶŐ͗ĞƌďŝďĞŚŽůĚĞƐ
ϮЪŝŶƚĞŶƐŝǀƐĞŶŐĞŽŐ
ŽƉƌĞƚƚĞƐϭЪE/^ͲƐĞŶŐĞƉĊ
ϬϱŶĚƌŝŶŐĂĨŝŶƚĞŶƐŝǀŬĂƉĂĐŝƚĞƚŝ
ZĞŐŝŽŶƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƚ
ͲϬ͕ϱ
ͲϬ͕ϱ
ͲϬ͕ϱ ^ŝůŬĞďŽƌŐ
,ŽƐƉŝƚĂůƐĞŶŚĞĚDŝĚƚ
ͲϬ͕ϱ
dĞŵĂϮ͗WůĂŶůĂŐƚĞĨŽƌůƆď
Ͳϯϯ͕ϳ
Ͳϯϱ͕Ϯ
Ͳϯϵ͕ϱ
Ͳϰϯ͕ϳ 
ϬϭZĞĚƵĐĞƌĞĂŶƚĂůůĞƚĂĨ
ĞƐƉĂƌĞůƐĞĨĂƐƚŚŽůĚĞƐ
Ͳϭϭ͕ϱ
Ͳϭϭ͕ϱ
Ͳϭϭ͕ϱ ƵčŶĚƌĞƚ
ĨĞƌƚŝůŝƚĞƚƐŬůŝŶŝŬŬĞƌŝZĞŐŝŽŶDŝĚƚũǇůůĂŶĚ
Ͳϭϭ͕ϱ
ŶĚƌŝŶŐ͗ĞƌĞƌĨŽƌƚƐĂƚ
ŶĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐƉĊ
ƌĞŐŝŽŶƐĨƵŶŬƚŝŽŶƐŶŝǀĞĂƵƉĊ
ZĞŐŝŽŶƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƚ^ŬŝǀĞ͕
ϬϲEĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐ͕ƌĞĚƵŬƚŝŽŶĂĨ
ZĞŐŝŽŶƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƚ
ĂŶƚĂůůĞƚĂĨ
,ŽůƐƚĞďƌŽŽŐ
ƌĞŐŝŽŶƐĨƵŶŬƚŝŽŶƐŶŝǀĞĂƵƐĞŶŐĞ
Ͳϳ͕Ϯ
Ͳϳ͕Ϯ
Ͳϳ͕Ϯ
Ͳϳ͕Ϯ ZĞŐŝŽŶƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƚ>ĞŵǀŝŐ͘
ϬϳEĞƵƌŽƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐͲ
ĞƐƉĂƌĞůƐĞĨĂƐƚŚŽůĚĞƐ
Ͳϱ͕Ϭ
Ͳϱ͕Ϭ
Ͳϱ͕Ϭ ƵčŶĚƌĞƚ
ŚƆũƚƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞƚŶŝǀĞĂƵ
Ͳϱ͕Ϭ
ŶĚƌŝŶŐ͗TŐĞƚďĞƐƉĂƌĞůƐĞŝ
ϭϮZĞĚƵŬƚŝŽŶĂĨŬůŝŶŝƐŬůĞĚĞůƐĞ
ͲϭϬ͕Ϭ
Ͳϭϭ͕ϱ
Ͳϭϱ͕ϴ
ͲϮϬ͕Ϭ ϮϬϭϲ
dĞŵĂϰ͗WƐǇŬŝĂƚƌŝĞŶ
Ͳϯ͕ϳ
Ͳϴ͕ϯ
Ͳϵ͕Ϭ
Ͳϵ͕Ϭ 
ϭ͘ϭWƌŽĚƵŬƚŝǀŝƚĞƚŽŐĞĨĨĞŬƚŝǀŝƚĞƚʹĚĞŶ
ŶĚƌŝŶŐ͗ĞƌǀŝůĨŽƌƚƐĂƚ
ĚĞůĂĨĨŽƌƐůĂŐĞƚĚĞƌŚĂŶĚůĞƌŽŵĨůǇƚŶŝŶŐ
ǀčƌĞďĞŚĂŶĚůŝŶŐĂĨ
ĂĨĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞŶĨƌĂƵŶŐĚŽŵƐƉƐǇŬŝĂƚƌŝƐŬ
ƵŶŐĚŽŵƐƉƐǇŬŝĂƚƌŝƐŬĞ
ĂŵďƵůĂƚŽƌŝƵŵsŝďŽƌŐƚŝů,ĞƌŶŝŶŐŽŐ
ƉĂƚŝĞŶƚĞƌŝsŝďŽƌŐ͘
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ZŝƐƐŬŽǀ
Ϭ
ŶĚƌŝŶŐ͗ĞƌŶĞĚůčŐŐĞƐ
ďů͘Ă͘ĨčƌƌĞƐĞŶŐĞŝ
,ŽůƐƚĞďƌŽ͕ŵĞŶƐϲŝ
Ϯ͘ϯKŵůčŐŶŝŶŐŝZĞŐŝŽŶƐƉƐǇŬŝĂƚƌŝĞŶ
sĞƐƚ
Ͳϯ͕ϱ
Ͳϳ͕Ϭ
Ͳϳ͕Ϭ
Ͳϳ͕Ϭ ,ĞƌŶŝŶŐŶĞĚůčŐŐĞƐ͘
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Ϯ͘ϱ>ƵŬŶŝŶŐĂĨĂŵďƵůĂŶƚƐĂƚĞůůŝƚŝ
,ĞĚĞŶƐƚĞĚ

ͲϬ͕Ϯ

ͲϬ͕ϯ

ͲϬ͕ϯ

ͲϬ͕ϯ

ϱ͘ϭDƵƐĞƵŵKǀĂƌƚĂĐŝ
dĞŵĂϱ͗<ůŝŶŝƐŬƐĞƌǀŝĐĞ

Ϭ
Ͳϯ͕ϲ

Ͳϭ͕Ϭ
Ͳϯ͕ϲ

Ͳϭ͕ϳ
Ͳϯ͕ϲ

Ͳϭ͕ϳ
Ͳϯ͕ϲ

Ϭϰ^ĂŵůŝŶŐĂĨƉĂƚŽůŽŐŝĞŶ
dĞŵĂϲ͗/ŬŬĞŬůŝŶŝƐŬĞŽŵƌĊĚĞƌ
ϭϱ͘ϲEĞĚůčŐŐĞůƐĞĂĨƉƵůũĞǀĞĚƌ͘
ŬŽŵƉĞƚĞŶĐĞƵĚǀŝŬůŝŶŐƉĊ
ŚǇŐŝĞũŶĞŽŵƌĊĚĞƚ͕ŚĞƌƵŶĚĞƌ
ƐĞƌǀŝĐĞĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞƌ

Ͳϯ͕ϲ
ͲϮ͕ϴ

Ͳϯ͕ϲ
ͲϮ͕ϴ

Ͳϯ͕ϲ
ͲϮ͕ϴ

Ͳϯ͕ϲ
ͲϮ͕ϴ

ͲϮ͕ϴ

ͲϮ͕ϴ

ͲϮ͕ϴ

ͲϮ͕ϴ

dĞŵĂϴ͗ƌďĞũĚƐŐĂŶŐĞ͕
ŬĂƉĂĐŝƚĞƚƐƵĚŶǇƚƚĞůƐĞŽŐĨŽƌĞŶŬůŝŶŐ
ϬϲsĂŐƚƉůĂŶůčŐŶŝŶŐ͕ůčŐĞŽŵƌĊĚĞƚ

ŶĚƌŝŶŐ͗ĞŶĂŵďƵůĂŶƚĞ
ƐĂƚĞůůŝƚŝKĚĚĞƌĨĂƐƚŚŽůĚĞƐ
ŶĚƌŝŶŐ͗>ƵŬŶŝŶŐĞŶĂĨ
KǀĂƌƚĂĐŝƵĚƐŬǇĚĞƐĞƚĊƌ

ŶĚƌŝŶŐ͗ĞƌĞƌĨŽƌƚƐĂƚĞƚ
ƉĂƚŽůŽŐŝƐŬŝŶƐƚŝƚƵƚǀĞĚ
ZĞŐŝŽŶƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƚsŝďŽƌŐ

ĞƐƉĂƌĞůƐĞĨĂƐƚŚŽůĚĞƐ
ƵčŶĚƌĞƚ


ͲϮ͕Ϭ
ͲϮ͕Ϭ

Ͳϱ͕Ϭ
Ͳϱ͕Ϭ

Ͳϳ͕ϱ

Ͳϵ͕ϵ

Ͳϳ͕ϱ

ŶĚƌŝŶŐ͗&ƌĞŵƌǇŬŬĞƚ
Ͳϵ͕ϵ ďĞƐƉĂƌĞůƐĞŝϮϬϭϲ


1U'HQPHGLFLQVNHNDSDFLWHWRJPRGWDJHOVHDIDNXWWHPHGLFLQVNHSDWLHQWHU
L+RVSLWDOVHQKHG0LGW
)RUOLJVSDUWLHUQH¡QVNHULOLJKHGPHGGHWWLGOLJHUHVSDUHIRUVODJDWVSDUHPLRNU

%HVSDUHOVHQRSQnVYHGDWUHGXFHUHPHGQHWWRVHQJHL+RVSLWDOVHQKHG0LGW(QGHODI
EHVSDUHOVHQKDUEDJJUXQGLDWHQDQDO\VHKDUYLVWDWGHUJHQHUHOWHUPDQJHVHQJHL
KRVSLWDOVHQKHG0LGW¶VRSWDJHRPUnGHVHWLIRUKROGWLOEHIRONQLQJVXQGHUODJHWLNRPPXQHUQH(Q
DQGHQGHODIEHVSDUHOVHQUHDOLVHUHVYHGDWHQVW¡UUHGHODIGHDNXWWHSDWLHQWHUPRGWDJHV
JHQQHPDNXWDIGHOLQJHQL9LERUJPHOOHPNORJLZHHNHQGHUKHOOLJGDJH

.RQNUHWUHGXFHUHVGHUIUDPHGLFLQVNHVHQJHWLOPHGLFLQVNHVHQJHL6LONHERUJ'HU
UHGXFHUHVVnOHGHVPHGPHGLFLQVNHVHQJHKHUDInEQHVPHGLFLQVNHVHQJHL9LERUJ
%HVSDUHOVHQLQGHE UHUDWGHUIUDNOSnKYHUGDJHPRGWDJHVYLVLWHUHGHDNXWWHPHGLFLQVNH
SDWLHQWHUL6LONHERUJ8GHQIRUGDJWLGHQKYRUGHULNNHHUWLOVWHGHY UHOVHDIVSHFLDOO JHUVNDO
PRGWDJHOVHQIUHPRYHUVNHYLDDNXWDIGHOLQJHQL9LERUJ

'HQRYHQQ YQWHDQDO\VHDIPHGLFLQVNHVHQJHLIRUKROGWLORSWDJHRPUnGHYLVWHDW
5HJLRQVKRVSLWDOHW+RUVHQVKDUPHJHWODYWIRUEUXJRJNDSDFLWHWSnGHWPHGLFLQVNHRPUnGH
'HUIRUnEQHU5HJLRQVKRVSLWDOHW+RUVHQVMDQXDU\GHUOLJHUHILUHPHGLFLQVNHVHQJH
)LQDQVLHULQJDIGHILUHVHQJHDIWDOHVQnU¡NRQRPLDIWDOHQIRUHOLJJHU

$QWDOOHWDIO JHOLJHXGGDQQHOVHVVWLOOLQJHUYHG5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJIDVWKROGHV

1UQGULQJDILQWHQVLYNDSDFLWHWL+RVSLWDOVHQKHG0LGW
)O\WQLQJDIPRGWDJHOVHQDIDNXWWHPHGLFLQVNHSDWLHQWHUDIWHQQDWRJZHHNHQGIUD
5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJWLO5HJLRQVKRVSLWDOHW9LERUJEHW\GHUDWDQWDOOHWDILQWHQVLYVHQJHL
6LONHERUJUHGXFHUHVIUDWLOòVHQJH%HVSDUHOVHQXGJ¡UPLRNU

)RUOLJVSDUWLHUQH¡QVNHUDW¡JHWLOEXGGHWWLOSDWLHQWHUGHUKDUEUXJIRUK¡MWVSHFLDOLVHUHW
QHXURUHKDELOLWHULQJLHWLQWHQVLYWVHWXS5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJVNDSDFLWHWSn1,6$
VHQJHXGYLGHVGHUIRUPHGòHNVWUD1,6$VHQJH0nOJUXSSHQIRUGHHNVWUDVHQJHYLOY UH
GHOVSDWLHQWHUPHGWUDXPDWLVNKMHUQHVNDGHRJWLOJU QVHQGHOLGHOVHUGHOVSDWLHQWHUKYLVKMHUQH
HUDOYRUOLJWSnYLUNHWHIWHUKMHUWHVWRS3DWLHQWHUPHGEHKRYIRUQHXURUHKDELOLWHULQJHIWHU
KMHUWHVWRSKHQYLVHVLGDJNXQLEHJU QVHWRPIDQJWLO1,6$VHQJHQHRJWLO+DPPHO
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1HXURFHQWHU'HUHULPLGOHUWLGWDOHRPHQJUXSSHRIWHXQJHPHQQHVNHUKYRUHWWLOEXGRP
KXUWLJLQGVDWVPHGQHXURUHKDELOLWHULQJYLOY UHHQVWRUJHYLQVW3ODFHULQJHQSn
5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJYLOGHVXGHQJLYHPXOLJKHGIRUDWGHQQ¡GYHQGLJHNDUGLRORJLVNH
RSI¡OJQLQJDISDWLHQWHUQHNDQIRUHWDJHVVLGHO¡EHQGH'HQQHRSJDYHYLOIRUXGV WWHRSO ULQJDI
KMHUWHO JHUQHSn5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJKYLONHWYLOVNHJHQQHPHWVDPDUEHMGHPHG
DIGHOLQJHQIRUKMHUWHV\JGRPPHSn$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO

)RUVODJHWLQGHE UHURJVnHWV UOLJWXGYLNOLQJVSHUVSHNWLYIRUEHKDQGOLQJHQDIGHQQH
SDWLHQWJUXSSHGHUEODYLOLQGHE UHLQYROYHULQJDIQ\HELOOHGGDQQHGHWHNQLNNHU'HWWHDUEHMGH
VNDOVNHLHWW WVDPDUEHMGHPHOOHP+DPPHO1HXURFHQWHU5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJRJ
+MHUQH+MHUWHFHQWUHWYHG$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO$UEHMGHWYLONU YHRJJLYHPXOLJKHGIRU
Y VHQWOLJIRUVNQLQJPHGLQWHUQDWLRQDOWSRWHQWLDOHKYLONHWNDQXQGHUVW¡WWHVDIVW UNH
IRUVNQLQJVPLOM¡HUKRVGHLQYROYHUHGHHQKHGHU
)RUVODJHWRPòHNVWUD1,6$VHQJHLQGHE UHUVnOHGHVVDPOHWVHWDWIOHUHDOYRUOLJWV\JH
SDWLHQWHUNDQWLOE\GHVHQEHKDQGOLQJDIPHJHWK¡MIDJOLJNYDOLWHWRJDW5HJLRQ0LGWM\OODQGYLO
Y UHKHOWLIURQWLIRUKROGWLOXGYLNOLQJHQDIWLOEXGWLOGHQQHPHJHWDOYRUOLJWUDPWH
SDWLHQWJUXSSH'HHNVWUD1,6$VHQJHYLOGHVXGHQDIODVWHLQWHQVLYNDSDFLWHWIOHUHVWHGHUKYLONHW
YLOY UHDIVWRUY UGLEnGHIRUNRQNUHWHSDWLHQWHURJIRUDWNXQQHHIIHNWLYLVHUHGULIWHQ
8GJLIWHUQHWLOGHòHNVWUD1,6$VHQJHXGJ¡UPLRNU'HPLRNUILQDQVLHUHVLQGHQIRU
+RVSLWDOVHQKHG0LGWVEXGJHWKHUXQGHUYHGXGHQUHJLRQDOHLQGW JWHU'HUWLONRPPHU
EHVSDUHOVHQSnPLRNUIUDUHGXNWLRQDILQWHQVLYNDSDFLWHWHQ6DPOHWLQGHE UHUIRUVODJHW
HQEHVSDUHOVHSnPLRNU

,QWHQVLYVHQJHRJQHXURLQWHQVLYHVHQJHIRUXGV WWHVDWNXQQHXGQ\WWHVIOHNVLEHOWHIWHUEHKRY

1U5HGXFHUHDQWDOOHWDIIHUWLOLWHWVNOLQLNNHUL5HJLRQ0LGWM\OODQG
%HVSDUHOVHQIDVWKROGHVX QGUHW

)RUOLJVSDUWLHUQH¡QVNHUDWRSQnHQUDWLRQDOLVHULQJVJHYLQVWYHGDWUHGXFHUHDQWDOOHWDI
IHUWLOLWHWVNOLQLNNHUIUDWUHWLOWR'HQDNWLYLWHWGHUYDUHWDJHVSn$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO
IRUGHOHVPHOOHPNOLQLNNHUYHG5HJLRQVKRVSLWDOHW+RUVHQVRJ5HJLRQVKRVSLWDOHW6NLYH0HG
IRUGHOLQJHQSnGLVVHWRKRVSLWDOHURSQnVHQJRGJHRJUDILVNG NQLQJ6XQGKHGVVW\UHOVHQV¡JHV
RPDWGHK¡MWVSHFLDOLVHUHGHIXQNWLRQHUGHUYDUHWDJHVDI$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDOIO\WWHVWLO
5HJLRQVKRVSLWDOHW6NLYH(QVnGDQIO\WQLQJKDUPRQHUHUPHGHW¡QVNHRPDWXGYLNOH
IHUWLOLWHWVNOLQLNNHQL6NLYHWLOHQXQLYHUVLWHWVNOLQLNRJXQGHUVW¡WWHVDIGHWVW UNHIDJOLJHPLOM¡
PHGEODHWSURIHVVRUDWGHUHUYHGNOLQLNNHQL6NLYH

1U1HXURUHKDELOLWHULQJUHGXNWLRQDIDQWDOOHWDIUHJLRQVIXQNWLRQVQLYHDXVHQJH
'HUJHQQHPI¡UHVHQEHVSDUHOVHLIRUPDIOXNQLQJDIVHQJHWLOQHXURUHKDELOLWHULQJSn
UHJLRQVIXQNWLRQVQLYHDX0HGHQSULVSnPLRNUSUVHQJJLYHUGHWHQVDPOHWEHVSDUHOVHSn
PLRNU'HUPHGUHGXFHUHVGHWRSULQGHOLJHVSDUHIRUVODJIUDPLRNUWLOPLRNU
'HQQXY UHQGHIRUGHOLQJDIVHQJHQHVDPWIRUVODJWLOIUHPWLGLJIRUGHOLQJIUHPJnUDI
QHGHQVWnHQGHWDEHO

(QUHGXNWLRQLDQWDOOHWDIVHQJHXGHQDWGHUVDPWLGLJVNHUHQ QGULQJLRUJDQLVHULQJHQSn
WY UVLUHJLRQHQYLOJLYHKRVSLWDOHUQHEHW\GHOLJHXGIRUGULQJHUPHGDWRSUHWKROGHDNWLYLWHWHQRJ
NYDOLWHWHQ)RUVODJHWInUGHUPHGNDUDNWHUDIHWJHQHUHOWSURGXNWLYLWHWVNUDYWLOGHLQYROYHUHGH
KRVSLWDOHURJLQGHE UHUHQULVLNRIRUO QJHUHYHQWHWLG

,*¡GVWUXSE\JJHVWLOQHXURUHKDELOLWHULQJSnKRYHGIXQNWLRQVQLYHDXVYDUHQGHWLO$DUKXV
8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO,WDJHVGHUVWLOOLQJWLOSODFHULQJHQDIGHUHVWHUHQGHVHQJHSn
5HJLRQVKRVSLWDOHW/HPYLJ
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7DEHO2YHUVLJWRYHUQHXURUHKDELOLWHULQJVVHQJHSnUHJLRQVIXQNWLRQVQLYHDXL5HJLRQ0LGWM\OODQG
$QWDOVHQJHL
%HVSDUHOVH

1XY UHQGHDQWDO
PLRNU 
KHQKROGWLOIRUVODJ
VHQJH
5+6NLYH



+DPPHO1HXURFHQWHU



5+/HPYLJ



5++ROVWHEUR



6HQJHLDOW



 ,KDUDQGUHUHJLRQHUIRUEUXJWVYDUHQGHWLOUHJLRQVIXQNWLRQVVHQJHL+DPPHO YHG
EHO JQLQJ 

1U1HXURUHKDELOLWHULQJ±K¡MWVSHFLDOLVHUHWQLYHDX
%HVSDUHOVHQIDVWKROGHVX QGUHW

)RUOLJVSDUWHUQH¡QVNHUDWIDVWKROGHHWVW UNWWLOEXGRPQHXURUHKDELOLWHULQJSnK¡MWVSHFLDOLVHUHW
QLYHDXYHG+DPPHO1HXURFHQWHUPHQPHGHQOLOOHUHGXNWLRQLNDSDFLWHWHQVYDUHQGHWLOFD
VHQJ%RUJHUHIUD5HJLRQ0LGWM\OODQGKDUHWK¡MHUHIRUEUXJDIK¡MWVSHFLDOLVHUHW
QHXURUHKDELOLWHULQJHQGERUJHUHIUDDQGUHUHJLRQHUKYLONHWIRUWVDWYLOY UHWLOI OGHWHIWHU
UHGXNWLRQHQ+HQVLJWHQHUVnOHGHVLHWYLVWRPIDQJDWOLJHVWLOOHERUJHUHIUD5HJLRQ0LGWM\OODQG
PHGERUJHUHIUDDQGUHUHJLRQHU

1U3URGXNWLYLWHWRJHIIHNWLYLWHW
,GHWRSULQGHOLJHIRUVODJLVSDUHSODQHQLQGJLNGHUHWGHOIRUVODJRPDWQHGO JJHGHQDPEXODQWH
EHKDQGOLQJDIXQJGRPVSV\NLDWULVNHSDWLHQWHUL9LERUJRJRYHUI¡UHSDWLHQWHUQHWLO+HUQLQJRJ
5LVVNRY'HWWHGHOIRUVODJYDUJUXQGHWL¡QVNHWRPDW¡JHDNWLYLWHWHQPHQVGHULNNHYDUNQ\WWHW
HWVSDUHPnOWLOIRUVODJHW

)RUOLJVSDUWLHUQH¡QVNHUDWGHQDPEXODQWHXQJGRPVSV\NLDWULIRUWVDWYDUHWDJHVIUD%¡UQHRJ
8QJGRPVSV\NLDWULVN&HQWHUVWUHPDWULNOHUL5LVVNRY+HUQLQJRJ9LERUJLQGWLOGHQIRUXGVDWWH
VDPOLQJDIE¡UQHRJXQJGRPVSV\NLDWULHQL*¡GVWUXSJHQQHPI¡UHV

%HVSDUHOVHQHUX QGUHW

1U2PO JQLQJL5HJLRQVSV\NLDWULHQ9HVW
6SDUHPnOHWLEHVSDUHOVHQIDVWKROGHVPHQGHUMXVWHUHVPHGI¡OJHQGH
•
)DVWKROGHOVHDIDNXWIXQNWLRQHQL+ROVWHEUR
•
/XNQLQJDIVHQJH ( L+HUQLQJ
•
/XNQLQJDIDOPHQSV\NLDWULVNHVHQJHL+ROVWHEURVYDUHQGHWLOHQHWDJHKYRUDI
VHQJHRPO JJHVWLOKRWHOVHQJH
•
PLRNUDIV WWHVWLOVW\UNHOVHDIGHDPEXODQWHWLOEXGRJVDPDUEHMGHWPHG
NRPPXQHQ
•
'HUO JJHVVDPWLGLJRSWLODWDOOHVHQJHLQNOXVLYKRWHOVHQJHQHIO\WWHVWLOGHWQ\H
V\JHKXVE\JJHULL*¡GVWUXSL0HGIRUVODJHWEOLYHUGHUNXQPXOLJKHGIRUHQUHODWLY
PLQGUHXGE\JQLQJDIGHQDPEXODQWHDNWLYLWHW

QGULQJHUQHLIRUKROGWLOGHWRSULQGHOLJHIRUVODJLVSDUHSODQHQLOOXVWUHUHVQHGHQIRUQnUGHUHU
IXOGHIIHNWDIEHVSDUHOVHQ,HUGHUKDOYHIIHNWDIEHVSDUHOVHQ
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7DEHO2PO JQLQJL5HJLRQVSV\NLDWULHQ9HVW
0LRNU
1HGO JJHOVHDIVHQJHL+ROVWHEUR
1HGO JJHOVHDIVHQJHL+ROVWHEUR
.XQHWO JHYDJWEHUHGVNDEL539HVW
1HGO JJHOVHDI( VHQJH L+HUQLQJ
2SUHWWHKRWHOSODGVHUL+ROVWHEUR
2SUHWWHKRWHOSODGVHUL+ROVWHEUR
$IVDWWLOVW\UNHOVHDIGHDPEXODQWHWLOEXGRJ
VDPDUEHMGHWPHGNRPPXQHQ
%HVSDUHOVH

2SULQGHOLJW
IRUVODJ
 


1\EHVSDUHOVH


 





 







'HDIVDWWHEXGJHWPLGOHUWLOVW\UNHOVHDIGHQDPEXODQWHLQGVDWVHUDIK QJLJDIDWGHQ
IRUYHQWHGHEHVSDUHOVHNDQUHDOLVHUHV6nIUHPWGHQIDNWLVNHEHVSDUHOVHYLVHUVLJDWY UHPLQGUH
HQGQHGHQVWnHQGHVN¡QYLOGHUY UHI UUHPLGOHUWLOVW\UNHOVHDIGHQDPEXODQWHLQGVDWV

'HUVNDOXGDUEHMGHVHQNRQNUHWEHVNULYHOVHDIKYDGGHUVNDOIRUVWnVYHGKRWHOVHQJH
%HVNULYHOVHQIRUHO JJHVUHJLRQVUnGHWWLOJRGNHQGHOVH

1U/XNQLQJDIDPEXODQWVDWHOOLWL+HGHQVWHG
,GHWRSULQGHOLJHIRUVODJLVSDUHSODQHQIRUVOnVGHWDWGHDPEXODQWHVDWHOOLWWHUL+HGHQVWHGRJ
2GGHUOXNNHV)RUOLJVSDUWLHUQHHUHQLJHRPDWEHYDUHVDWHOOLWWHQL2GGHUPHQVGHQDPEXODQWH
VDWHOOLWL+HGHQVWHGOXNNHV

'HWRSULQGHOLJHVSDUHPnOSnPLRNULRJPLRNUIUDRJIUHPRYHU
RSUHWKROGHVLGHW2GGHU.RPPXQHKDUWLONHQGHJLYHWDWNRPPXQHQHULQGVWLOOHWSnDWSnWDJH
VLJGHQIXOGHKXVOHMHXGJLIWPRGDWUHJLRQHQIRUWV WWHUDNWLYLWHWHQ,IDVWV WWHOVHQDI
VSDUHPnOHWHUGHWVnOHGHVIRUXGVDWDWGHULNNHEHWDOHVKXVOHMHL2GGHU

1U0XVHXP2YDUWDFL
)RUOLJVSDUWLHUQHHUHQLJHRPDWXGVN\GHQHGO JJHOVHQDI2YDUWDFLPHGnULIRUKROGWLOGHW
RSULQGHOLJHIRUVODJLVSDUHSODQHQVnOHGHVDW0XVHXP2YDUWDFLQHGO JJHVPHGXGJDQJHQDI


,O¡EHWDIXQGHUV¡JHVPXOLJKHGHQIRUDWWLOYHMHEULQJHIRQGVILQDQVLHULQJWLOHWSDWLHQWHUQHV
KXVKYRUL2YDUWDFLVDPOLQJHQKHOWHOOHUGHOYLVWVNDOLQGJnLNRPELQDWLRQPHGDWHQGHODI
VDPOLQJHQLQGJnUL7DO5XGVP\NQLQJHQDI3V\NLDWULHQL'18L6NHME\

'HUUHDOLVHUHVHQVDPOHWEHVSDUHOVHSnPLRNULRJPLRNUIUD

1U6DPOLQJDISDWRORJLHQ
,GHWRSULQGHOLJHIRUVODJEOHYGHWIRUVOnHWDWDQWDOOHWDISDWRORJLVNHLQVWLWXWWHU QGUHVIUDWLO
0HGGHWWHIRUVODJYLOGHUIRUWVDWY UHHWSDWRORJLVNLQVWLWXWYHG5HJLRQVKRVSLWDOHW9LERUJ
QGULQJHQKDULNNHEHW\GQLQJIRURSI\OGHOVHQDIVSDUHPnOHW

)RUOLJVSDUWHUQH¡QVNHUDWUHGXFHUHDQWDOOHWDISDWRORJLVNHLQVWLWXWWHUIUDWLOIRUDWVLNUH
IDJOLJWUREXVWHLQVWLWXWWHUIUHPDGUHWWHW6WLJHQGHVSHFLDOLVHULQJRJUHNUXWWHULQJVYDQVNHOLJKHGHU
LQGHQIRUVSHFLDOHWKDUVnOHGHVJMRUWGHWYDQVNHOLJWDWGULYHLQVWLWXWWHULUHJLRQHQ'HU
RSUHWWHVGHUIRULNNHHWSDWRORJLVNLQVWLWXWYHG'19*¡GVWUXSRJDNWLYLWHWHQYHGGHWQXY UHQGH
LQVWLWXWYHG5HJLRQVKRVSLWDOHW+ROVWHEURIO\WWHVWLOGHWSDWRORJLVNHLQVWLWXWYHG5HJLRQVKRVSLWDOHW
9LERUJ$NWLYLWHWHQYHG+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVWVNDOXQGHUVW¡WWHVIUDLQVWLWXWWHWL
9LERUJ.RRUGLQHULQJHQPHOOHPLQVWLWXWWHUQHVNDOGHVXGHQVW\UNHVKYRUYHGGHURSQnVHQ
UDWLRQDOLVHULQJVJHYLQVW
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'HURSQnVHQnUOLJEHVSDUHOVHSnPLRNUIUDRJIUHP

1U1HGO JJHOVHDISXOMHYHGUNRPSHWHQFHXGYLNOLQJSnK\JLHMQHRPUnGHW
KHUXQGHUVHUYLFHDVVLVWHQWHU
%HVSDUHOVHQIDVWKROGHVX QGUHW

)RUOLJVSDUWLHUQHIDVWKROGHUQHGO JJHOVHQDISXOMHQYHGU¡UHQGHNRPSHWHQFHXGYLNOLQJSn
K\JLHMQHRPUnGHWLGHWNRPSHWHQFHXGYLNOLQJHQDIVHUYLFHDVVLVWHQWHUIRUYHQWHVSODFHUHWLQGHQ
IRUDUEHMGVPDUNHGVXGGDQQHOVHVV\VWHPHW $08 +YLVGHWWHLNNHHUPXOLJWGU¡IWHVGHWWH
PHOOHPIRUOLJVSDUWLHUQH+HUXGRYHUNDQNRPSHWHQFHXGYLNOLQJHQSnK\JLHMQHRPUnGHW
IUHPDGUHWWHWNRRUGLQHUHVPHGRJLVDPPHQK QJPHGGHQ¡YULJHNRPSHWHQFHXGYLNOLQJDI
PHGDUEHMGHUH


)RUVODJ&)RUVODJGHULNNHJHQQHPI¡UHV


ĨŽƌƐůĂŐ
dĞŵĂϭ͗ŬƵƚŽŵƌĊĚĞƚŽŐĚĞƚƉƌčŚŽƐƉŝƚĂůĞŽŵƌĊĚĞ
ϬϮŶĚƌŝŶŐĂĨĂŬƵƚŬůŝŶŝŬŬĞƌƚŝůĞŶŚĞĚĞƌ͕ĚĞƌǀĂƌĞƚĂŐĞƌ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝƐŬĞǇĚĞůƐĞƌ;ƌƆŶƚŐĞŶŽƉƚĂŐĞůƐĞŽŐďůŽĚƉƌƆǀĞƌͿ
ϭϬŶĚƌŝŶŐĂĨƐƚƌƵŬƚƵƌĨŽƌĂŬƵƚůčŐĞďŝůĞƌŽŐĂŬƵƚďŝůĞƌŽŐϭ
ƵĚƌǇŬŶŝŶŐƐůčŐĞŽƌĚŶŝŶŐ

ƵĚŐĞƚ ƵĚŐĞƚ ƵĚŐĞƚ ƵĚŐĞƚ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
Ͳϰϱ͕Ϭ
Ͳϰϳ͕Ϭ
Ͳϰϳ͕Ϭ
Ͳϰϳ͕Ϭ
Ͳϰϯ͕ϵ
Ͳϰϱ͕ϵ
Ͳϰϱ͕ϵ
Ͳϰϱ͕ϵ
ͲϭϬ͕ϯ

ͲϭϬ͕ϯ

ͲϭϬ͕ϯ

ͲϭϬ͕ϯ

Ͳϯϯ͕ϲ

Ͳϯϱ͕ϲ

Ͳϯϱ͕ϲ

Ͳϯϱ͕ϲ

dĞŵĂϮ͗WůĂŶůĂŐƚĞĨŽƌůƆď
ϭϳƚĂďůĞƌŝŶŐĂĨĠƚĨčůůĞƐŝĂŐŶŽƐƚŝƐŬĞŶƚĞƌƉĊ
,ŽƐƉŝƚĂůƐĞŶŚĞĚDŝĚƚΎ
dĞŵĂϱ͗<ůŝŶŝƐŬƐĞƌǀŝĐĞ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ͳϭ͕ϭ

Ϭ
Ͳϭ͕ϭ

Ϭ
Ͳϭ͕ϭ

Ϭ
Ͳϭ͕ϭ

ϬϲEĞĚůčŐŐĞůƐĞĂĨƌĂĚŝŽůŽŐŝƐŬǀĂŐƚƉĊĂŬƵƚŬůŝŶŝŬŬĞƌŶĞƵĚĞŶ
ĨŽƌĂŬƵƚŬůŝŶŝŬŬĞƌŶĞƐůƵŬŬĞƚŝĚ

Ͳϭ͕ϭ

Ͳϭ͕ϭ

Ͳϭ͕ϭ

Ͳϭ͕ϭ


1URJ$QGULQJDIDNXWNOLQLNNHUWLOHQKHGHUGHUYDUHWDJHUGLDJQRVWLVNH
\GHOVHURJ QGULQJDIVWUXNWXUIRUDNXWO JHELOHURJDNXWELOHURJ
XGU\NQLQJVO JHRUGQLQJ
'HUKHQYLVHVWLOGHJHQHUHOOHEHP UNQLQJHULDIVQLW

1U(WDEOHULQJDIpWI OOHV'LDJQRVWLVN&HQWHUSn+RVSLWDOVHQKHG0LGW
)RUVODJHWJHQQHPI¡UHVLNNHSnJUXQGDI QGULQJHUQHLIRUVODJRJ8GJDQJVSXQNWHWIRU
IRUVODJHWRPHWI OOHV'LDJQRVWLVN&HQWHUIRU+RVSLWDOVHQKHG0LGWYDUDWVLNUHPXOLJKHGHQIRU
WLOVWDGLJKHGDWYLGHUHXGYLNOHGHDNXWWHSDWLHQWHUVIRUO¡E

,GHWGHURSUHWKROGHVPRGWDJHOVHDIYLVLWHUHGHDNXWWHPHGLFLQVNHSDWLHQWHULGDJWLGSnKYHUGDJ
Sn5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJNDQ'LDJQRVWLVN&HQWHUVXGYLNOLQJVRSJDYHSnGHWWHRPUnGH
YDUHWDJHVSn5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJ

1U1HGO JJHOVHDIUDGLRORJLVNYDJWSnDNXWNOLQLNNHUQHXGHQIRU
DNXWNOLQLNNHUQHVOXNNHWLG
%HVSDUHOVHQJHQQHPI¡UHVLNNHGDIRUVODJ QGULQJDIDNXWNOLQLNNHUWLOHQKHGHUGHU
YDUHWDJHUGLDJQRVWLVNH\GHOVHU LNNHJHQQHPI¡UHV
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$NXWNOLQLNNHUQHKDULGDJEHKDQGOHUV\JHSOHMHUVNHULWLGVUXPPHWNO±KYRUGHXGI¡UHU
VHOYVW QGLJHEHKDQGOHURSJDYHURJDVVLVWHUHUYDJWO JHUQH

(QDIRSJDYHUQHLDNXWNOLQLNNHUQHHUEUXJDIU¡QWJHQWLODWDINODUHRPSDWLHQWHQKDUHWEUXG,
JLYHWIDOGIRUHWDJHUEHKDQGOHUV\JHSOHMHUVNHQEHKDQGOLQJLIRUPDIDQO JJHOVHDIIRUELQGLQJ
HOOHUJLSV


2YHUEOLNRYHUGH¡NRQRPLVNHNRQVHNYHQVHUDIVSDUHSODQ

8GRYHUGHEHVSDUHOVHUGHUJHQQHPI¡UHVPHGGHQQHDIWDOHDIV WWHVGHUHQSXOMHWLOXIRUXGVHWH
XGJLIWHUSnPLRNULRJIUHP

+HUXGRYHUDIV WWHVHQUHVHUYHWLOQ\SDWLHQWUHWWHWDNWLYLWHWSnPLRNUL

7DEHO%HVSDUHOVHURJGHDIVDWWHSXOMHULIRUKROGWLOVSDUHNUDYHWLVSDUHSODQHQ

DŝŽ͘Ŭƌ͘

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

Ͳϰϲϲ͕ϭ

Ͳϱϰϲ͕ϰ

Ͳϲϯϱ͕ϲ

Ͳϲϴϳ͕Ϭ

&ŽƌƐůĂŐ͕ƐŽŵŐĞŶŶĞŵĨƆƌĞƐŵĞĚŵŝŶĚƌĞũƵƐƚĞƌŝŶŐĞƌ

Ͳϱϲ͕ϭ

Ͳϲϱ͕Ϯ

ͲϳϮ͕ϳ

Ͳϳϵ͕ϯ

WƵůũĞƚŝůƵĨŽƌƵĚƐĞƚĞƵĚŐŝĨƚĞƌ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

&ŽƌƐůĂŐ͕ƐŽŵŐĞŶŶĞŵĨƆƌĞƐ

ZĞƐĞƌǀĞƚŝůƉĂƚŝĞŶƚƌĞƚƚĞƚĂŬƚŝǀŝƚĞƚ
н͕ƉƵůũĞƚŝůƵĨŽƌƵĚƐĞƚĞƵĚŐŝĨƚĞƌŽŐƌĞƐĞƌǀĞƚŝů
ƉĂƚŝĞŶƚƌĞƚƚĞƚĂŬƚŝǀŝƚĞƚ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϱϳ͕ϯ

ͲϱϭϮ͕Ϯ

ͲϲϬϭ͕ϲ

Ͳϲϵϴ͕ϯ

Ͳϲϵϵ͕Ϭ

^ƉĂƌĞŬƌĂǀ

ͲϱϰϬ͕Ϭ

ͲϲϮϮ͕Ϭ

Ͳϳϭϴ͕Ϭ

Ͳϲϵϵ͕Ϭ

ͲϮϳ͕ϴ

ͲϮϬ͕ϰ

Ͳϭϵ͕ϳ

Ϭ͕Ϭ

&ŽƌƐŬĞůŵĞůůĞŵƐƉĂƌĞŬƌĂǀŽŐƐƉĂƌĞƉůĂŶ


)RUOLJVSDUWLHUQHNRQVWDWHUHUDWGHUIRUWVDWYLOY UHHQ¡NRQRPLVNXEDODQFHSnPLRNUL
PLRNULRJPLRNUL0HQVGHUHU¡NRQRPLVNEDODQFHL

1nU¡NRQRPLDIWDOHQIRUHOLJJHUGU¡IWHUIRUOLJVSDUWLHUQH¡NRQRPLHQLVSDUHSODQHQ+YLV
UHJLRQHUQHInUWLOGHOWHNVWUDPLGOHUL¡NRQRPLDIWDOHQWLOHNVHPSHOYLVDWG NNHGHQ¡NRQRPLVNH
XEDODQFHIUDSnPHGLFLQRPUnGHWVnHUIRUOLJVSDUWLHUQHHQLJHRPDWSULRULWHUHPLGOHUWLODW
G NNHRYHQVWnHQGH¡NRQRPLVNHXEDODQFHL

,WLOI OGHWDI\GHUOLJHUHPLGOHUHUIRUOLJVSDUWLHUQHHQLJHRPDWSULRULWHUHI¡OJHQGHRPUnGHU

• 8GYLNOLQJDIQ\HRJPHUHVNnQVRPPHGLDJQRVWLVNHPHWRGHU
• )RUEHGULQJDIKRVSLWDOHUQHVRYHUKROGHOVHDIXGUHGQLQJVRJEHKDQGOLQJVUHWWHQLQGHQIRU
VRPDWLNNHQRJSV\NLDWULHQ
• 1\HEHKDQGOLQJHU
• 8GGDQQHOVHLIRUELQGHOVHPHGRJLJDQJV WWHOVHDIGULIWHQDISDUWLNHOWHUDSLHQ
• <GHUOLJHUHPLGOHUWLOSXOMHWLOXIRUXGVHWHXGJLIWHUGDGHUJHQHUHOWHUIRUXGVDWHQVWUDP
EXGJHWWHULQJ

,WLOI OGHDII UUHPLGOHUL¡NRQRPLDIWDOHQHQGIRUXGVDWHUIRUOLJVSDUWLHUQHHQLJHRPDW
JHQQHPI¡UH\GHUOLJHUHEHVSDUHOVHUIRUDWVLNUH¡NRQRPLVNEDODQFHSnEXGJHWWHWLRJ
NRPPHQGHnU
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8GP¡QWQLQJHQDIVSDUHSODQHQ

%HVNULYHOVHDIV UOLJHIRUKROGRPNULQJXGP¡QWQLQJDIVSDUHSODQHQ

,IRUELQGHOVHPHGJHQQHPI¡UHOVHDIGHDIWDOWHEHVSDUHOVHURJ¡YULJHIRUDQGULQJHUSnUHJLRQHQV
DUEHMGVSODGVHUNDQDUEHMGVPLOM¡HWNRPPHXQGHUSUHV'HWHUDIVWRUEHW\GQLQJDWOHGHOVHQRJ
PHGDUEHMGHUQHVDPPHQLGHWGDJOLJHDUEHMGHRJLJHQQHPVDPDUEHMGHWL0('RJ
$UEHMGVPLOM¡RUJDQLVDWLRQHQKDUIRNXVSnNRQVHNYHQVHUQHDIEHVSDUHOVHURJIRUDQGULQJHUIRU
SHUVRQDOHIRUKROGRJDUEHMGVPLOM¡'HWHUYLJWLJWDWGHUDUEHMGHVEHYLGVWPHGDWJHQQHPI¡UHGH
NRPPHQGHIRUDQGULQJHUPHGIRNXVSnDWIDVWKROGHHWJRGWDUEHMGVPLOM¡VDPWLGLJPHGDWGHU
KROGHVIRNXVSnNHUQHRSJDYHQ)RUOLJVSDUWLHUQHRSIRUGUHUWLODWOHGHOVHQSULRULWHUHUGHQ
O¡EHQGHGLDORJRPDUEHMGVPLOM¡HWLIRUELQGHOVHPHGO¡VQLQJHQDINHUQHRSJDYHQ

6SDUHSODQHQKDUVWRUHSHUVRQDOHP VVLJHNRQVHNYHQVHU)RUDWXGP¡QWQLQJHQDIVSDUHSODQHQ
NDQInGHQ¡QVNHGH¡NRQRPLVNHHIIHNWHUIRUOLJVSDUWLHUQHHQLJHRPDWGLUHNWLRQHQIUDGHQ
MXQLEHP\QGLJHVWLODWSnEHJ\QGHDUEHMGHWPHGGHQ¡GYHQGLJHSHUVRQDOHP VVLJHWLOWDJ


6SDUHSODQHQVNRQVHNYHQVHUIRUGHSROLWLVNYHGWDJQHSODQHURJDIWDOHU

6SDUHSODQHQLQGHE UHU QGULQJHUDISROLWLVNYHGWDJQHSODQHUPHGHIWHUI¡OJHQGHSROLWLVNH
QGULQJHU

0HGGHQQHDIWDOHYLOGHY VHQWOLJVWH QGULQJHUY UH

 6WUXNWXUHOOH QGULQJHU
o QGULQJDIRUJDQLVHULQJHQDIGHWGLDJQRVWLVNHRPUnGH
o 6DPOLQJDI¡UHQ VHKDOVDNWLYLWHWIUD+RVSLWDOVHQKHG0LGWRJ+RVSLWDOVHQKHGHQ
9HVWSn+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVW
o )O\WQLQJDIIHUWLOLWHWVNOLQLNNHQSn$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDOWLO+RVSLWDOVHQKHGHQ
+RUVHQVRJ+RVSLWDOVHQKHG0LGW
o )O\WQLQJDIQ\UHFDQFHUEHKDQGOLQJIUD+RVSLWDOVHQKHG0LGWWLO$DUKXV
8QLYHUVLWHWVKRVSLWDORJ+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVW
o )O\WQLQJDIIHGPHNLUXUJLIUD$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDOWLO+RVSLWDOVHQKHG0LGW
o )O\WQLQJDIPDPPDNLUXUJLVNI OOHVIXQNWLRQIUD+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVWWLO
+RVSLWDOVHQKHG0LGW
o 5HGXNWLRQLDQWDOOHWDIGRQRUWDSQLQJHURJQHGO JJHOVHDI6NDQGHUERUJ
6XQGKHGVFHQWHUVRPIDVWWDSSHVWHG

 QGULQJHULDNXWSODQHQ
o 6DPOLQJDIPRGWDJHOVHDIDNXWWHSDWLHQWHUIUD5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJWLO
5HJLRQVKRVSLWDOHW9LERUJLGHWGHUIRUWVDWNDQPRGWDJHVYLVLWHUHGHDNXWWH
PHGLFLQVNHSDWLHQWHUNOSnKYHUGDJHSn5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJ

 QGULQJHUSnGHWSV\NLDWULVNHRPUnGH
o 6DPOLQJDIGHQSV\NLDWULVNHRYHUO JHEHUHGVNDEVYDJW
o /XNQLQJDIGHQSV\NLDWULVNHDPEXODQWHVDWHOOLWL+HGHQVWHG
o $IG0$8+5LVVNRYO JJHVXQGHU$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO5HJLRQVSV\NLDWULHQ
0LGW$IG3$8+5LVVNRYRJ$IG4$8+5LVVNRY
o 5HJLRQVSV\NLDWULHQ6LONHERUJO JJHVXQGHU5HJLRQVSV\NLDWULHQ9LERUJ6NLYHGHU
VDPWLGLJVNLIWHUQDYQWLO5HJLRQVSV\NLDWULHQ0LGW3V\NLDWULHQV+XVL6LONHERUJYLO
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EOLYHIDVWKROGWLGHQQ\HVDPOHGH5HJLRQVSV\NLDWUL0LGW

$QGUH QGULQJHU
o 5HGXNWLRQLDQWDOOHWDIVRFLDOUnGJLYHUHRJGL WLVWHU
o /XNQLQJDIPXVHXP2YDUWDFLL

6SDUHSODQHQVNRQVHNYHQVHUIRUKRVSLWDOVSURILOHU

+RVSLWDOHUQHVSURILOHUVRPGHEOHYWHJQHWDIRPVWLOOLQJVSODQHQIDVWKROGHVJUXQGO JJHQGHPHG
VSDUHSODQHQ

QGULQJHULKRVSLWDOHUQHVSURILOHURSOLVWHVKHUXQGHU

$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO
7LOI¡UVOHU
 .OLQLVN0LNURELRORJLVDPOHVSn$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO
 ,NNHDNXWNOLQLVNLPPXQRORJLVDPOHVSn$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO
 5DGLRORJLVNRJVNHOHWU¡QWJHQYDJWVDPOHVSn$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO
 1\UHFDQFHUEHKDQGOLQJIO\WWHVIUD+RVSLWDOVHQKHG0LGWWLO$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO
 0DUVHOLVERUJ&HQWUHWIO\WWHVIUD&HQWHUIRU.YDOLWHWVXGYLNOLQJWLO$DUKXV
8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO

5HGXNWLRQHU
 ,9)NOLQLNNHQOXNNHVRJDNWLYLWHWHQIO\WWHVWLO+RVSLWDOVHQKHG0LGWRJ+RVSLWDOVHQKHGHQ
+RUVHQV
 )HGPHNLUXUJLIO\WWHVWLO+RVSLWDOVHQKHG0LGW
 1RJHWKRYHGIXQNWLRQVEHKDQGOLQJIO\WWHVWLOUHJLRQVKRVSLWDOHUQH

+RVSLWDOVHQKHG0LGW
2PIO\WQLQJHU
 6DPOLQJDIPRGWDJHOVHQDIDNXWWHSDWLHQWHUL+RVSLWDOVHQKHG0LGWSn5HJLRQVKRVSLWDOHW
9LERUJLGHWGHUIRUWVDWNDQPRGWDJHVYLVLWHUHGHDNXWWHPHGLFLQVNHSDWLHQWHUNOSn
KYHUGDJHSn5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJ

7LOI¡UVOHU
 )nUK¡MWVSHFLDOLVHUHWIHGPHNLUXUJLIUD$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO
 )nUIHUWLOLWHWVEHKDQGOLQJIUD$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO
 )nUPDPPDNLUXUJLVNI OOHVIXQNWLRQIUD+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVW
 3DWRORJLHQIUD+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVWIO\WWHVWLO+RVSLWDOVHQKHGHQ0LGW
 5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJWLOI¡UHVò1,6$VHQJH

5HGXNWLRQHU
 UHQ VHKDOVDPEXODWRULXPIO\WWHVWLO+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVW
 1\UHFDQFHUEHKDQGOLQJIO\WWHVWLO$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDORJ+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVW
 ,NNHDNXWNOLQLVNLPPXQRORJLIO\WWHVWLO$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO
 5DGLRORJLVNYDJWIO\WWHVWLO$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO
 .OLQLVN0LNURELRORJL I OOHVDIGHOLQJIRU+RVSLWDOVHQKHG0LGWRJ+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVW 
IO\WWHVWLO$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO
 5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJUHGXFHUHVPHGòLQWHQVLYVHQJ
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+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVW
7LOI¡UVOHU
 UHQ VHKDOVDPEXODWRULXPIO\WWHVIUD+RVSLWDOVHQKHG0LGWWLO+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVW
 1\UHFDQFHUEHKDQGOLQJIO\WWHVIUD+RVSLWDOVHQKHG0LGWWLO+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVW
 .OLQLVN6RFLDOPHGLFLQ 5HKDELOLWHULQJIO\WWHVIUD&HQWHUIRU.YDOLWHWVXGYLNOLQJWLO
+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVW

5HGXNWLRQHU
 0DPPDNLUXUJLVNI OOHVIXQNWLRQIO\WWHVWLO+RVSLWDOVHQKHG0LGW
 .OLQLVN0LNURELRORJL I OOHVDIGHOLQJIRU+RVSLWDOVHQKHG0LGWRJ+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVW 
IO\WWHVWLO$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO
 ,NNHDNXWNOLQLVNLPPXQRORJLIO\WWHVWLO$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO
 3DWRORJLHQIO\WWHVWLO+RVSLWDOVHQKHG0LGW
 5DGLRORJLVNYDJWIO\WWHVWLO$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO

+RVSLWDOVHQKHGHQ+RUVHQV
7LOI¡UVOHU
 2YHUWDJHUQRJOHDYDQFHUHGHEURNRSHUDWLRQHUIUD$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO
 )nUIHUWLOLWHWVEHKDQGOLQJIUD$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO

5HGXNWLRQHU
 5DGLRORJLVNYDJWIO\WWHVWLO$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO
 6NDQGHUERUJ6XQGKHGVFHQWHUQHGO JJHVVRPIDVWWDSSHVWHG

5HJLRQVKRVSLWDOHW5DQGHUV
5HGXNWLRQHU
 5DGLRORJLVNYDJWIO\WWHVWLO$DUKXV8QLYHUVLWHWVKRVSLWDO

3U KRVSLWDOHW
5HGXNWLRQHU
 KMHPPHV\JHSOHMHUVNHRUGQLQJHU

3V\NLDWULHQ
2PIO\WQLQJHU
 'HUQHGO JJHVVHQJHL+HUQLQJRJVHQJHL+ROVWHEUR0HQVGHURSUHWWHV
KRWHOVHQJHL+ROVWHEURVDPWGHUDIV WWHVPLGOHUWLOVW\UNHOVHDIGHDPEXODQWHWLOEXGRJ
VDPDUEHMGHWPHGNRPPXQHQ
 2YHUO JHEHUHGVNDEVYDJWHQVDPOHV
 $PEXODQWVDWHOOLWL+HGHQVWHGOXNNHV
 $IG0$8+5LVVNRYQHGO JJHVRJDNWLYLWHWHUQHVDPOHVSnGHDQGUHWR
DOPHQSV\NLDWULVNHDIGHOLQJHUL5LVVNRY3RJ4
 5HJLRQVSV\NLDWULHQ6LONHERUJQHGO JJHVVRPVHOYVW QGLJHQKHGRJGHUHWDEOHUHVHQ
5HJLRQVSV\NLDWULHQ0LGWGHUEHVWnUDI5HJLRQVSV\NLDWULHQ9LERUJ6NLYHRJ
5HJLRQVSV\NLDWULHQ6LONHERUJ3V\NLDWULHQV+XVL6LONHERUJEHYDUHV3DWLHQWHUQHIUD
6LONHERUJLQGO JJHVIUHPRYHUL9LERUJLVWHGHWIRUL5LVVNRY

5HGXNWLRQHU
 0XVHXP2YDUWDFLOXNNHVL

$QGHW
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•


)RUVODJRP%¡UQHRJ8QJGRPVSV\NLDWULVN)ULNOLQLNVNDOQ UPHUHDINODUHVLIRUELQGHOVH
PHGGHQHQGHOLJHEXGJHWO JQLQJIRU


+HQVLJWVHUNO

ULQJHU


$$NXWRPUnGHWRJEHQFKPDUNSnGHWPHGLFLQVNHRPUnGH
,VSDUHSURFHVVHQKDUGHULQGHQIRUGHWPHGLFLQVNHRPUnGHY UHWDUEHMGHWPHGEHQFKPDUNV
YHGU¡UHQGHO JHIRUEUXJHWSnKRVSLWDOHUQH'HUVHUXGWLODWY UHIRUVNHOOHGHULNNH
XPLGGHOEDUWRJIXOGWXGNDQIRUNODUHVPHGIRUVNHOOHLRSJDYHUQH

'HULJDQJV WWHVHQDQDO\VHDIGHWHQNHOWHKRVSLWDOVRSJDYHULQGHQIRUGHWDNXWWHRPUnGHVDPW
PXOLJKHGHUUHVVRXUFHURJYLONnUIRUDWO¡VHRSJDYHQPHGKHQEOLNSnDWVLNUHHQHQVDUWHW
VHUYLFHWLOERUJHUQHLRSWDJHRPUnGHW,DQDO\VHQYLOSURGXNWLYLWHWVIRUVNHOOHRJVnLQGJn

,VDPPHQK QJKHUPHGLQGJnURJVnEHQFKPDUNSnGHWPHGLFLQVNHRPUnGHRJDQDO\VHUDI
O JHIRUEUXJHW

%QGULQJDIRSJDYHYDUHWDJHOVHLQGHQIRUSUDNVLVVHNWRUHQ
,QGHQIRUSUDNVLVRPUnGHWHUGHUEOHYHWRSP UNVRPKHGSnPXOLJKHGHUIRUPHUH
JUXQGO JJHQGH QGULQJHUDIRSJDYHYDUHWDJHOVHQLDOPHQSUDNVLV)RUPnOHQHHUEODDWIO\WWH
RSJDYHUWLOGHUKYRUGHXGI¡UHVELOOLJVWRJDWVLNUHGHEHGVWHSDWLHQWIRUO¡E

&%UXJDII OOHVO¡VQLQJHUSnIRUV\QLQJVRPUnGHW
,QGHQIRUIRUV\QLQJVRPUnGHWKDUGHUYLVWVLJHWVW¡UUHSRWHQWLDOHIRUEHVSDUHOVHUHQGIRUYHQWHW
'HUHUHQLJKHGRPDWGHUIUHPDGUHWWHWE¡UY UHPHUHIRNXVSnPXOLJKHGHUIRUEHVSDUHOVHU
YHG¡JHWEUXJDII OOHVO¡VQLQJHU%HGUHXGQ\WWHOVHDIUHJLRQHQVORNDOHUEHGUHRUJDQLVHULQJDI
KM OSHPLGGHORPUnGHWRJIOHUHI OOHVVWDQGDUGHUHURSODJWHWHPDHUIRUGHWIUHPWLGLJHDUEHMGH

'6 UOLJHXGYLNOLQJVRSJDYHUIRU5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJ
'HWHUDIJ¡UHQGHIRUGHQIRUWVDWWHXGYLNOLQJDI'LDJQRVWLVN&HQWHUL6LONHERUJDWGHUHUIRNXV
SnDWIDVWKROGHSURILOHQVRP8QLYHUVLWHWVNOLQLNIRU,QQRYDWLYHSDWLHQWIRUO¡E'HWLQGHE UHUDW
DOOHGHDPEXODQWHIXQNWLRQHUGHULGDJHUL'LDJQRVWLVN&HQWHUELEHKROGHVRJDWGHUIRUWVDW
DUEHMGHVPHGDWRPO JJHIUDVWDWLRQ UWLODPEXODQWEHKDQGOLQJRJPHGDWRSWLPHUH
DPEXODQWHIRUO¡E'HUXGRYHURSUHWKROGHVVHQJHSODGVHUWLOEODLQGO JJHOVHDINURQLVNH
SDWLHQWHUVn'LDJQRVWLVN&HQWHUNDQYLGHUHXGYLNOHWLOEXGWLOGLVVHHNVHPSHOYLVYHGHWDEOHULQJ
DINRQFHSWHW´IOHNVLEOHLQGO JJHOVHDISDWLHQWHUPHGNURQLVNHV\JGRPPH´'HWWHNRQFHSW
XGYLNOHVLW WVDPDUEHMGHPHGDOPHQSUDNVLVRJ6LONHERUJ.RPPXQHRJUHWWHUVLJPRG
SDWLHQWHUPHGEHKRYIRUV\JHKXVNRQWDNWSnJUXQGDIDNXWRSEOXVVHQLGHUHVNURQLVNHV\JGRP
HOOHUI¡OJHYLUNQLQJHUDIEHKDQGOLQJHQ'HVXGHQVNDOGHUDUEHMGHVYLGHUHPHGLQQRYDWLYH
SDWLHQWIRUO¡ELIRUKROGWLOXGUHGQLQJDINU IWRJSDWLHQWHUPHGIOHUHV\JGRPPHKYLONHWEDVHUHU
VLJSnGHQEUHGHYLIWHDIPHGLFLQVNHVSHFLDOHUGHUHUWLOVWHGHSn5HJLRQVKRVSLWDOHW6LONHERUJ

(.DSDFLWHWVXGQ\WWHOVH
,IOHUHODQGVG NNHQGHUDSSRUWHUHUGHUSHJHWSnPXOLJKHGHQIRUHQEHGUHXGQ\WWHOVHDI
NDSDFLWHWHQSnRSHUDWLRQVVWXHUQH'HWIRUYHQWHVDWGHUSnODQGVSODQEOLYHUDUEHMGHWYLGHUH
PHGKYRUGDQGHUVLNUHVVW¡UUHJHQQHPVLJWLJKHGRPNDSDFLWHWRJNDSDFLWHWVXGQ\WWHOVHSnGH
HQNHOWHV\JHKXVHRJSnWY UVDIUHJLRQHU'HWIRUYHQWHVHQGYLGHUHDWGHUYLOEOLYHXGDUEHMGHW
NRQNUHWHQDWLRQDOHDQEHIDOLQJHUWLOPnORJPLOHS OHIRUVWDQGDUGLVHULQJRJV\VWHPDWLVHULQJHQ
DIGDWD

(QEHGUHXGQ\WWHOVHDINDSDFLWHWHQIRUXGV WWHUXGYLNOLQJDIRSHUDWLRQVSODQO JQLQJVV\VWHPHU
5HJLRQ0LGWM\OODQGHULJDQJPHGDWLPSOHPHQWHUHLWY UNW¡MHWNOLQLVNORJLVWLNVRPNDQJLYH
GHWIRUQ¡GQHGDWDJUXQGODJIRUO¡EHQGHRSJ¡UHOVHUDINDSDFLWHWVXGQ\WWHOVHQ.OLQLVN/RJLVWLN
IRUYHQWHVHIWHUGHQXY UHQGHSODQHUIXOGWLPSOHPHQWHUHWYHGXGJDQJHQDI'HWYLGHUH
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DUEHMGHPHGSODQO JQLQJVV\VWHPHURJLQGLNDWRUHUIRUNDSDFLWHWVXGQ\WWHOVHQVNDOEDVHUHVSn
HYHQWXHOOHQDWLRQDOHDQEHIDOLQJHUDIWDOHU
)RUOLJVSDUWLHUQH¡QVNHUDWIUHPU\NNHDUEHMGHWPHGXGQ\WWHOVHQDIRSHUDWLRQVJDQJH SXQNW
 'HUVNDEHVRYHUEOLNLRYHUGHLJDQJVDWWHLQLWLDWLYHU'HUVHVSnPXOLJKHGHUIRUDW
IUHPU\NNHVnPHJHWVRPPXOLJWDIEHVSDUHOVHQWLORJLGHWEHVSDUHOVHUQHIRUWVDW
VNDOEDVHUHVLJSnHOHNWURQLVNHUHJLVWUHULQJHU'HUIRUHO JJHVHQSODQIRUUHJLRQVUnGHW

)8QGHUV¡JHOVHDIPXOLJKHGHUIRUXGEXGDIVHUYLFHRPUnGHW
'HUJHQQHPI¡UHVHQXQGHUV¡JHOVHDIPXOLJKHGHUQHIRUNRQNXUUHQFHXGV WWHOVHDI
VHUYLFHRPUnGHW'HUXGDUEHMGHVHWEHVOXWQLQJVJUXQGODJYHGU¡UHQGHPXOLJKHGHUQHIRU
NRQNXUUHQFHXGV WWHOVHDIVHUYLFHRPUnGHWVRPIRUHO JJHVUHJLRQVUnGHW'HUXGDUEHMGHV
GHUXGRYHUHWQRWDWRPKYDGXGGDQQHOVHVRSJDYHQDIVHUYLFHDVVLVWHQWHUNRVWHU

*/DERUDWRULHIXQNWLRQHUL9HVW
)RUOLJVSDUWLHUQHHUHQLJHRP±HIWHUI UGLJJ¡UHOVHDI'19*¡GVWUXS±DWXQGHUV¡JH
PXOLJKHGHUQHIRUODERUDWRULHIXQNWLRQHUL+RVSLWDOVHQKHGHQ9HVWVHWLO\VHWDIGHQIRUWVDWWH
WHNQRORJLVNHXGYLNOLQJ

+.¡NNHQRPUnGHW
)RUOLJVSDUWLHUQHHUHQLJHRPDWGHULJDQJV WWHVHQXQGHUV¡JHOVHDIPXOLJKHGHUIRU
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