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RÄDDNINGSNÄMNDEN
Räddningsnämnden är en gemensam nämnd, i vilken
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner samarbetar,
med Uppsala som värdkommun. Samarbetet startade 2012
och i nämnden sitter ledamöter från alla tre kommuner.
Nämnden ansvarar för räddningsverksamhet enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO), tillståndsgivning och tillsyn
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
och i tillämpliga delar kommunernas uppgifter enligt lagen
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor.
Nämnden har fortlöpande särkskilt uppmärksammat
följande strategiska frågor:
•
Bemanning av RiB-organisationen
•
Organisatorisk och social arbetsmiljö
•
Lokalförsörjning
Bemanningen av RiB-organisationen har under sommaren
varit ansträngd. Nämnden har särskilt följt bemanningen
av RiB-organisationen med månatliga rapporter.
Brandförsvaret har genomfört samtliga aktiviteter i den
handlingsplan beträﬀande organisatorisk och social
arbetsmiljö som antogs förra året. Nämnden har följt
arbetet på varje möte och tagit del av den uppföljande
undersökningen som visade på en tydlig positiv
förﬂyttning.
Oklarheter beträﬀande hyresnivåerna för Bärby och
Rosendals brandstationer har ägnats mycket arbete under
året. En långsiktig lösning bör vara klar tidigt 2018.
Vidare har nämnden tillskrivit kommunstyrelsen i Uppsala
beträﬀande hyresnivån för Viktoria-området. Nämnden
följer arbetet med planerad nybyggnation av brandstationer
i Almunge, Gimo och Tierp.
Nämnden uppmärksammade särskilt området civilt försvar
under hösten. Efter nämndens genomgång höjde nämnden
ambitionsnivån för området inför år 2018.
Ordförande i räddningsnämnden: Patrik Kjellin
Brandchef vid Uppsala brandförsvar: Anders Ahlström

ORDFÖRANDE

| KOMMENTAR

BRANDCHEF

| KOMMENTAR

Ny organisation, en ny stab, nytt kollektivavtal för våra
RiB-medarbetare och en ny regional befälsutbildning. I
kombination med en 125-årig historia innebär det en hel
del dynamik, något som 2017 verkligen bjöd på.
Att beskriva vårt uppdrag och hur eﬀektiva vi är en
utmaning då vi ska hantera lågfrekventa, oönskade och
oförutsedda händelser parallellt med mycket långsiktig
verksamhet. Våra tre ägarkommuner bad om underlag
till vårens ägarsamråd som kunde beskriva hur eﬀektiv
brandförsvarets verksamhet är. Våra ägarkommuner är
nöjda med verksamheten. Utifrån samhällets utveckling i
stort är det dock tydligt att vi ska utveckla vår verksamhet
ytterligare.
Under våren 2017 genomfördes en omorganisation av
brandförsvaret. En ledningsnivå togs bort och en stab för
analys och långsiktig planering skapades. Med den nya
organisationen vill vi skapa bättre förutsättningar för korta
besluts- och kommunikationsvägar och ökad delaktighet.
Tack vare ett stort engagemang från de närmast berörda
genomfördes omorganisationen med ett försumbart
produktionsbortfall. Den mycket preliminära första
känslan av den nya organisationen är att den stödjer de mål
som vi satt upp.
Det kollektivavtal som träﬀades i slutet av 2016 beträﬀande
RiB gav upphov till mycket åsikter och känslor. Inte
blev det enklare av att det redan pågick ett arbete med
resultatet av RiB-kvällarna 2016. Efter många möten med
mycket engagemang är avtalet omhändertaget, de lokala
förhandlingarna avklarade och arbetet med RiB-kvällarnas
resultat fortsätter.
Under året har en omfattande kompetenshöjande
insats genomförts, riktad till chefer och stabspersoner.
Utbildningen Förtroendefullt samarbete genomfördes i två
omgångar och har därefter kompletterats med repetition
och fördjupning. Insatsen fortsätter men en introduktion
för medarbetare under januari 2018.
De 125 år som Uppsala brandförsvar verkat för samhällets
trygghet ﬁrades två kvällar i september.
Den regionala samverkan utvecklas vidare. I slutet av året
genomfördes en gemensam pilotutbildning för brandbefäl.
Konceptet kommer att justeras och därefter genomföras
för alla brandbefäl i ledningsnivå 2 till 5.
Det är mångas stora engagemang som gjort 2017 till ett år
med mycket genomförd verksamhet och stora insatser för
brandförsvarets långsiktiga utveckling. Ett stort och varmt
tack till er alla!
Anders Ahlström, brandchef
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Information och rådgivning
Att den enskilde själv kan hantera olyckor och bränder är ett av nämndens mål.
För att uppnå detta mål genomför Uppsala brandförsvar brandskyddsutbildningar främst riktad till personal inom vård och
omsorg i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Under året har 2 153 personer fördelat på 174 utbildningstillfällen
utbildats i brandskydd genom brandförsvarets försorg.
Brandförsvaret lämnar även information och rådgivning till medborgare, förvaltningar, organisationer och företag för
att öka kunskapen i att hantera olyckor och bränder. Informationsinsatser genomförs kontinuerligt i olika forum och
brandförsvaret deltar även i nationella kampanjer om brandskydd. Brandförsvarets webbplats har under året förﬁnats för
att bättre nå ut med information om brandförebyggande åtgärder till medborgare, företag och andra organisationer.
Brandförsvaret har ett telofonnummer som medborgare, företag och andra organisationer kan ringa och få svar på frågor
rörande förbyggande brandskydd. Telefontiderna är 09.00 till 11.00 alla vardagar. Under året var det drygt tusen samtal
vilket är en kraftig ökning mot tidigare år.
Brandförsvarets upphandlade sotare delar ut informationsblad till småhusägare om brandskydd i hemmet i samband med
sotning och brandskyddkontroll av eldstäder.
Information om brandskydd har under året även publicerats via storbildtavlor och i lokala medier.
Likt tidigare år hade brandförsvaret öppet hus på samtliga tjugo brandstationer och värn under en dag i september, det är
ett uppskattat evenemang som lockade drygt 3 000 personer.
Under året tog brandförsvaret emot studiebesök från förskolor och skolor där eleverna ﬁck information i brandsäkerhet
anpassad efter deras ålder.
Brandförsvaret ﬁck besök eller besökte under året:
• 50 förskoleklasser med sammanlagt 1 250 elever
• 43 klasser i årskurs 5 med sammanlagt 1 075 elever
• 90 klasser i årskurs 7 med sammanlagt 2 149 elever
Brandförsvaret tog även emot 31 praoelever fördelat på tre olika praoveckor under året.

Tillsyn och tillstånd
Tillsyner görs enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vid vissa objekt
görs tillsyn enligt båda lagstiftningarna, då samplaneras tillsynerna. Nämnden handlägger också ansökningar om tillstånd
för hantering av brandfarliga varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Under året har 406 tillsyner utförts varav cirka 80 var tillsyn av radhus, detta är något färre tillsyner än förra året men följer
i stort tillsynsplanen.
Nämnden har fattat 105 beslut gällande tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara, varav ett trettiotal har krävt
särskild avsyning på objektet.
Antal genomförda tillsyner enligt LSO och LBE 2017
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Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
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Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i våra tre kommuner, Tierp, Uppsala och Östhammar, utförts främst av de
två entreprenörerna som räddningsnämnden har avtal med. Entreprenörerna utför rengöring och brandskyddskontroller av
fasta förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler och imkanaler i restauranger och storkök.
Några fastighetsägare har valt att själva utföra rengöring. Under året har brandförsvaret beviljat ett femtiotal ansökningar
från fastighetsägare om att själv få utföra rengöring.
Brandförsvaret har avslagit en ansökan om att själv få utföra rengöring då den sökanden inte uppfyllde uppställda kriterier.
Brandförsvaret under året haft ett ﬂertal möten med entreprenörerna för att säkerställa att förelägganden utfärdade av
entreprenörerna på fasta förbränningsanordningar är rättssäkra och i övrigt av god kvalité.
Entreprenörerna tillämpar fullt ut Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps tillsynshandbok vid de tillfällen
förelägganden utfärdas.

Förbereda och genomföra räddningsinsatser
Räddningsinsatser förbereds genom utbildning, övning, objektsorienteringar, insatsplanering samt fordons- och
materielunderhåll. I förberedelserna ingår också utveckling av metod och taktik, samt fysisk träning och fysiska tester.
Under hösten har en rökdykarledarutbildning för delar av brandförsvaret personal genomförts. Brandförsvaret har också
utbildat egna instruktörer i akut omhändertagande vid pågående dödligt våld (PDV).
När räddningsinsatser ska genomföras hanterar Storstockholms räddningscentral (SSRC) utalarmering av Uppsala
brandförsvars räddningsresurser. SSRC hanterar larm och ledning vid räddningsinsatser i ett ﬂertal kommuner genom
samverkan med Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten
Norrtälje, Storstockholms brandförsvar och Räddningstjänsten Sala-Heby. Dessa räddningstjänsterna hjälper också
varandra med räddningsresurser vid större eller långvariga räddningsinsatser.
Under året har 2 334 insatser genomförts i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, vilket är 162 färre insatser än förra
året.
Förebyggande av suicid har varit en prioriterad utbildning och övningsverksamhet under 2017. Brandförsvaret har anställt
20 nya RiB-medarbetare som har genomgått preparandutbildningen för brandman. Brandförsvaret har även deltagit vid
99 räddningsinsatser i andra kommuner. En uppmärksammad räddningsinsats under året var en masskrock på E4 mellan
Björklinge avfarten och Örbyhus i januari. Insatsen genomfördes under svåra väderförhållanden med kraftigt snöfall,
dålig sikt och svår halka på platsen. Det var en lastbil och cirka 25 personbilar inblandade i kollisionen. Under året har det
tyvärr omkommit fyra personer i byggnadsbränder. Antalet bränder under året som enligt brandförsvarets bedömning var
anlagda uppgick till 183. Det är en marginell ökning jämfört med föregående år.

Räddningsinsatser per kategori 2017
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Antal räddningsinsatser 2012 till 2017
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Traﬁkolycka Uppsala 2017.
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Brandstationer

Uppsala brandförsvar har brandstationer på de orter som markerats i kartbilden ovan. Alla brandstationer, tillsammans med
omkringliggande räddningstjänster i andra kommuner, utgör ett nät av räddningsresurser.
Beredskapsform och bemanning på brandstationerna är olika för att svara mot riskbilden. Vid respektive brandstation är
bemanningens beredskapsform markerad med färg och omfattningen i siﬀror. De blå cirklarna markerar brandstationer
bemannade med heltidspersonal och de röda cirklarna markerar brandstationer bemannade med räddningspersonal i
beredskap (RiB). I Tierp och Östhammar, markerade med röd/blå cirkel, ﬁnns både heltids- och RiB-personal. De vita
cirklarna markerar räddningsvärn som bemannas av frivilliga. Heltidsmedarbetarna arbetar på brandstationen och ska vara
på väg till en insats 1,5 minut efter ett larm. RiB-medarbetarna har en annan huvudarbetsgivare och ska de veckor de har
beredskap vara på väg till en insats efter 6 eller 7 minuter. Bemanningen anges i formen brandbefäl+brandmän.
På Fyrislund och i Östhammar ﬁnns tre brandbefäl i jour. På Fyrislund är det ett brandbefäl i ledningsnivå 3 (vakthavande
brandingenjör, VBI) och ett brandbefäl i ledningsnivå 2 (insatsledare, IL). I Östhammar är det ett brandbefäl i ledningsnivå
2 (insatsledare, IL).
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Åtgärder efter räddningsinsats
Åtgärder efter räddningsinsats omfattar att informera drabbade om behov av restvärdesräddning, sanering, bevakning
eller andra åtgärder när räddningsinsatser avslutas. Undersökning av olycksorsak, olycksförlopp och utvärdering av
räddningsinsatser är andra viktiga delar efter en insats.
Brandförsvaret gör utvärdering efter räddningsinsats med metoden AAR (After Action Review). Utvärderingar efter
räddningsinsatser är ett viktigt led för att utveckla räddningsinsatsförmågan. Alla utvärderingar gås igenom och eventuella
förslag tas om hand för att utveckla verksamheten.
Insatsstatistik tas fram och analys av räddningsinsatserna genomförs varje vecka bland annat för samverkan med andra
organisationer i syfte att minska anlagda bränder och skadegörelse.

Samordning och samverkan
Samverkan och samordning är en grundläggande del i nämndens verksamhet. Tillsammans med frivilliga, andra
förvaltningar, räddningstjänstorganisationer, statliga myndigheter som länsstyrelser, polis och landsting kan nämndens
verksamhet inte bara skapa goda förutsättningar utan också få större eﬀekt av verksamheten.
Samverkan sker inte endast beträﬀande räddningstjänst. Goda exempel på bra samverkan är hjärtstopps- och IVPA-larm (I
Väntan På Ambulans) som brandförsvarets utryckningsstyrkor larmas till på uppdrag av landstinget. Ett annat bra exempel
är att brandförsvaret larmas för AOSP, Akut Omhändertagande av Självmordsbenägen Person.
Kommunerna har ansvar för att samordna skydd mot andra olyckor än brand. Huvudansvaret för samordningen ﬁnns i
respektive kommun.
En viktig del i brandförsvarets arbete är delta i kommunernas olika byggnadsprocesser. Som exempel kan nämnas
framtagande av nya detaljplaner där brandförsvaret jobbar särskilt för att risker ska minimeras.
Brandförsvaret är också remissinstans för andra förvaltningar, organisationer och myndigheter. Polismyndigheten bistår
brandförsvaret med utlåtanden inför publika sammankomster. Sakkunnig¬utlåtanden om brand- och rökspridning lämnas
till åklagare och polismyndighet. Remissvar beträﬀande serveringstillstånd lämnas till miljöförvaltningarna, som är
tillståndsgivare inom kommunerna.
Brandförsvaret deltar tillsammans med andra myndigheter och förvaltningar samt kommunala bostadsbolag i olika
trygghetsskapande aktiviteter, exempelvis trygghetsvandringar.
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Krisberedskap
Det är våra tre kommuner som inom sina respektive geograﬁska områden ansvarar för att samordning av krishanteringsfrågor
sker. Brandförsvaret är en av ﬂera förvaltningar som berörs i händelse av en krissituation. Det är därför nödvändigt att
samordnade övningar och gemensamma planeringar genomförs, både enskilt i kommunerna och tillsammans i länet.
I Uppsala kommun har brandförsvaret deltagit i Work-shopar i syfte att bidra till en bra samverkan med övriga förvaltningar
vid allvarliga samhällsstörningar.
Vidare har en riktad utbildningsinsats för brandförsvarets befäl gjorts. Brandförsvarets medarbetare har deltagit i ﬂera
av de övningar och aktiviteter som länsstyrelsen genomför. Exempel på detta är den stora krishanteringsövningen som
Länsstyrelsen samordnade i april och arbetet i samband med försvarsövningen Aurora.
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Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap
Förmågan till civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap är verksamheter räddningsnämnden prioriterar
starkt. Mot bakgrund av ﬂera oönskade händelser i omvärlden är det viktigt att förmågan till civilt försvar stärks.
En strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap har påbörjats bland annat samövning med
länsstyrelse, försvaret, sjukvården och polis.
Under året har arbete med att krigsplacera heltidsanställd personal på sina respektive arbetsplatser påbörjats.
För att klara ett långvarigt avbrott i den ordinarie elförsörjningen har en inventering av brandförsvarets stationer påbörjats
och alternativa sätt att förse brandförsvarets räddningsfordon med drivmedel undersöks.
Arbetet kommer att intensiﬁeras när de centrala myndigheterna länsstyrelsen och myndigheten för samhällsskydd och
beredskap kommer ut med närmare anvisningar för arbetet.

Näringslivsinformation
En viktig del av kommunernas arbete är att underlätta för företagare att verka i respektive kommun både vid
nyetablering och vid ordinarie verksamhet.
Brandförsvaret har en stor del i detta arbete då nämnden handlägger och är tillstånd och tillsynsmyndighet.
Brandförsvaret arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkra och ge den service som företagarna efterfrågar inom ramen
för vårt verksamhetsområde.
Brandförsvaret igår i de tre kommunernas mätningar av hur företagarna uppfattar brandförsvaret mätningarna anges
i ett så kallat nöjd kundindex (NKI) där företagarna bland annat får betygssätta brandförsvarets tillgänglighet,
bemötande, taxor, kompetens.
Brandförsvaret har ett högt betyg i Uppsala och något lägre i de två övriga kommunerna.
I brandförsvarets led att ständigt förbättra sitt arbete i kontakt med näringsidkare deltar vi olika företagsevenemang.

Workshop i Östhammars kommun anordnad av den lokala företagarföreningen.
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Nettokostnad och resultat

Räddningsnämnden
varav Tierp
varav Uppsala
varav Östhammar

Nettokostnad
2017

Budget
2017

Resultat
2017

191 340
22 817
144 871
23 653

191 478
22 833
144 975
23 670

138
16
104
17

Nettokostnad Nettokostnadsföregående år
förändring
183 929
21 932
139 261
22 736

7 411
885
5 610
917

Nettokostnadsförändring
i procent
4,0 %
4,0 %
4,0 %
4,0 %

belopp i tkr (tusentals kronor)

Resultatanalys
Nettokostnaden för året på 191 340 tkr följer budget med en avvikelse på endast 0,1 procent.
Nettokostnaden har ökat med 4,0 procent jämfört med föregående år och beror till största del på löne- och prisökningar och
ökade kostnader för avskrivningar, kurser och gemensamma kostnader från kommunledningskontoret i Uppsala kommun.
Avskrivningskostnaden för investeringar har ökat med 1 155 tkr (10 procent) jämfört med föregående år. Kostnadsökningen
för investeringar följer nämndens planering för att få en god och likvärdig räddningstjänst i alla tre kommuner. Under de
senaste sex åren sedan den gemensamma nämnden bildades har nämnden investerat för i genomsnitt cirka 17 700 tkr per år
vilket förklaras av att det fanns ett uppdämt investeringsbehov av fordon och materiel.
Det uppdämda behovet har nu tillgodosetts och för kommande år planerar nämnden att investera för cirka 13 000 tkr per år
vilket är en nivå som väl ska motsvara investeringsbehovet för att uppnå en god räddningstjänst och rymmas i nämndens
driftbudget.
Kostnaden för kurser har ökat med 936 tkr (129 procent) och beror på främst på en utbildningssatsning av personal i
förtroendefullt samarbete. De kommungemensamma kostnaderna från kommunledningskontoret i Uppsala kommun har
ökat med 1 050 tkr (19 procent) och beror främst på ändrade fördelningsprinciper.
Nettokostnadsökningen är något högre än prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är 3,5 procent för 2017.
Nämndens något större nettokostnadsökningen på 4,0 procent beror främst på att det uppdämda behovet av fordons- och
materielinvesteringar tillgodosetts de senaste åren och därmed har avskrivningskostnaden ökat med 10 procent jämfört med
föregående år.
Nettokostnad per invånare för räddningstjänst (2016):
Kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Östhammars kommun

kr/invånare
1 050
657
1 050

medel respektive kommungrupp
796
640
1 047

Nettokostnaden per invånare för Uppsala kommun och Östhammars kommun stämmer väl med medelvärdet för jämförbara
kommuner, nettokostnaden för Tierps kommun är något högre än medelvärdet.
För de kommande två åren 2018 till 2019 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå
på verksamheten utifrån budgetplanerna från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner som återﬁnns i Uppsala kommuns
Mål och budget 2018.

Nettokostnadsökning 2013 - 2017

tkr1

Nettokostnad i
Nettokostnadsökning i procent
Prisindex kommunal verksamhet2

2012

2013

2014

2015

2016

2017

166 053

169 740
2,2 %
2,2 %

172 889
1,9 %
2,3 %

178 065
3,0 %
3,0 %

183 929
3,3 %
3,0 %

191 340
4,0 %
3,5 %

belopp i tkr (tusentals kronor)
1 exklusive jämförelsestörande poster.
2 prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling som
beskriver sektorns kostnadsutveckling avseende lönekostnadsökningar och prisökningar. PKV i december respektive år.
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Investeringar
Under året uppgick investeringarna till 12 952 tkr. Investeringsutrymmet för året är 15 510 tkr, skillnaden mellan utfallet
och budgetramen beror främst på tre investeringar som är påbörjade men inte avslutade under året.
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Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst

Uppföljningen av inriktningsmålen görs utifrån indikatorernas utfall och av aktiviteter kopplade till målen.

Utfall 2017

Inriktningsmål

Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och
eﬀekterna av bränder och andra olyckor.

Stärka förmågan till krisberedskap.

Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd
beredskap.

Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom
lokala aktörer.

Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen.

Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap
att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och
utbildning.

Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att
tillgängligheten till och eﬀektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras.

Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor.
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Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen

,ĂŶĚůŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵĨƂƌĨƂƌĞďǇŐŐĂŶĚĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŽĐŚƌćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚ
ϮϬϭϲͲϮϬϭϵ
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

/ŚƂŐŐƌĂĚƵƉƉĨǇůůƚ

KĨƂƌćŶĚƌĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ĞŶƉůĂŶĞƌĂĚĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶćƌŐĞŶŽŵĨƂƌĚŝŶŽŵŶćƐƚŝŶƚŝůůĂůůĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞŶ͘/ŶŽŵǀŝƐƐĂ
ŽŵƌĊĚĞŶŚĂƌǇƚƚĞƌůŝŐĂƌĞĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐ͘
KŵƌĊĚĞƚŝǀŝůƚĨƂƌƐǀĂƌŚĂƌŝŶƚĞŶĊƚƚƐĊůĊŶŐƚƐŽŵƉůĂŶĞƌĂƚ͕ĨƌćŵƐƚƉĊŐƌƵŶĚĂǀĂƚƚĐĞŶƚƌĂůĂƌŝŬƚůŝŶũĞƌ
ćŶŶƵŝŶƚĞůćŵŶĂƚƐ͘

/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐƐŵĊůŝŚĂŶĚůŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵĨƂƌĨƂƌĞďǇŐŐĂŶĚĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŽĐŚ
ƌćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚ
^ĂŵĂƌďĞƚƐŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐƐŵĊůϭ͗hƚǀĞĐŬůĂƐĂŵĂƌďĞƚĞŶŵĞĚĂŶĚƌĂ
ƐĂŵŚćůůƐĂŬƚƂƌĞƌĨƂƌĂƚƚŵŝŶƐŬĂĂŶƚĂůĞƚŽĐŚĞĨĨĞŬƚĞƌŶĂĂǀďƌćŶĚĞƌŽĐŚĂŶĚƌĂŽůǇĐŬŽƌ
ĞƚĨƂƌĞďǇŐŐĂŶĚĞĂƌďĞƚĞƚƐƚĊƌŝĨŽŬƵƐ͘ƌćŶĚĞƌŽĐŚŽůǇĐŬŽƌƐŬĂƐĊůĊŶŐƚŵƂũůŝŐƚĨƂƌŚŝŶĚƌĂƐĨƌĊŶĂƚƚ
ŝŶƚƌćĨĨĂ͘ƌďĞƚĞƚćƌŬŽŵƉůĞǆƚŽĐŚďĞƌƂƌŵĊŶŐĂŽůŝŬĂĂŶƐǀĂƌŝŐĂĂŬƚƂƌĞƌŽĐŚŝĚĞĞůůĂĂŬƚƂƌĞƌŝƐĂŵŚćůůĞƚ͘
^ĂŵĂƌďĞƚĞćƌĞŶĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĨƂƌĂƚƚŶĊƵƚŽĐŚƉĊǀĞƌŬĂ͘DĊůĞƚƐǇĨƚĂƌƚŝůůĂƚƚďƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚƐŬĂǀĂƌĂ
ĚƌŝǀĂŶĚĞŝĞŶďƌĞĚĂŶƐĂƚƐŝŚĞůĂƐĂŵŚćůůĞƚŵŽƚďƌćŶĚĞƌŽĐŚĂŶĚƌĂŽůǇĐŬŽƌ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

/ŚƂŐŐƌĂĚƵƉƉĨǇůůƚ

PŬĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
^ĂŵĂƌďĞƚĞƚŵĞĚĂŶĚƌĂĂŬƚƂƌĞƌŚĂƌƵŶĚĞƌĊƌĞƚŝǀŝƐƐĂĨĂůůďĞŐƌćŶƐĂƚƐĂǀƌĞƐƵƌƐďƌŝƐƚŚŽƐĂŶŶĂŶĂŬƚƂƌ͘
ƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚŚĂƌ͕ĞĨƚĞƌŶĊŐƌĂĊƌƐĂǀǀĂŬƚĂŶ͕ǀĂůƚĂƚƚĚƌŝǀĂǀŝƐƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚǀŝĚĂƌĞƉĊĞŐĞŶŚĂŶĚŵĞĚ
ĨƂƌŚŽƉƉŶŝŶŐĞŶŽŵĂƚƚƵƚǀĞĐŬůĂƐĂŵĂƌďĞƚĞƚŝĞƚƚƐĞŶĂƌĞƐŬĞĞŶĚĞ͘
d' ZZ

hƚďŝůĚŶŝŶŐĂǀŽĐŚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŝůůĂŶĚƌĂĂŬƚƂƌĞƌŝ
ƐĂŵŚćůůĞƚƐŽŵŬĂŶƉĊǀĞƌŬĂďƌĂŶĚƐŬǇĚĚĞƚŝŚĞŵŵŝůũƂŶĨƂƌĂƚƚĊƐƚĂĚŬŽŵŵĂĞŶďćƚƚƌĞ
ƐƉƌŝĚŶŝŶŐĂǀŬƵŶƐŬĂƉŽĐŚĞƚƚŵĞƌŵĞĚǀĞƚĞƚĂŐĞƌĂŶĚĞŚŽƐƵƚƐĂƚƚĂŐƌƵƉƉĞƌ͘
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
hƚďŝůĚŶŝŶŐƐŬĞƌůƂƉĂŶĚĞƵŶĚĞƌĊƌĞƚ͕ĨƌćŵƐƚƌŝŬƚĂĚƚŝůůŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐǀĊƌĚͲŽĐŚŽŵƐŽƌŐƐƉĞƌƐŽŶĂů͘
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^ĂŵĂƌďĞƚĂŵĞĚŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐŐƌƵŶĚƐŬŽůŽƌŝƐǇĨƚĞĂƚƚ
ŐĞƐŬŽůĞůĞǀĞƌŬƵŶƐŬĂƉŽŵďƌĂŶĚƌŝƐŬĞƌŽĐŚďƌĂŶĚƐŬǇĚĚ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƌďĞƚĞƚŵĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŝůůŐƌƵŶĚƐŬŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶďĞĚƌŝǀƐŝhƉƉƐĂůĂŬŽŵŵƵŶŽĐŚďĞĚƂŵƐƐƚĂƌƚĂ
ƵƉƉŝdŝĞƌƉŽĐŚPƐƚŚĂŵŵĂƌƵŶĚĞƌϮϬϭϴ͘

^ĂŵĂƌďĞƚĂŵĞĚƉŽůŝƐŽĐŚĂŵďƵůĂŶƐŽŵ
ƐƵŝĐŝĚƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶŝƐǇĨƚĞĂƚƚŵŝŶƐŬĂĂŶƚĂůĞƚƐƵŝĐŝĚ͘
^ƚĂƚƵƐ
sćŶƚĂƌ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ůůŽƉĞƌĂƚŝǀƉĞƌƐŽŶĂůŚĂƌŐĞŶŽŵŐĊƚƚƵƚďŝůĚŶŝŶŐŝƐƵŝĐŝĚƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͘ĞŶĞŐŶĂŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶďĞĚƌŝǀĞƌ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͘^ĂŵĂƌďĞƚĞƚŵĞĚƉŽůŝƐŽĐŚĂŵďƵůĂŶƐĂǀǀĂŬƚĂƌĂƚƚĚĞĂǀƐćƚƚĞƌƌĞƐƵƌƐĞƌƚŝůůŽŵƌĊĚĞƚ͘

^ĂŵĂƌďĞƚĂŵĞĚĂŶĚƌĂŶćŵŶĚĞƌŽĐŚĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂƌŝ
ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂŝĂƌďĞƚĞƚŵŽƚĂŶůĂŐĚďƌĂŶĚ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ůůƚƉůĂŶĞƌĂƚƐĂŵŽƌĚŶŝŶŐƐĂƌďĞƚĞćƌŐĞŶŽŵĨƂƌƚ͘ĞƚŽŵĨĂƚƚĂƌďůĂŶĚĂŶŶĂƚŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƚŽĐŚ
ƐĂŵŽƌĚŶĂƚĂƌďĞƚĞŵĞĚƐŬŽůĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŽĐŚŝĨƂƌĞŬŽŵŵĂŶĚĞĨĂůůŵĞĚƐŽĐŝĂůĂŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌ͘sŝĚĂƌĞ
ĚĞůƚĂƌǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶŝZ ŽĐŚdƌǇŐŐƵƚĞ͘

^ĂŵĂƌďĞƚĂŵĞĚĂŶĚƌĂŶćŵŶĚĞƌŽĐŚĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂƌŝ
ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂŝĂƌďĞƚĞƚŵĞĚĂƚƚŐĞćůĚƌĞŽĐŚƉĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚĨƵŶŬƚŝŽŶƐŶĞĚƐćƚƚŶŝŶŐĞƚƚ
ďćƚƚƌĞďƌĂŶĚƐŬǇĚĚŝƐŝŶĂďŽƐƚćĚĞƌŐĞŶŽŵƚĞŬŶŝƐŬĂŚũćůƉŵĞĚĞů͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ĞůƚĂƌŵĞĚĞǆƉĞƌƚŬƵŶƐŬĂƉŝďĞƌƂƌĚĂĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂƌƐƌĞŵŝƐƐŐƌƵƉƉĞƌĨƂƌƵƚƐĂƚƚĂƉĞƌƐŽŶĞƌ͘
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^ĂŵĂƌďĞƚƐŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐƐŵĊůϮ͗^ƚćƌŬĂĨƂƌŵĊŐĂŶƚŝůůŬƌŝƐďĞƌĞĚƐŬĂƉ
^ŬŽŐƐďƌĂŶĚĞŶŝsćƐƚŵĂŶůĂŶĚƐŽŵŵĂƌĞŶϮϬϭϰǀŝƐĂĚĞƉĊďĞŚŽǀĞŶĂǀĞŶƐƚćƌŬƚŬƌŝƐďĞƌĞĚƐŬĂƉ͘sŝĚ
ŚĂŶƚĞƌŝŶŐĞŶĂǀŵĊŶŐĂŬƌŝƐĞƌŬŽŵŵĞƌŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĨƂƌƌćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚĂƚƚǀĂƌĂĞŶ
ŶĂƚƵƌůŝŐĂŬƚƂƌ͘ ǀĞŶŽŵŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐĂŶƐǀĂƌĨƂƌƐĂŵŽƌĚŶŝŶŐĂǀŬƌŝƐŚĂŶƚĞƌŝŶŐƐĨƌĊŐŽƌŝŶƚĞůŝŐŐĞƌ
ŝŶŽŵďƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚƐƵƉƉĚƌĂŐŚĂƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶŬƵŶƐŬĂƉĞƌŽĐŚĨƂƌŵĊŐĂĂƚƚŚĂŶƚĞƌĂ
ƐĂŵŚćůůƐƐƚƂƌŶŝŶŐĂƌƐŽŵćƌĞŶƚŝůůŐĊŶŐ͘^ĂŵƚŝĚŝŐƚŬĂŶŬƵŶƐŬĂƉĞƌŽŵŬƌŝƐͲďĞƌĞĚƐŬĂƉƐƐǇƐƚĞŵĞƚŽĐŚ
ĐŝǀŝůƐĂŵŚćůůĞƚƵƚǀĞĐŬůĂƐ͘DĊůĞƚƐǇĨƚĂƌƚŝůůĂƚƚƉůĂŶĞƌĂ͕ƂǀĂŽĐŚĨƂƌďĞƌĞĚĂĞŐĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĐŚ
ƐĂŵŚćůůĞƚĨƂƌŬƌŝƐĞƌ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

,ĞůƚƵƉƉĨǇůůƚ

KĨƂƌćŶĚƌĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
WůĂŶĞƌĂĚĞĊƚŐćƌĚĞƌŚĂƌǀŝĚƚĂŐŝƚƐĨƂƌĂƚƚƂŬĂŬƌŝƐŚĂŶƚĞƌŝŶŐƐĨƂƌŵĊŐĂŶ͘ƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚŚĂƌĚĞůƚĂŐŝƚŝ
ƐĂŵǀĞƌŬĂŶƐƂǀŶŝŶŐĂƌƉĊƐĊǀćůůŽŬĂůƐŽŵƌĞŐŝŽŶĂůŶŝǀĊ͘KŵƌĊĚĞƚďĞŚƂǀĞƌĚŽĐŬƵƚǀĞĐŬůĂƐǇƚƚĞƌůŝŐĂƌĞ͘
d' ZZ

^ĞƂǀĞƌďƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚƐŬƌŝƐďĞƌĞĚƐŬĂƉƐƉůĂŶĞƌŝŶŐŽĐŚ
ƚǇĚůŝŐŐƂƌĂƌŽůůĞƌŽĐŚĨƂƌǀćŶƚŶŝŶŐĂƌǀŝĚĞŶŬƌŝƐ͘
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
<ŽŶƚĂŬƚŚĂƌĞƚĂďůĞƌĂƚƐŵĞĚŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐƐćŬĞƌŚĞƚƐĂŶƐǀĂƌŝŐĂŝƐǇĨƚĞĂƚƚďćƚƚƌĞŬƵŶŶĂƐĂŵǀĞƌŬĂǀŝĚ
ƐĂŵŚćůůƐƐƚƂƌŶŝŶŐĂƌ͘ƌďĞƚĞŚĂƌƉĊďƂƌũĂƚƐŵĞĚĞŶĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐƐƉĞĐŝĨŝŬůĞĚŶŝŶŐƐƉůĂŶƐŽŵƐŬĂŵĂƚĐŚĂ
hƉƉƐĂůĂŬŽŵŵƵŶƐůĞĚŶŝŶŐƐƉůĂŶ͘
ĨƚĞƌĚĊĚĞƚƉĊƌŽƚƚŶŝŶŐŐĂƚĂŶŝ^ƚŽĐŬŚŽůŵŚĂƌĞŶƐćƌƐŬŝůĚƌƵƚŝŶďĞƚƌćĨĨĂŶĚĞďƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚƐ
ůĞĚŶŝŶŐƐďĞƌĞĚƐŬĂƉƚĂŐŝƚƐĨƌĂŵ͘

ĞůƚĂǀŝĚƐĂŵǀĞƌŬĂŶƐƂǀŶŝŶŐĂƌŵĞĚĂŶĚƌĂ
ƐĂŵŚćůůƐĂŬƚƂƌĞƌ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚĚĞůƚĂƌĂŬƚŝǀƚŝƐĂŵǀĞƌŬĂŶƐƂǀŶŝŶŐĂƌĨƌćŵƐƚŵĞĚ>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶŵĞŶćǀĞŶŵĞĚƐƚƂƌƌĞ
ĨƂƌĞƚĂŐƐŽŵďĞĚƌŝǀĞƌĨĂƌůŝŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞůůĞƌǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵǀŝĚĞŶŽůǇĐŬĂŬĂŶŐĞƵƉƉŚŽǀƚŝůů
ƐĂŵŚćůůƐƐƚƂƌŶŝŶŐ͘
sŝĚĂƌĞŚĂƌďƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚĚĞůƚĂŐŝƚŝ&ƂƌƐǀĂƌƐŵĂŬƚĞŶƐƐƚŽƌĂƂǀŶŝŶŐĂƌ^^PŽĐŚhZKZϮϬϭϳ͘
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^ĂŵĂƌďĞƚƐŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐƐŵĊůϯ͗ ƚĞƌƵƉƉƚĂƉůĂŶĞƌŝŶŐĨƂƌĐŝǀŝůĨƂƌƐǀĂƌŽĐŚ
ƌćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚƵŶĚĞƌŚƂũĚďĞƌĞĚƐŬĂƉ
&ƂƌŵĊŐĂŶƚŝůůĐŝǀŝůĨƂƌƐǀĂƌŽĐŚƌćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚƵŶĚĞƌŚƂũĚďĞƌĞĚƐŬĂƉćƌĞĨƚĞƌƐĂƚƚŝĚĂŐŽĐŚƉůĂŶĞƌŝŶŐĞŶ
ŚĂƌŝƉƌĂŬƚŝƐŬŵĞŶŝŶŐůĞŐĂƚŶĞƌĞ͘DŽƚďĂŬŐƌƵŶĚĂǀĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌŝŽŵǀćƌůĚĞŶďĞŚƂǀĞƌĚĞŶƐƚćƌŬĂƐ͘
&ƂƌŵĊŐĂŶƚŝůůĐŝǀŝůĨƂƌƐǀĂƌćƌĚĞƐƐƵƚŽŵŶćƌĂĨƂƌŬŶŝƉƉĂĚŵĞĚĨƂƌŵĊŐĂŶƚŝůůŬƌŝƐŚĂŶƚĞƌŝŶŐ͕ŽĐŚƐŬĂďǇŐŐĂ
ƉĊĚĞŶŶĂ͘DĊůĞƚƐǇĨƚĂƌƚŝůůĂƚƚĞƚĂďůĞƌĂĞŶŬćŶĚŽĐŚƂǀĂĚƉůĂŶĞƌŝŶŐĨƂƌĐŝǀŝůĨƂƌƐǀĂƌŽĐŚƌćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚ
ƵŶĚĞƌŚƂũĚďĞƌĞĚƐŬĂƉ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

ĞůǀŝƐƵƉƉĨǇůůƚ

KĨƂƌćŶĚƌĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƚŐćƌĚĞƌŚĂƌǀŝĚƚĂŐŝƚƐĨƂƌĂƚƚƂŬĂŬƌŝƐŚĂŶƚĞƌŝŶŐƐĨƂƌŵĊŐĂŶ͘
KŵƌĊĚĞŶĂďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐƐŬǇĚĚŽĐŚƌćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚƵŶĚĞƌŚƂũĚďĞƌĞĚƐŬĂƉƐĂŬŶĂƌĐĞŶƚƌĂůĂƌŝŬƚůŝŶũĞƌ͘
DŝŶĚƌĞŽŵĨĂƚƚĂŶĚĞĊƚŐćƌĚĞƌ͕ƐŽŵĞǆĞŵƉĞůǀŝƐĂƚƚŬƌŝŐƐƉůĂĐĞƌĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ŚĂƌƉĊďƂƌũĂƚƐŝĚĞůĂƌĂǀ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶ͘
d' ZZ

dĂĨƌĂŵĞŶůĊŶŐƐŝŬƚŝŐƐƚƌĂƚĞŐŝĨƂƌ
ĨƂƌŵĊŐĞƵƉƉďǇŐŐŶĂĚĂǀƌćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚĞŶƵŶĚĞƌŚƂũĚďĞƌĞĚƐŬĂƉƵƚŝĨƌĊŶĂŶǀŝƐŶŝŶŐĂƌ
ĨƌĊŶ͕ŽĐŚŵĞĚƐƚƂĚĂǀ͕ƐƚĂƚůŝŐĂŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌƐŽŵD^ŽĐŚůćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘
^ƚĂƚƵƐ
sćŶƚĂƌ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ǀǀĂŬƚĂƚĐĞŶƚƌĂůĂƌŝŬƚůŝŶũĞƌŽĐŚĂŶǀŝƐŶŝŶŐĂƌ͘

dĂĨƌĂŵĞŶƂǀĞƌƐŝŬƚůŝŐŬŽŶƚŝŶƵŝƚĞƚƐƉůĂŶĞƌŝŶŐĨƂƌ
ƉĞƌƐŽŶĂůͲĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐŝƐĂŵƌĊĚŵĞĚƐĂŵǀĞƌŬĂŶĚĞƌćĚĚŶŝŶŐƐͲƚũćŶƐƚͲŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƌ
ŽĐŚŵĞĚŚćŶƐǇŶƚĂŐĞŶƚŝůůŝŶŬĂůůŶŝŶŐĂǀZŝͲƉĞƌƐŽŶĂůŵĞĚƐƚƂĚĂǀƚũćŶƐƚĞƉůŝŬƚ͘
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ǀǀĂŬƚĂƚĐĞŶƚƌĂůĂƌŝŬƚůŝŶũĞƌŽĐŚĂŶǀŝƐŶŝŶŐĂƌ͘
/ŶƚĞƌŶƚĂƌďĞƚĞƚŵĞĚŬŽŶƚŝŶƵŝƚĞƚƐƉůĂŶĞƌŝŶŐŚĂƌƉĊďƂƌũĂƚƐ͘ŶƐƚƌƵŬƚƵƌĨƂƌĨƂƌƐƚćƌŬƚĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐ
ŚĂƌƐŬĂƉĂƚƐ͘




16

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2017

^ĂŵĂƌďĞƚƐŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐƐŵĊůϰ͗^ƚćƌŬĂƐŬǇĚĚĞƚŵŽƚďƌćŶĚĞƌŽĐŚŽůǇĐŬŽƌƉĊ
ůĂŶĚƐďǇŐĚŽĐŚŐůĞƐďǇŐĚŐĞŶŽŵůŽŬĂůĂĂŬƚƂƌĞƌ
^ĊƌďĂƌŚĞƚĞŶćƌƐƚƂƌƌĞƉĊůĂŶĚƐďǇŐĚŽĐŚŝŐůĞƐďǇŐĚƐŽŵƌĊĚĞŶ͘&ƂƌĂƚƚĊƐƚĂĚŬŽŵŵĂĞƚƚůŝŬǀćƌĚŝŐƚƐŬǇĚĚ
ŵŽƚŽůǇĐŬŽƌŬƌćǀƐŵĞƌŝŶƐĂƚƐĞƌĨƂƌĚĞŵƐŽŵďŽƌ͕ǀĞƌŬĂƌŽĐŚǀŝƐƚĂƐĚćƌ͘>ŽŬĂůŶćƌǀĂƌŽŽĐŚůŽŬĂůĂ
ĂŬƚƂƌĞƌćƌĞŶǀŝŬƚŝŐƌĞƐƵƌƐŝĚĞƚĂƌďĞƚĞƚ͘DĊůĞƚƐǇĨƚĂƌƚŝůůĂƚƚŵĞĚƐĊǀćůĞŐŶĂƌĞƐƵƌƐĞƌƐŽŵŐĞŶŽŵ
ůŽŬĂůĂŶćƚǀĞƌŬŽĐŚĨƂƌĚũƵƉĂĚĞƐĂŵĂƌďĞƚĞŶĊƐƚĂĚŬŽŵŵĂĞƚƚƐƚćƌŬƚƐŬǇĚĚŵŽƚďƌćŶĚĞƌŽĐŚŽůǇĐŬŽƌƉĊ
ůĂŶĚƐďǇŐĚŽĐŚŐůĞƐďǇŐĚ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

ĞůǀŝƐƵƉƉĨǇůůƚ

PŬĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ĞŵĂƚĞƌŝĞůĚĞƉĊĞƌƐŽŵƉůĂĐĞƌĂƚƐƵƚŝƐĂŵĂƌďĞƚĞŵĞĚůŽŬĂůĂĂŬƚƂƌĞƌƵƚǀĞĐŬůĂƐ͘ŶĂǀĂŬƚƂƌĞƌŶĂŚĂƌ
ĂŶƐƂŬƚŽŵĂƚƚĨĊďŝůĚĂĞƚƚƌćĚĚŶŝŶŐƐǀćƌŶŽĐŚŶćŵŶĚĞŶŚĂƌďĞƐůƵƚĂƚĂƚƚƐĊƐŬĂƐŬĞ͘
ĞƌŝŬƚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŝŶƐĂƚƐĞƌŶĂŚĂƌŝŶƚĞŶĊƚƚĂŶƐĞĚĚŽŵĨĂƚƚŶŝŶŐŽĐŚĞƚƚŽŵƚĂŐŐƂƌƐŝŶĨƂƌϮϬϭϴ͘
d' ZZ

ZŝŬƚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŝŶƐĂƚƐĞƌŽŵƌŝƐŬĞƌĨƂƌďƌćŶĚĞƌ
ŽĐŚĂŶĚƌĂŽůǇĐŬŽƌŽĐŚŚƵƌĚĞŬĂŶŚĂŶƚĞƌĂƐƚŝůůďŽĞŶĚĞŝůĂŶĚƐďǇŐĚŽĐŚŐůĞƐďǇŐĚ͘
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĐŚŬŽŶƚƌŽůůĂǀĨƂƌĞŬŽŵƐƚĂǀďƌĂŶĚǀĂƌŶĂƌĞƐŬĞƌĨŽƌƚůƂƉĂŶĚĞǀŝĚďƌĂŶĚƐŬǇĚĚƐŬŽŶƚƌŽůůĞƌ͘
sŝƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŚĂƌƐŬĞƚƚǀŝĚŽůŝŬĂĞǀĞŶĞŵĂŶŐƉĊůĂŶĚƐďǇŐĚĞŶŵĞŶďĞŚƂǀĞƌƵƚǀĞĐŬůĂƐǀŝĚĂƌĞ͘

hŶĚĞƌƐƂŬĂŶǇĂŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌĂƚƚŵĞĚĨƌŝǀŝůůŝŐĂ
ƌĞƐƵƌƐĞƌƐƚćƌŬĂƐŬǇĚĚĞƚŵŽƚďƌćŶĚĞƌŽĐŚŽůǇĐŬŽƌŝŐůĞƐďǇŐĚ͘
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƌďĞƚĞƚŵĞĚďƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚƐŵĂƚĞƌŝĞůĚĞƉĊĞƌĨŽƌƚŐĊƌŽĐŚŚĂƌƵƚƂŬĂƚƐ͘ŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽŵ
ƐĂŵĂƌďĞƚĂƌďĞƚƌćĨĨĂŶĚĞŵĂƚĞƌŝĞůĚĞƉĊŚĂƌĂŶŵćůƚŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌĂƚƚďŝůĚĂĞƚƚƌćĚĚŶŝŶŐƐǀćƌŶ͘
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^ĂŵĂƌďĞƚƐŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐƐŵĊůϱ͗sĞƌŬĂĨƂƌĂƚƚƌŝƐŬŚćŶƐǇŶƚĂƐŝ
ƐĂŵŚćůůƐƉůĂŶĞƌŝŶŐĞŶ
EǇĂƌŝƐŬĞƌƐŬĂƐĊůĊŶŐƚƐŬćůŝŐĞŶŵƂũůŝŐƚƵŶĚǀŝŬĂƐǀŝĚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶĂǀǀĊƌĂƐĂŵŚćůůĞŶ͘ĞŶŵĂƌŬǀŝ
ďĞďǇŐŐĞƌŝĚĂŐƐƚćůůĞƌŬƌĂǀƉĊǀĊƌďĞƌĞĚƐŬĂƉŝŵŽƌŐŽŶŽĐŚŽŵŚƵŶĚƌĂĊƌ͘^ĂŵŚćůůƐƉůĂŶĞƌŝŶŐćƌĞŶ
ŬŽŵƉůĞǆ͕ůĊŶŐƐŝŬƚŝŐƉƌŽĐĞƐƐŵĞĚŵĊŶŐĂĂŬƚƂƌĞƌ͘ƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚƐŵƂũůŝŐŚĞƚĂƚƚƉĊǀĞƌŬĂůŝŐŐĞƌŵĞƌŝ
ĂƚƚĨƂƌŵĞĚůĂŬƵŶƐŬĂƉćŶĂƚƚƐƚćůůĂŬƌĂǀ͘DĊůĞƚƐǇĨƚĂƌƚŝůůĂƚƚƉĊǀĞƌŬĂƐĂŵŵĂŶŚĂŶŐĞƚƐĊĂƚƚƌŝƐŬĞƌ
ŚĂŶƚĞƌĂƐƐĊƚŝĚŝŐƚŽĐŚƚǇĚůŝŐƚƐŽŵŵƂũůŝŐƚŝƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

/ŚƂŐŐƌĂĚƵƉƉĨǇůůƚ

KĨƂƌćŶĚƌĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƌďĞƚĞƚƐŬĞƌůƂƉĂŶĚĞ͘ŶƐƚĂŬĂćƌĞŶĚĞŶǀŝƐĂƌĚŽĐŬƉĊďĞŚŽǀĞƚĂǀĨŽƌƚƐĂƚƚŽĐŚƵƚǀĞĐŬůĂƚƐĂŵĂƌďĞƚĞ͘
d' ZZ

^ĂŵĂƌďĞƚĞŵĞĚdŝĞƌƉƐŬŽŵŵƵŶŝƐǇĨƚĞĂƚƚŚĂŶƚĞƌĂ
ƌŝƐŬĞƌŝĚĞƚĂůũƉůĂŶĞƐŬĞĚĞƚ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƚĞƌŬŽŵŵĂŶĚĞŵƂƚĞŶŵĞĚĂůůĂƉĂƌƚĞƌŝŶǀŽůǀĞƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͘

^ĂŵĂƌďĞƚĞŵĞĚhƉƉƐĂůĂŬŽŵŵƵŶŝƐǇĨƚĞĂƚƚŚĂŶƚĞƌĂ
ƌŝƐŬĞƌŝĚĞƚĂůũƉůĂŶĞƐŬĞĚĞƚ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƚĞƌŬŽŵŵĂŶĚĞŵƂƚĞŶŵĞĚĂůůĂƉĂƌƚĞƌŝŶǀŽůǀĞƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͘

^ĂŵĂƌďĞƚĞŵĞĚPƐƚŚĂŵŵĂƌƐŬŽŵŵƵŶŝƐǇĨƚĞĂƚƚŚĂŶƚĞƌĂ
ƌŝƐŬĞƌŝĚĞƚĂůũƉůĂŶĞƐŬĞĚĞƚ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƚĞƌŬŽŵŵĂŶĚĞŵƂƚĞŶŵĞĚĂůůĂƉĂƌƚĞƌŝŶǀŽůǀĞƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͘
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^ĂŵĂƌďĞƚƐŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐƐŵĊůϲ͗^ƚćƌŬĂĚĞŶĞŶƐŬŝůĚĞƐĨƂƌŵĊŐĂƚŝůů
ƌŝƐŬŵĞĚǀĞƚĞƚďĞƚĞĞŶĚĞŽĐŚŬƵŶƐŬĂƉĂƚƚŚĂŶĚůĂǀŝĚďƌćŶĚĞƌŽĐŚŽůǇĐŬŽƌŐĞŶŽŵ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƌĊĚŐŝǀŶŝŶŐŽĐŚƵƚďŝůĚŶŝŶŐ
ĞŶĞŶƐŬŝůĚĞŚĂƌŝŵĊŶŐĂĨĂůůďćƐƚĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌĂƚƚŵŝŶƐŬĂƌŝƐŬĞƌŶĂŝƐŝŶŽŵŐŝǀŶŝŶŐ͕ŽĐŚćƌ
ĚĞƐƐƵƚŽŵŽĨƚĂƐƚƉĊƉůĂƚƐĚćƌďƌćŶĚĞƌŽĐŚŽůǇĐŬŽƌŝŶƚƌćĨĨĂƚŝŶŶĂŶĚĞƚŽĨĨĞŶƚůŝŐĂƐƌĞƐƵƌƐĞƌŚƵŶŶŝƚĨƌĂŵ͘
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐͲŽĐŚŬƵŶƐŬĂƉƐƐƉƌŝĚŶŝŶŐŚĂƌƵŶĚĞƌůćƚƚĂƚƐŵǇĐŬĞƚ͕ŵĞŶŵĊŶŐĂƵƚƐĂƚƚĂŵĊůŐƌƵƉƉĞƌćƌ
ĨŽƌƚĨĂƌĂŶĚĞƐǀĊƌĂĂƚƚŶĊ͘ĞƚćƌǀŝŬƚŝŐƚĂƚƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƌĊĚŽĐŚƵƚďŝůĚŶŝŶŐĂŶƉĂƐƐĂƐƚŝůůŵĊůŐƌƵƉƉĞŶ͘
DĊůĞƚƐǇĨƚĂƌƚŝůůĂƚƚŵĞĚƐƚƂĚĂǀďĞĨŝŶƚůŝŐĂŽĐŚǀŝĚĂƌĞƵƚǀĞĐŬůĂĚĞŵĞƚŽĚĞƌƌƵƐƚĂĚĞŶĞŶƐŬŝůĚĞŵĞĚ
ƐƚćƌŬƚĨƂƌŵĊŐĂƚŝůůƐĊǀćůĨƂƌĞďǇŐŐĂŶĚĞƐŽŵƐŬĂĚĞĂǀŚũćůƉĂŶĚĞĊƚŐćƌĚĞƌ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

/ŚƂŐŐƌĂĚƵƉƉĨǇůůƚ

PŬĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂƌďĞƚĞƚŚĂƌƵƚǀĞĐŬůĂƚƐƐƚĂƌŬƚŵĞĚďćƚƚƌĞƉůĂƚƚĨŽƌŵĂƌŽĐŚƚǇĚůŝŐĂƌĞďƵĚƐŬĂƉ͘ŶĞŐĞŶ
ŚĞŵƐŝĚĂĨƂƌďƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚŚĂƌƵƚǀĞĐŬůĂƚƐŽĐŚůĂŶƐĞƌĂƚƐ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶŝďƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚƐƐĂŵƚůŝŐĂ
ĞǆƚĞƌŶĂŬĂŶĂůĞƌŚĂƌƉůĂŶĞƌĂƚƐŽĐŚƐĂŵŽƌĚŶĂƚƐĨƂƌĂƚƚŐĞďƵĚƐŬĂƉĞŶďćƐƚĂŐĞŶŽŵƐůĂŐ͘ŵďŝƚŝŽŶĞŶĂƚƚ
ǀĂƌĂŶćƌǀĂƌĂŶĚĞŝƐŽĐŝĂůĂŵĞĚŝĞƌŚĂƌŝŶƚĞƵƉƉŶĊƚƚƐ͘
d' ZZ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŝŶƐĂƚƐĞƌŐĞŶŽŵŽůŝŬĂĨŽƌƵŵŽĐŚŬĂŶĂůĞƌƐĂŵƚ
ĚĞůƚĂŝŶĂƚŝŽŶĞůůĂŬĂŵƉĂŶũĞƌ͘
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŝŶƐĂƚƐĞƌŐĞŶŽŵĨƂƌƐĞŶůŝŐƚƉůĂŶ͕ŝŶŬůƵĚĞƌĂŶĚĞŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƚĂƌďĞƚĞŵĞĚďƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚƐ
ǁĞďďƐŝĚĂ͘
ŵďŝƚŝŽŶĞŶĂƚƚǀĂƌĂŶćƌǀĂƌĂŶĚĞŝƐŽĐŝĂůĂŵĞĚŝĞƌŚĂƌŝŶƚĞƵƉƉŶĊƚƚƐ͘

dĂĨƌĂŵĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉůĂŶ͕ĂŶƉĂƐƐĂĚĞĨƚĞƌŽůŝŬĂ
ŬĂƚĞŐŽƌŝĞƌĂǀŵŽƚƚĂŐĂƌĞ͕ŽŵŚƵƌĚĞŶĞŶƐŬŝůĚĞŬĂŶĨƂƌďǇŐŐĂŽĐŚŚĂŶƚĞƌĂďƌćŶĚĞƌ
ŽĐŚŽůǇĐŬŽƌ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƚƚĨƂƌƐůĂŐćƌĨƌĂŵƚĂŐĞƚ͘
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^ĂŵĂƌďĞƚƐŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐƐŵĊůϳ͗ƌǇƚĂŽůǇĐŬƐĨƂƌůŽƉƉŝĞƚƚƐĊƚŝĚŝŐƚƐŬĞĚĞƐŽŵ
ŵƂũůŝŐƚŐĞŶŽŵĂƚƚƚŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚĞŶƚŝůůŽĐŚĞĨĨĞŬƚŝǀŝƚĞƚĞŶĂǀƌćĚĚŶŝŶŐƐŝŶƐĂƚƐĞƌƐŬĂ
ĨƂƌďćƚƚƌĂƐ
ĞƚćƌŝĚĞƚƚŝĚŝŐĂƐŬĞĚĞƚƐŽŵƐƚƂƌƐƚŵƂũůŝŐŚĞƚĨŝŶŶƐĂƚƚƉĊǀĞƌŬĂĨƂƌůŽƉƉĞƚ͕ćǀĞŶŵĞĚƐŵĊŵĞĚĞů͘
^ŶĂďďŚĞƚćƌĞŶĐĞŶƚƌĂůĚĞůŝƌĞƐƉŽŶƐĞŶ;ƐĂŵŚćůůĞƚƐƐǀĂƌƉĊĞůůĞƌĊƚŐćƌĚĞƌǀŝĚͿƚŝůůŽůǇĐŬŽƌ͘^ĂŵƚŝĚŝŐƚ
ŵĊƐƚĞŬǀĂůŝƚĞƚĞŶǀĂƌĂŐŽĚ͕ǀŝůŬĞƚƐƚćůůĞƌŬƌĂǀƉĊŵĂƚĞƌŝĞůŽĐŚŬƵŶƐŬĂƉ͘PǀŶŝŶŐƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶćƌ
ĚćƌĨƂƌǀŝŬƚŝŐ͘DĊůĞƚƐǇĨƚĂƌƚŝůůĂƚƚƵŶĚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƉĞƌŝŽĚĞŶƵƚǀĞĐŬůĂƌĞƐƉŽŶƐŬĞĚũĂŶƐĂůůĂĚĞůĂƌƐĊĂƚƚ
ƐŶĂďďĂƌĞŽĐŚĞĨĨĞŬƚŝǀĂƌĞŚũćůƉůćŵŶĂƐƚŝůůĚĞŶŶƂĚƐƚćůůĚĞ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

/ŚƂŐŐƌĂĚƵƉƉĨǇůůƚ

PŬĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
EćŵŶĚĞŶƐďĞƐůƵƚĂƚƚŝŶĨƂƌĂŵĞƚŽĚĞŶ&ƂƌƐƚĂ/ŶƐĂƚƐWĞƌƐŽŶ͕&/W͕ŝǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶŬŽƌƚĂƌƚŝĚĞŶƚŝůůĨƂƌƐƚĂ
ƌćĚĚŶŝŶŐƐĞŶŚĞƚćƌƉĊƉůĂƚƐ͘WĂƌĂůůĞůůƚŵĞĚĚĞƚƚĂƐŬĞƌĞƚƚƐƚćŶĚŝŐƚĂƌďĞƚĞŵĞĚĂƚƚŵŝŶŝŵĞƌĂ
ůĂƌŵŚĂŶƚĞƌŝŶŐƐƚŝĚĞƌŶĂ;ƚŝĚĞŶĨƌĊŶďĞƐǀĂƌĂƚŶƂĚƐĂŵƚĂůƚŝůůƵƚĂůĂƌŵĞƌŝŶŐͿ͘
d' ZZ

<ĂƌƚůćŐŐŶŝŶŐŽĐŚĂŶĂůǇƐĂǀƌĞƐƉŽŶƐŬĞĚũĂŶƐŽůŝŬĂ
ĚĞůĂƌĨƂƌĂƚƚŚŝƚƚĂŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌĂƚƚŵŝŶŝŵĞƌĂƚŝĚĞŶƚŝůůĚĞƐƐĞŶŶƂĚƐƚćůůĚĨĊƌ
ŚũćůƉ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƌďĞƚĞŵĞĚĂƚƚĨƂůũĂƵƉƉƐĊǀćůĞŶƐŬŝůĚĂŚćŶĚĞůƐĞƌƐŽŵĂƚƚĨƂůũĂƵƉƉƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞƐƚĂƚŝƐƚŝŬŐĞŶŽŵĨƂƌƐ
ŝŶŽŵƌĂŵĞŶĨƂƌƐĂŵĂƌďĞƚĞƚďĞƚƌćĨĨĂŶĚĞŐĞŵĞŶƐĂŵƌćĚĚŶŝŶŐƐĐĞŶƚƌĂů͘

&ƂůũĂƵƉƉŽĐŚƉĊǀĞƌŬĂǀĊƌĂĂǀƚĂůƐƉĂƌƚĞƌƚŝůůĂƚƚ
ŵŝŶƐŬĂƐǀĂƌƐƚŝĚĞƌŽĐŚůĂƌŵŚĂŶƚĞƌŝŶŐƐƚŝĚĞƌ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƌďĞƚĞŵĞĚĂƚƚĨƂůũĂƵƉƉƐĊǀćůĞŶƐŬŝůĚĂŚćŶĚĞůƐĞƌƐŽŵĂƚƚĨƂůũĂƵƉƉƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞƐƚĂƚŝƐƚŝŬŐĞŶŽŵĨƂƌƐ
ŝŶŽŵƌĂŵĞŶĨƂƌƐĂŵĂƌďĞƚĞƚďĞƚƌćĨĨĂŶĚĞŐĞŵĞŶƐĂŵƌćĚĚŶŝŶŐƐĐĞŶƚƌĂů͘

/ŶĨƂƌĂ&ƂƌƐƚĂŝŶƐĂƚƐƉĞƌƐŽŶ͕&/W͕ǀŝĚƐĂŵƚůŝŐĂZŝͲďƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶĞƌ͘
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
hƚďŝůĚŶŝŶŐŽĐŚĚƌŝĨƚƐćƚƚŶŝŶŐŐĞŶŽŵĨƂƌĚǀŝĚƐĂŵƚůŝŐĂZŝͲďƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶĞƌĨƂƌƵƚŽŵdŝĞƌƉŽĐŚPƌĞŐƌƵŶĚ͘
/dŝĞƌƉĨŝŶŶƐĞŶŚĞůƚŝĚƐƐƚǇƌŬĂĚǇŐŶĞƚƌƵŶƚƐĊĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌŶĂĨƂƌ&/WŝŶŶĞďćƌĂƚƚŵĞƚŽĚĞŶŝŶƚĞŐĞƌ
ŶĊŐŽŶƌĞĞůůĞĨĨĞŬƚ͘/PƌĞŐƌƵŶĚŚĂƌƵƚďŝůĚŶŝŶŐŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐŵĞŶĨŽƌĚŽŶĞƚůĞǀĞƌĞƌĂƐŝďƂƌũĂŶĂǀϮϬϭϴ͘
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^ĂŵĂƌďĞƚƐŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂƐŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐƐŵĊůϴ͗hƚǀĞĐŬůĂĨƂƌŵĊŐĂŶĂƚƚĨƂƌĞďǇŐŐĂŽĐŚ
ŚĂŶƚĞƌĂďƌćŶĚĞƌŽĐŚŽůǇĐŬŽƌ
^ĂŵŚćůůĞƚĨƂƌćŶĚƌĂƐŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƚ͕ŽĐŚŶǇĂƌŝƐŬĞƌƵƉƉŬŽŵŵĞƌ͘ĞƚĨŝŶŶƐĞƚƚƐƚĂƌŬƚďĞŚŽǀĂǀĂƚƚ
ŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƚƵƚǀĞĐŬůĂƐĊǀćůĚĞƚĨƂƌĞďǇŐŐĂŶĚĞƐŽŵĚĞƚƐŬĂĚĞĂǀŚũćůƉĂŶĚĞĂƌďĞƚĞƚ͘ŶĐĞŶƚƌĂůĚĞůŝ
ĚĞƚƚĂćƌůćƌĂŶĚĞĨƌĊŶŝŶƚƌćĨĨĂĚĞŚćŶĚĞůƐĞƌ͘DĊůĞƚƐǇĨƚĂƌƚŝůůĂƚƚǀŝĚĂƌĞƵƚǀĞĐŬůĂƌƵƚŝŶĞƌŽĐŚƉƌŽĐĞƐƐĞƌƐĊ
ĂƚƚĞŐŶĂŽĐŚĂŶĚƌĂƐĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĞƌƐŶĂďďƚŽŵƐćƚƚƐŝŬƵŶƐŬĂƉŽĐŚĂƌďĞƚƐŵĞƚŽĚĞƌ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

/ŚƂŐŐƌĂĚƵƉƉĨǇůůƚ

PŬĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
dŝůůƐǇŶƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶĨŽƌƚƐćƚƚĞƌĂƚƚƵƚǀĞĐŬůĂƐŵĞĚŚƂŐƌĞŬǀĂůŝƚĞƚŽĐŚƌćƚƚƐƐćŬĞƌŚĞƚŝĨŽŬƵƐ͘
ĞŶŽƉĞƌĂƚŝǀĂƂǀŶŝŶŐƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶŚĂƌŽŵŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂƚƐŽĐŚƚŝůůĨƂƌƚƐƌĞƐƵƌƐĞƌ͘ƚƚƌĞŐŝŽŶĂůƚ
ƐĂŵĂƌďĞƚĞďĞƚƌćĨĨĂŶĚĞďƌĂŶĚďĞĨćůƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐŚĂƌƐƚĂƌƚĂƚƐŽĐŚćƌŶƵŝĚƌŝĨƚ͘
>ćƌĂŶĚĞŽĐŚƐƉƌŝĚŶŝŶŐĂǀĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĞƌćƌćŶŶƵŝŶƚĞƉĊĚĞŶŶŝǀĊƐŽŵĞĨƚĞƌƐƚƌćǀĂƐ͘
d' ZZ

KŵǀćƌůĚƐďĞǀĂŬĂŽĐŚƚĂǀĂƌĂƉĊĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĞƌŽĐŚ
ůćƌĚŽŵĂƌĨƌĊŶĂŶĚƌĂŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƌŝƐǇĨƚĞĂƚƚƚŝĚŝŐƚĨĊŶŐĂƵƉƉ
ŚćŶĚĞůƐĞƌͬƚƌĞŶĚĞƌĚćƌĚĞƚĨƂƌĞůŝŐŐĞƌďĞŚŽǀĂǀĨƂƌĞďǇŐŐĂŶĚĞĊƚŐćƌĚĞƌ͘
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚŚĂƌĚĞůƚĂŐŝƚŝƌĞůĞǀĂŶƚĂŬŽŶĨĞƌĞŶƐĞƌŽĐŚŚĂƌĞƚƚŽŵĨĂƚƚĂŶĚĞƵƚďǇƚĞŵĞĚ
ďƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞŶŝƌĞŐŝŽŶĞŶ͘sŝĚĂƌĞĚĞůƚĂƌďƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚŝĞŶƌĂĚŽůŝŬĂŶĂƚŝŽŶĞůůĂŶćƚǀĞƌŬ͘

hƚǀĞĐŬůĂůćƌĂŶĚĞŽĐŚƐƉƌŝĚŶŝŶŐĂǀĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĞƌ
ĞĨƚĞƌƂǀŶŝŶŐĂƌŽĐŚŝŶƐĂƚƐĞƌ͘
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚŐĞŶŽŵĨƂƌŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƚƵƚǀćƌĚĞƌŝŶŐĂƌĞĨƚĞƌƌćĚĚŶŝŶŐƐŝŶƐĂƚƐŵĞĚŵĞƚŽĚĞŶZ;ĨƚĞƌ
ĐƚŝŽŶZĞǀŝĞǁͿ͘hƚǀćƌĚĞƌŝŶŐĂƌŶĂŐĞŶŽŵĨƂƌƐƐŽŵĞƚƚůĞĚŝĂƚƚƵƚǀĞĐŬůĂŝŶƐĂƚƐĨƂƌŵĊŐĂŶ͘
&ƂƌĂƚƚĨƂƌďćƚƚƌĂŬǀĂůŝƚĞƚĞŶŽĐŚĞĨĨĞŬƚŝǀŝƚĞƚĞŶƉĊƌćĚĚŶŝŶŐƐŝŶƐĂƚƐĞƌŐĞŶŽŵĨƂƌƐŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƚ
ƐƚĂƚŝƐƚŝŬŝŶƐĂŵůŝŶŐŽĐŚĂŶĂůǇƐĂǀŐĞŶŽŵĨƂƌĚĂƌćĚĚŶŝŶŐƐŝŶƐĂƚƐĞƌ͘^ŽŵĞŶĚĞůĂǀĚĞƚƚĂŐĞŶŽŵĨƂƌƐćǀĞŶ
ŽŵǀćƌůĚƐďĞǀĂŬŶŝŶŐ͘ƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚŵĞĚǀĞƌŬĂƌŝĨůĞƌĂŶćƚǀĞƌŬĨƂƌĂƚƚƚĂůćƌĚŽŵĂǀŽƂŶƐŬĂĚĞ
ŚćŶĚĞůƐĞƌŽĐŚƌćĚĚŶŝŶŐƐŝŶƐĂƚƐĞƌĨƂƌĂƚƚŐĞŵĞŶƐĂŵƚĞůůĞƌĞŶƐŬŝůƚƐƉƌŝĚĂĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĞƌĂǀĚĞƐƐĂ͘

hƚǀĞĐŬůĂĚĞŶŽƉĞƌĂƚŝǀĂƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐͲŽĐŚƂǀŶŝŶŐƐͲǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
PǀŶŝŶŐƐŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌŶĂŽĐŚŬǀĂůŝƚĠŶƉĊƂǀŶŝŶŐĂƌŶĂǀŝĚPƐƚŚĂŵŵĂƌƐďƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶŚĂƌƵƚǀĞĐŬůĂƚƐŽĐŚ
ĨƂƌďćƚƚƌĂƚƐĨƂƌďĊĚĞŚĞůƚŝĚƐͲŽĐŚZŝͲƐƚǇƌŬŽƌ͘
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ŶƐćƌƐŬŝůĚƐĂƚƐŶŝŶŐŚĂƌŐũŽƌƚƐĨƂƌĂƚƚƵƚĂƌďĞƚĂĞŶƵƚďŝůĚŶŝŶŐĨƂƌƌƂŬĚǇŬĂƌůĞĚĂƌĞ͘hƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶ
ŐĞŶŽŵĨƂƌƐĨƂƌĨƂƌƐƚĂŐĊŶŐĞŶƵŶĚĞƌŚƂƐƚĞŶ͘
ŶƐćƌƐŬŝůĚĨŽƌƚďŝůĚŶŝŶŐĨƂƌŝŶƐĂƚƐůĞĚĂƌĞŽĐŚǀĂŬƚŚĂǀĂŶĚĞďƌĂŶĚŝŶŐĞŶũƂƌĞƌŚĂƌƵƚĂƌďĞƚĂƚƐŝƐĂŵǀĞƌŬĂŶ
ŵĞĚƂǀƌŝŐĂƌćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚĞƌŝƌĞŐŝŽŶĞŶ͘ŶƉŝůŽƚƵƚďŝůĚŶŝŶŐŐĞŶŽŵĨƂƌƐƵŶĚĞƌĞŶǀĞĐŬĂŝŶŽǀĞŵďĞƌ͘
DƂũůŝŐŚĞƚĞƌƚŝůůĞĨĨĞŬƚŝǀĂƌĞƵƚďŝůĚŶŝŶŐŽĐŚŬǀĂůŝƚĞƚƐƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐŵĞĚŚũćůƉĂǀĞŶĚŝŐŝƚĂů
ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐƉůĂƚƚĨŽƌŵƵŶĚĞƌƐƂŬƐ͘

hƚǀĞĐŬůĂŬǀĂůŝƚĞƚƐƐćŬƌŝŶŐĂǀĚĞŶŽƉĞƌĂƚŝǀĂ
ĨƂƌŵĊŐĂŶ͘
^ƚĂƚƵƐ
sćŶƚĂƌ

hƚǀĞĐŬůĂƌćƚƚƐćŬĞƌƚŝůůćŵƉŶŝŶŐĂǀƚŝůůƐǇŶƐćƌĞŶĚĞŶ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
^ĂŵƚůŝŐĂƚŝůůƐǇŶƐŚĂŶĚůćŐŐĂƌĞŚĂƌŐĞŶŽŵŐĊƚƚŬƵƌƐŝD^͗ƐƚŝůůƐǇŶƐŚĂŶĚďŽŬ͘
/ŶƚĞƌŶŐƌĂŶƐŬŶŝŶŐĂǀĂůůĂĨƂƌĞůćŐŐĂŶĚĞŶŐĞŶŽŵĨƂƌƐ͘

dŝůůƐǇŶĂǀƉƌŝǀĂƚĂďŽƐƚćĚĞƌƵƚŝĨƌĊŶƌŝƐŬďŝůĚĞŶ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
'ĞŶŽŵĨƂƌƐŶćƌĚĞƚŬŽŵŵĞƌƚŝůůďƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚƐŬćŶŶĞĚŽŵĂƚƚďƌĂŶĚƐŬǇĚĚĞƚďƌŝƐƚĞƌ͘ƌĂŶĚƚŝůůƐǇŶĞƌŝ
ƌĂĚŚƵƐŚĂƌŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐĞŶůŝŐƚƉůĂŶ͘
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hƉƉƐĂůĂŬŽŵŵƵŶƐŬĂŚĂĞŶũćŵƐƚćůůĚŽĐŚŚĊůůďĂƌĞŬŽŶŽŵŝ͘dŝĞƌƉćƌĞŶĂƚƚƌĂŬƚŝǀ͕
ŝŶŬůƵĚĞƌĂŶĚĞŽĐŚŚĊůůďĂƌŬŽŵŵƵŶŵĞĚĞŬŽŶŽŵŝŶŝďĂůĂŶƐ͘PƐƚŚĂŵŵĂƌƐŬŽŵŵƵŶƐŬĂ
ŚĂĞŶĞŬŽŶŽŵŝŽĐŚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŵĞĚŐŽĚĞŬŽŶŽŵŝƐŬŚƵƐŚĊůůŶŝŶŐ͕ďĊĚĞŝŬŽƌƚͲŽĐŚ
ůĊŶŐƐŝŬƚŝŐƚƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

,ĞůƚƵƉƉĨǇůůƚ

KĨƂƌćŶĚƌĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ŬŽŶŽŵŝŶćƌŝďĂůĂŶƐŽĐŚŚĂƌĞŶůĊŶŐƐŝŬƚŝŐƉůĂŶĞƌŝŶŐ͘
EćŵŶĚĞŶƐƐƚƌĂƚĞŐŝ͗
ŶŐŽĚŬŽŶƚƌŽůůŽĐŚƐƚǇƌŶŝŶŐĂǀǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŽĐŚĞŬŽŶŽŵŝ͘<ŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƚĂŶƉĂƐƐĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ
ƵƚŝĨƌĊŶƚŝůůĚĞůĂĚĞŬŽŵŵƵŶďŝĚƌĂŐĨƌĊŶŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

,ĞůƚƵƉƉĨǇůůƚ

KĨƂƌćŶĚƌĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
EćŵŶĚĞŶƐĞŬŽŶŽŵŝćƌŝďĂůĂŶƐ͘hƉƉĨƂůũŶŝŶŐƐŬĞƌƌĞŐĞůďƵŶĚĞƚŽĐŚŝŶƚĞƌŶŬŽŶƚƌŽůůćƌĞŶŶĂƚƵƌůŝŐĚĞůŝ
ƐƚǇƌŶŝŶŐĞŶ͘
d' ZZ

ŶŐŽĚŬŽŶƚƌŽůůƉĊǀŝůŬĞƚďĞŚŽǀƐŽŵŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂŚĂƌŝŶŽŵŶćŵŶĚĞŶƐĂŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞŽĐŚĞŶ
ŐŽĚƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐĂǀǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶŽĐŚĞŬŽŶŽŵŝŶ͘
ŶŐŽĚŬŽŶƚƌŽůůƉĊǀŝůŬĞƚďĞŚŽǀƐŽŵŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂŚĂƌŝŶŽŵŶćŵŶĚĞŶƐĂŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞŽĐŚĞŶŐŽĚ
ƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐĂǀǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶŽĐŚĞŬŽŶŽŵŝŶ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ŬŽŶŽŵŝŽĐŚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĨƂůũƐƵƉƉŵĊŶĂĚƐǀŝƐ͘ĞŶŝŶƚĞƌŶĂŬŽŶƚƌŽůůĞŶćƌĞŶŶĂƚƵƌůŝŐĚĞůĂǀ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƐƚǇƌŶŝŶŐĞŶ͘
<KDDhE&h>>D <d/'^hWWZ'

'ĞŶŽŵĨƂƌĂĂŶĂůǇƐĞƌĨƂƌũćŵƐƚćůůĚŚĞƚƐďƵĚŐĞƚĞƌŝŶŐŝŶŽŵŵŝŶƐƚĞƚƚŶǇƚƚ
ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞĊƌůŝŐĞŶ͕ƐĂŵƚĂƚƚƵƚŝĨƌĊŶĂŶĂůǇƐƚĂĨƌĂŵĊƚŐćƌĚĞƌŝƐǇĨƚĞĂƚƚŵŝŶƐŬĂ
ŽũćŵƐƚćůůĚŚĞƚ
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
:ćŵƐƚćůůĚŚĞƚćƌĞƚƚǀŝŬƚŝŐƚŽŵƌĊĚĞĨƂƌŶćŵŶĚĞŶ͘sŝĚƵƉƉŚĂŶĚůŝŶŐĂƌĂǀĨŽƌĚŽŶŽĐŚŵĂƚĞƌŝĞůƐŬĂ
ũćŵƐƚćůůĚŚĞƚƐĂƐƉĞŬƚĞŶƚĂƐƚŝůůǀĂƌĂ͘
d' ZZ
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'ĞŶŽŵĨƂƌĂůŽŬĂůĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌĨƂƌůŝŬǀćƌĚŝŐĂĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌĨƂƌŬǀŝŶŶŽƌŽĐŚŵćŶ͘
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
sŝĚĨůĞƌƚĂůĞƚďƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶĞƌŚĂƌŽŵďǇŐŐŶĂƚŝŽŶĞƌŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐĨƂƌĂƚƚĨĊŽŵŬůćĚŶŝŶŐƐƌƵŵĨƂƌďĊĚĞ
ŬǀŝŶŶŽƌŽĐŚŵćŶ͘sŝĚŶǇďǇŐŐŶĂƚŝŽŶƉůĂŶĞƌĂƐůŽŬĂůĞƌŶĂĨƂƌůŝŬǀćƌĚŝŐĂĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ͘&ƂƌǀćŶƚĂƐǀĂƌĂ
ŬůĂƌƚƵŶĚĞƌϮϬϭϵ͘

'ĞŶŽŵĨƂƌĂũćŵƐƚćůůĚŚĞƚƐĂŶĂůǇƐĞƌŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚŬŽŵŵĂŶĚĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌ
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
sŝĚŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌƚĂƐũćŵƐƚćůůĚŚĞƚƐĂƐƉĞŬƚĞŶƚŝůůǀĂƌĂ͕ĂŶĂůǇƐĂƌďĞƚĞƚďĞŚƂǀĞƌƵƚǀĞĐŬůĂƐŽĐŚ
ĨŽƌŵĂůŝƐĞƌĂƐ͘&ƂƌǀćŶƚĂƐǀĂƌĂŬůĂƌƚƵŶĚĞƌϮϬϭϴ͘
d' ZZ

sŝĚƵƉƉŚĂŶĚůŝŶŐĂƌĂǀĨŽƌĚŽŶŽĐŚŵĂƚĞƌŝĞůŐƂƌĂũćŵƐƚćůůĚŚĞƚƐĂŶĂůǇƐĞƌ͘
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
sŝĚŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌĂǀĨŽƌĚŽŶŽĐŚŵĂƚĞƌŝĞůƚĂƐũćŵƐƚćůůĚŚĞƚƐĂƐƉĞŬƚĞŶƚŝůůǀĂƌĂ͕ƚŝůůĞǆĞŵƉĞůĂƚƚůĂƌŵƐƚćůů
ĨŝŶŶƐŝƐƚŽƌůĞŬĂƌĨƂƌďĊĚĞŬǀŝŶŶŽƌŽĐŚŵćŶ͘

dĂĨƌĂŵĞŶůĊŶŐƐŝŬƚŝŐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ŶůĊŶŐƐŝŬƚŝŐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĨŝŶŶƐŝǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉůĂŶĞŶ͘
d' ZZ

ƚƚŝǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉůĂŶĞŶŚĂĞŶŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĨƂƌŬŽŵŵĂŶĚĞƚŝŽĊƌ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ŶůĊŶŐƐŝŬƚŝŐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĨŝŶŶƐŝǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉůĂŶĞŶ͘
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hƉƉƐĂůĂƐƚĂĚŽĐŚůĂŶĚƐďǇŐĚƐŬĂǀćǆĂƐŵĂƌƚŽĐŚŚĊůůďĂƌƚ͘dŝĞƌƉƐŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƚŝŐĞƐ
ƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐƐŵĊů͗PŬĂĚĞŶƵƉƉůĞǀĚĂƐŽĐŝĂůĂŐĞŵĞŶƐŬĂƉĞŶ͘^ƵĐĐĞƐƐŝǀƚ
ƵƚǀĞĐŬůĂƚćƚŽƌƚĞƌŶĂŵĞĚďƂƌũĂŶŝdŝĞƌƉŐĞŶŽŵĂƚƚǀĞƌŬĂĨƂƌƂŬĂƚĂŶƚĂůďŽƐƚćĚĞƌŵĞĚ
ĂƚƚƌĂŬƚŝǀĂŵŝůũƂĞƌ͘DŝŶƐŬĂŬŽŵŵƵŶĞŶƐŶĞŐĂƚŝǀĂŬůŝŵĂƚƉĊǀĞƌŬĂŶŐĞŶŽŵĂƚƚŵŝŶƐŬĂ
ŬŽŵŵƵŶĞŶƐƵƚƐůćƉƉĂǀǀćǆƚŚƵƐŐĂƐĞƌŽĐŚĂƚƚŵŝŶƐŬĂŬŽŵŵƵŶĞŶƐĞŶĞƌŐŝĨƂƌďƌƵŬŶŝŶŐ͘
PƐƚŚĂŵŵĂƌƐŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƚŝŐĞƐƉƌŝŽƌŝƚĞƌĂĚĞŵĊůϰ͗PƐƚŚĂŵŵĂƌƐŬŽŵŵƵŶƐŬĂǀĂƌĂ
ĞŶĂƚƚƌĂŬƚŝǀŽĐŚŝŶŬůƵĚĞƌĂŶĚĞŬŽŵŵƵŶŵĞĚĞƚƚŐŽƚƚĨƂƌĞƚĂŐƐŬůŝŵĂƚŽĐŚŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐ
ƚŝůůǀćǆƚ͘PƐƚŚĂŵŵĂƌƐŬŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƚŝŐĞƐƉƌŝŽƌŝƚĞƌĂĚĞŵĊůϱ͗PƐƚŚĂŵŵĂƌƐŬŽŵŵƵŶ
ƐŬĂǀĂƌĂĞŶŬŽŵŵƵŶŵĞĚŵŝŶƐŬĂĚŵŝůũƂƉĊǀĞƌŬĂŶ͘

ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

/ŚƂŐŐƌĂĚƵƉƉĨǇůůƚ

PŬĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
EćŵŶĚĞŶďŝĚƌĂƌŝĨůĞƌĂǀŝŬƚŝŐĂŬŽŵŵƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞƌĨƂƌĂƚƚƐƚĂĚŽĐŚůĂŶĚƐďǇŐĚƐŬĂǀćǆĂƐŵĂƌƚŽĐŚ
ŚĊůůďĂƌƚ͘EćŵŶĚĞŶĨŽŬƵƐĞƌĂƌƐćƌƐŬŝůƚƉĊĚĞƚƚƌǇŐŐŚĞƚƐƐŬĂƉĂŶĚĞƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀĞƚ͕ĞǆĞŵƉĞůǀŝƐŝ
ƉůĂŶƉƌŽĐĞƐƐĞƌŽĐŚĞƚƚŽŵĨĂƚƚĂŶĚĞƐĂŵĂƌďĞƚĞŵĞĚĂŶĚƌĂĂŬƚƂƌĞƌ͘

ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

/ŚƂŐŐƌĂĚƵƉƉĨǇůůƚ

KĨƂƌćŶĚƌĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
EćŵŶĚĞŶďŝĚƌĂƌĨƌćŵƐƚƚŝůůĂƚƚƚƌǇŐŐŚĞƚƐƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀĞƚƚŝůůǀĂƌĂƚĂƐ͘
<KDDhE&h>>D <d/'^hWWZ'

&ŽƌƚƐćƚƚƵƚǀĞĐŬůĂĚĞŶƐĂŵŽƌĚŶĂĚĞƉůĂŶĞƌŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶĨƂƌŚĊůůďĂƌƐƚĂĚƐͲŽĐŚ
ůĂŶĚƐďǇŐĚƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
EćŵŶĚĞŶďŝĚƌĂƌŵĞĚƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬŬŽŵƉĞƚĞŶƐƚŝůůƉůĂŶĞƌŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐĞƌŶĂĨƂƌŚĊůůďĂƌƐƚĂĚƐͲŽĐŚ
ůĂŶĚƐďǇŐĚƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘
d' ZZ

^ĂŵĂƌďĞƚĞŵĞĚŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂŽĐŚĂŶĚƌĂŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
^ĂŵĂƌďĞƚĞŽĐŚƐĂŵǀĞƌŬĂŶƐŬĞƌŵĞĚĂŶĚƌĂĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂƌƐĂŵƚŝĚĞĞůůĂŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƌŝŶćŵŶĚĞŶƐƚƌĞ
ŬŽŵŵƵŶĞƌ͕ŵĞĚƌćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚĞƌŝ/hͲůćŶŽĐŚůćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘
ƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚĚĞůƚĂƌďůĂŶĚĂŶŶĂƚŝhƉƉƐĂůĂŬŽŵŵƵŶƐůŽŬĂůĂZ ŽĐŚhƉƉƐĂůĂŬŽŵŵƵŶƐŶćƚǀĞƌŬ
dƌǇŐŐƵƚĞ͘
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^ƚćƌŬĂƌďĞƚĞƚŵĞĚƐƚĂĚƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĨƂƌĂƚƚĨƂƌĞďǇŐŐĂŽĐŚĨƂƌŚŝŶĚƌĂƐŽĐŝĂůŽƌŽ
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚĚĞůƚĂƌŝŽĐŚƐƚƂĚĞƌhƉƉƐĂůĂŬŽŵŵƵŶƐƐĂŵůĂĚĞĂƌďĞƚĞŐĞŶŽŵĚĞůƚĂŐĂŶĚĞŝŽůŝŬĂ
ƐĂŵǀĞƌŬĂŶƐĨŽƌƵŵƐĂŵƚŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚĞůŶŝŶŐ͘
d' ZZ

^ĂŵĂƌďĞƚĞŵĞĚŬŽŵŵƵŶĞƌŶĂŽĐŚĂŶĚƌĂŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
^ĂŵĂƌďĞƚĞŽĐŚƐĂŵǀĞƌŬĂŶƐŬĞƌŵĞĚĂŶĚƌĂĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂƌƐĂŵƚŝĚĞĞůůĂŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƌŝŶćŵŶĚĞŶƐƚƌĞ
ŬŽŵŵƵŶĞƌ͕ŵĞĚƌćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚĞƌŝ/hͲůćŶŽĐŚůćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘
ƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚĚĞůƚĂƌďůĂŶĚĂŶŶĂƚŝhƉƉƐĂůĂŬŽŵŵƵŶƐůŽŬĂůĂZ ŽĐŚhƉƉƐĂůĂŬŽŵŵƵŶƐŶćƚǀĞƌŬ
dƌǇŐŐƵƚĞ͘

dĂĨƌĂŵĞŶůŽŬĂůĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƉůĂŶĨƂƌƌćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚĞŶ;<^ŽĐŚZ EͿ
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ŶůŽŬĂůĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƉůĂŶŚĂƌƚĂŐŝƚƐĨƌĂŵƵŶĚĞƌĊƌĞƚ͘
d' ZZ

dĂĨƌĂŵĞŶůŽŬĂůĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƉůĂŶ
dĂĨƌĂŵĞŶůĊŶŐƐŝŬƚŝŐůŽŬĂůĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƉůĂŶĚćƌĚĞƚĨƌĂŵŐĊƌǀŝůŬĞƚďĞŚŽǀĂǀůŽŬĂůĞƌƌćĚĚŶŝŶŐƐŶćŵŶĚĞŶ
ŚĂƌŶƵŽĐŚŝĨƌĂŵƚŝĚĞŶ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ŶůŽŬĂůĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƉůĂŶŚĂƌƚĂŐŝƚƐĨƌĂŵƵŶĚĞƌĊƌĞƚ͘

PŬĂĊƚĞƌǀŝŶŶŝŶŐĞŶŽĐŚĞŶƐćŬĞƌĊƚĞƌĂŶǀćŶĚŶŝŶŐ
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

d' ZZ

^ćŬĞƌƐƚćůůĂĂƚƚƵƚƌĂŶŐĞƌĂĚĞĨŽƌĚŽŶŽĐŚŵĂƚĞƌŝĞůŚĂŶƚĞƌĂƐƉĊĞƚƚƐĊŵŝůũƂǀćŶůŝŐƚƐćƚƚƐŽŵ
ŵƂũůŝŐƚ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
'ĞŶŽŵĨƂƌƐŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚŬŽŵŵƵŶĞŶƐƌŝŬƚůŝŶũĞƌ͘
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PŬĂĂŶĚĞůĞŶĨƂƌŶǇďĂƌĞŶĞƌŐŝŽĐŚĨƂƌĚƵďďůĂĨƂƌďćƚƚƌŝŶŐƐƚĂŬƚĞŶǀĂĚŐćůůĞƌ
ĞŶĞƌŐŝĞĨĨĞŬƚŝǀŝƚĞƚ
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
^ĂŵĂƌďĞƚĞŵĞĚĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌĞŽŵĞŶĞƌŐŝĨƂƌďćƚƚƌĂŶĚĞĊƚŐćƌĚĞƌǀŝĚďƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶĞƌŶĂ͘
d' ZZ

ŶĞƌŐŝĞĨĨĞŬƚŝǀŝƐĞƌĂďƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶĞƌŶĂŝƐĂŵĂƌďĞƚĞŵĞĚŚǇƌĞƐǀćƌĚ͘
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
sŝĚŶǇďǇŐŐŶĂƚŝŽŶĞƌƚĂƐĨƌĊŐĂŶŽŵĞŶĞƌŐŝĞĨĨĞŬƚŝǀŝƐĞƌŝŶŐĂŬƚŝǀƚŵĞĚ͘^ĊŚƂŐŵŝůũƂĐĞƌƚŝĨŝĞƌŝŶŐƐŽŵ
ŵƂũůŝŐƚĞĨƚĞƌƐƚƌćǀĂƐ͘ŝĂůŽŐŵĞĚŚǇƌĞƐǀćƌĚŽŵĞŶĞƌŐŝĞĨĨĞŬƚŝǀŝƐĞƌŝŶŐĂƌƉĊŐĊƌĂǀƐĞĞŶĚĞďĞĨŝŶƚůŝŐĂ
ůŽŬĂůĞƌ͘
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/ŶƌŝŬƚŶŝŶŐƐŵĊůϵ͗hƉƉƐĂůĂŬŽŵŵƵŶƐŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞƐŬĂŚĂďƌĂ
ĂƌďĞƚƐǀŝůůŬŽƌŽĐŚŬĂŶŵĞĚŚƂŐŬŽŵƉĞƚĞŶƐŵƂƚĂhƉƉƐĂůĂ
<ŽŵŵƵŶĞŶŚĂƌŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞŵĞĚƌćƚƚŬŽŵƉĞƚĞŶƐĂƚƚŵƂƚĂŬŽŵŵƵŶĞŶƐŝŶǀĊŶĂƌĞ͕ĨƂƌĞƚĂŐ͕
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƌŽĐŚďĞƐƂŬĂƌĞ͘ƚƚĂŬƚŝǀƚĂƌďĞƚĞĨƂƌĞƚƚũćŵƐƚćůůƚŽĐŚŚĊůůďĂƌƚĂƌďĞƚƐůŝǀĚćƌŐŽĚƐŽĐŝĂů
ŽĐŚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐŬĂƌďĞƚƐŵŝůũƂŬŽŵďŝŶĞƌĂƐŵĞĚďƌĂǀŝůůŬŽƌŽĐŚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌůćŐŐĞƌŐƌƵŶĚĞŶ
ƚŝůůĨƂƌŵĊŐĂŶĂƚƚďĊĚĞĂƚƚƌĂŚĞƌĂŽĐŚďĞŚĊůůĂŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ͘<ŽŵŵƵŶĞŶƐŬĂƐŽŵĂƚƚƌĂŬƚŝǀĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞ
ƵƚǀĞĐŬůĂĞƚƚŝŶŬůƵĚĞƌĂŶĚĞŽĐŚŶŽƌŵŬƌŝƚŝƐŬƚĨƂƌŚĊůůŶŝŶŐƐƐćƚƚ͘
<ŽŵŵƵŶĞŶŬćŶŶĞƚĞĐŬŶĂƐĂǀŐŽĚƐĞƌǀŝĐĞ͕ƚŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚŽĐŚĞĨĨĞŬƚŝǀŝƚĞƚ͘sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐŬǀĂůŝƚĞƚ
ƵƚǀĞĐŬůĂƐŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐƚƵƚŝĨƌĊŶŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞƌ͕ŽŵǀćƌůĚƐďĞǀĂŬŶŝŶŐŽĐŚƐƚćŶĚŝŐĂĨƂƌďćƚƚƌŝŶŐĂƌ͘ƌƵŬĂƌĞ
ŽĐŚŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞƐĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĞƌŽĐŚŬŽŵƉĞƚĞŶƐƐŬĂƚĂƐƚŝůůǀĂƌĂŝƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĂǀǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

/ŚƂŐŐƌĂĚƵƉƉĨǇůůƚ

PŬĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ZĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶŚĂƌƵƚǀĞĐŬůĂƚƐŽĐŚĨƂůũƐƵƉƉŝǀĂƌũĞĞŶƐŬŝůĚƌĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐŵĞĚĨŽŬƵƐƉĊ
ĊƚĞƌŬŽƉƉůŝŶŐƚŝůůĚĞƐƂŬĂŶĚĞ͘
<ŽŵƉĞƚĞŶƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƉůĂŶĞŶƐĂŵďŝƚŝƂƐĂŽŵĨĂƚƚŶŝŶŐŚĂƌŝƐƚŽƌĂĚĞůĂƌŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐ͘WůĂŶĞŶďĞŚƂǀĞƌ
ĂŬƚƵĂůŝƐĞƌĂƐŝŶĨƂƌŬŽŵŵĂŶĚĞĊƌ͘
WdŽĐŚŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĚĂŐĂƌĨƂůũƐƐćƌƐŬŝůƚƵƉƉĨƂƌĂƚƚƵƚǀĞĐŬůĂĂƌďĞƚƐŵŝůũƂŶ͘
E DED >

<ŽŵƉĞƚĞŶƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐĞŶƐŬĂǀĂƌĂŶŽƌŵŬƌŝƚŝƐŬŽĐŚćŶĚĂŵĊůƐĞŶůŝŐ͘
ŶƐƚŽƌƵƚŵĂŶŝŶŐćƌĂƚƚƐćŬĞƌƐƚćůůĂƌćƚƚŬŽŵƉĞƚĞŶƐƉĊƌćƚƚƉůĂƚƐ͕ĨƌĂŵĨƂƌĂůůƚƉĊůćŶŐƌĞƐŝŬƚ͕ĞĨƚĞƌƐŽŵ
ƚŝůůǀćǆƚŽĐŚĚĞŵŽŐƌĂĨŝƐŬĂĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌŬŽŵŵĞƌƂŬĂĞůůĞƌĨƂƌćŶĚƌĂƐĞƌǀŝĐĞďĞŚŽǀĞŶ͘ZĞĚĂŶŝĚĂŐćƌĞŶ
ĚĞůŬŽŵƉĞƚĞŶƐĞƌƐǀĊƌĂĂƚƚƌĞŬƌǇƚĞƌĂŽĐŚďĞŚĊůůĂ͘ĞƚĨŝŶŶƐŽĐŬƐĊƉŽƚĞŶƚŝĞůůĂŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞƐŽŵƐƚĊƌ
ůĊŶŐƚĨƌĊŶĂƌďĞƚƐŵĂƌŬŶĂĚĞŶƐŽŵŵĞĚƌćƚƚĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌŬĂŶďŝĚƌĂ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

/ŚƂŐŐƌĂĚƵƉƉĨǇůůƚ

KĨƂƌćŶĚƌĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƌďĞƚĞƚƵƚĞĨƚĞƌŬŽŵƉĞƚĞŶƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƉůĂŶƉĊŐĊƌŽĐŚĨŽƌƚƐćƚƚĞƌƵŶĚĞƌϮϬϭϴ͘
d' ZZ

/ŵƉůĞŵĞŶƚĞƌŝŶŐĞŶůŝŐƚĨƂƌĞƐůĂŐĞŶŬŽŵƉĞƚĞŶƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƉůĂŶ
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌŽĐŚĊƚŐćƌĚĞƌƐŽŵĨŝŶŶƐŝŬŽŵƉĞƚĞŶƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƉůĂŶĞŶŚĂƌƉĊďƂƌũĂƚƐŽĐŚŝǀćƐĞŶƚůŝŐĂĚĞůĂƌ
ŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐ͘&ƂůũĂŶĚĞĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌĨƌĊŶŬŽŵƉĞƚĞŶƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƉůĂŶĞŶćƌŐĞŶŽŵĨƂƌĚĂ͗^ćŬĞƌƐƚćůů
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐŬĊƚĞƌŬŽƉƉůŝŶŐƚŝůůŝŶƚĞƌŶƐƂŬĂŶĚĞŶǀŝĚƌĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐ͘/ŶŶĞŚĊůůĨƂƌĊƚĞƌŬŽƉƉůŝŶŐƐƐĂŵƚĂůŚĂƌ
ƚĂŐŝƚƐĨƌĂŵ͘ǀŐĊŶŐƐƐĂŵƚĂůŐĞŶŽŵĨƂƌƐŵĞĚŬŽŵŵƵŶĞŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌƐŽŵƐƚƂĚ͘
&ƂůũĂŶĚĞĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌĨƌĊŶŬŽŵƉĞƚĞŶƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƉůĂŶĞŶćƌƉĊďƂƌũĂĚĞĞůůĞƌĚĞůǀŝƐŐĞŶŽŵĨƂƌĚĂ͗
ŬŽŵƉĞƚĞŶƐƉƌŽĨŝůĞƌĨƂƌĐŚĞĨĞƌŚĂƌƚĂŐŝƚƐĨƌĂŵĂǀƐĞĞŶĚĞĞŶŚĞƚƐĐŚĞĨƐŶŝǀĊ͕ŵĞŶŝŶƚĞĨƂƌƐƚǇƌŬĞůĞĚĂƌŶŝǀĊ͘

28

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2017

ƌďĞƚĞƚĞŶůŝŐƚƉůĂŶĞŶŬŽŵŵĞƌĂƚƚĨŽƌƚƐćƚƚĂƵŶĚĞƌϮϬϭϴĚćƌĞƚƚƐćƌƐŬŝůƚĨŽŬƵƐŬŽŵŵĞƌĂƚƚůŝŐŐĂƉĊĂƚƚ
ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĞƌĂĂƌďĞƚĞƚŵĞĚĂƚƚĂƚƚƌĂŚĞƌĂ͕ƌĞŬƌǇƚĞƌĂŽĐŚďĞŚĊůůĂZŝͲƉĞƌƐŽŶĂů͘

<ŽŵŵƵŶĞŶ
ƐŬĂŚĂĞƚƚŚĊůůďĂƌƚŽĐŚŚćůƐŽĨƌćŵũĂŶĚĞĂƌďĞƚƐůŝǀĚćƌĂůůĂŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞŵĊƌďƌĂ͕
ǀćǆĞƌŽĐŚƵƚǀĞĐŬůĂƐƚŝůůƐĂŵŵĂŶƐ͘
DĞĚĞƚƚƂŬĂƚćƌĞŶĚĞƚƌǇĐŬ͕ďĞŐƌćŶƐĂĚĞƌĞƐƵƌƐĞƌ͕ŚƂŐĂŬƌĂǀƉĊŬǀĂůŝƚĞƚŝǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶĨŝŶŶƐĞŶƌĞĞůů
ƌŝƐŬĂƚƚĚĞŶĂƌďĞƚƐƌĞůĂƚĞƌĂĚĞŽŚćůƐĂŶƂŬĂƌ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

,ĞůƚƵƉƉĨǇůůƚ

KĨƂƌćŶĚƌĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
^ƚŽƌƚĨŽŬƵƐŚĂƌůĞŐĂƚƉĊůĞĚĂƌƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘^ĂŵƚůŝŐĂĐŚĞĨĞƌŽĐŚƐƚĂďƐŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞŚĂƌŐĞŶŽŵŐĊƚƚ
ƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶ&ƂƌƚƌŽĞŶĚĞĨƵůůƚƐĂŵĂƌďĞƚĞƐĂŵƚĞŶƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐƐͲŽĐŚĨƂƌĚũƵƉŶŝŶŐƐĂŬƚŝǀŝƚĞƚ͘
ƚƚƌŝŬƚĂƚĂƌďĞƚĞďĞƚƌćĨĨĂŶĚĞƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĂǀĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐƚƌćĨĨĂƌŶĂŚĂƌŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐ͘
d' ZZ

&ŽƌƚƐĂƚƚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌŝŶŐĂǀŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĨƂƌƉƐǇŬŽƐŽĐŝĂůĂƌďĞƚƐŵŝůũƂ
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ĞĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌŽĐŚĊƚŐćƌĚĞƌƐŽŵϮϬϭϲƚŽŐƐĨƌĂŵŽĐŚďĞůǇƐƚĞƐŝŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶĨƂƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐŬŽĐŚ
ƐŽĐŝĂůĂƌďĞƚƐŵŝůũƂŚĂƌƵŶĚĞƌϮϬϭϳŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌĂƚƐŽĐŚŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐ͘hƉƉĨƂůũŶŝŶŐĞŶǀŝƐĂƌƉĊĞŶƚǇĚůŝŐ
ƉŽƐŝƚŝǀĨƂƌĨůǇƚƚŶŝŶŐ͘hƚƂǀĞƌĚĞƚŚĂƌǀĂƌũĞĂƌďĞƚƐŐƌƵƉƉĂƌďĞƚĂƚŵĞĚĂƚƚƚĂĨƌĂŵĞŐŶĂŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞƌ
ƵƚŝĨƌĊŶϮϬϭϳĊƌƐŬŽŵŵƵŶŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂŵĞĚĂƌďĞƚĂƌƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐ͕ƐĂŵƚĚĞŶƵƉƉĨƂůũĂŶĚĞĞŶŬćƚĞŶ
ŝŶŽŵŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐŬŽĐŚƐŽĐŝĂůĂƌďĞƚƐŵŝůũƂƐŽŵŐĞŶŽŵĨƂƌĚĞƐƵŶĚĞƌŚƂƐƚĞŶϮϬϭϳ͘

>ĞĚĂƌƐŬĂƉĞƚƐŬĂĨƵŶŐĞƌĂƐŽŵĞŶƐƚĂƌŬŬƵůƚƵƌďćƌĂƌĞŝĨƂƌďćƚƚƌŝŶŐ͕ĨƂƌćŶĚƌŝŶŐŽĐŚ
ŵĞĚƐŬĂƉĂŶĚĞ͘
'ŝǀĞƚĚĞŵŽŐƌĂĨŝƐŬĂĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ͕ŬǀĂůŝƚĞƚƐŬƌĂǀŽĐŚĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌďůŝƌĚĞƚĂůůƚǀŝŬƚŝŐĂƌĞ
ĂƚƚŬƵŶŶĂƐƚćůůĂŽŵ͕ĨƂƌćŶĚƌĂŽĐŚƵƚǀĞĐŬůĂĚĞŶŬŽŵŵƵŶĂůĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

,ĞůƚƵƉƉĨǇůůƚ

PŬĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
^ƚŽƌĂƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŝŶƐĂƚƐĞƌŚĂƌŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐŽĐŚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĂǀƉƌŝŽƌŝƚĞƌĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƌǀŝƐĂƌƉŽƐŝƚŝǀĂ
ƌĞƐƵůƚĂƚ͘
d' ZZ

&ŽƌƚƐĂƚƚ
ĂƌďĞƚĞŵĞĚĂƚƚŐĞĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌĨƂƌŐŽƚƚůĞĚĂƌƐŬĂƉ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
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ŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌŶĂĨƂƌĂƚƚŐĞĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌĨƂƌĞƚƚŐŽƚƚůĞĚĂƌƐŬĂƉćƌŐĞŶŽŵĨƂƌĚĂ͘hƚďŝůĚŶŝŶŐŝůƂŶĞƐĂŵƚĂů
ƐĂŵƚ&ƂƌƚƌŽĞŶĚĞĨƵůůƚƐĂŵĂƌďĞƚĞŚĂƌŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐ͘sŝĚĂƌĞŚĂƌƌƵƚŝŶĞƌƌĞǀŝĚĞƌĂƚƐŽĐŚĚĞŶŝŶƚĞƌŶĂ
ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞŶƵƚǀĞĐŬůĂƚƐ͘
hŶĚĞƌĊƌĞƚŐĞŶŽŵĨƂƌĚĞƐĞŶŽŵŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĨƂƌĂƚƚďůĂŶĚĂŶŶĂƚƐŬĂƉĂďćƚƚƌĞĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌĨƂƌĞƚƚ
ŐŽƚƚůĞĚĂƌƐŬĂƉ͘

<ŽŵŵƵŶĞŶƐŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞƐŬĂĨĊ͕ŬƵŶŶĂŽĐŚǀŝůũĂƚĂ
ĂŶƐǀĂƌ͘
<ƌĂǀĞŶƉĊŽĐŚďĞŚŽǀĂǀŬŽŵŵƵŶĂůƐĞƌǀŝĐĞƂŬĂƌŝǀĊƌƌĞŐŝŽŶ͘ŶĂǀŬŽŵŵƵŶĞŶƐƐƚŽƌĂƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌ
ĨƌĂŵƂǀĞƌćƌĂƚƚŵŽďŝůŝƐĞƌĂĂůůĂƌĞƐƵƌƐĞƌƐĊĂƚƚŬŽƐƚŶĂĚĞƌŶĂĨƂƌǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶŵŝŶƐŬĂƌ͕ƐĂŵƚŝĚŝŐƚƐŽŵ
ŬǀĂůŝƚĞƚĞŶǀŝĚŵĂŬƚŚĊůůƐĞůůĞƌĨƂƌďćƚƚƌĂƐ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

/ŚƂŐŐƌĂĚƵƉƉĨǇůůƚ

PŬĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
&ƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶŚĂƌŽŵŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂƚƐĨƂƌĂƚƚƵƚǀĞĐŬůĂŽĐŚƐƚƂĚũĂŵĞĚĂƌďĞƚĂƌŶĂƐĂŶƐǀĂƌƐƚĂŐĂŶĚĞ͘
&ƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĚĂŐĂƌŚĂƌŚĂĨƚĨŽŬƵƐƉĊŵĞĚƐŬĂƉĂŶĚĞ͘
d' ZZ

&ŽƌƚƐćƚƚŵĞĚĚĞůĂŬƚŝŐŚĞƚŐĞŶŽŵƚ͘Ğǆ͘ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĚĂŐĂƌ͕Wdŵ͘ŵ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

hƚǀĞĐŬůĂ
ĚŝĂůŽŐŬŽŵƉĞƚĞŶƐ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ŚĞĨĞƌŚĂƌǀŝĚĂƌĞƵƚďŝůĚĂƚƐŝůƂŶĞƐĂŵƚĂůŵĞĚĨŽŬƵƐƉĊďƌĂĚŝĂůŽŐ͘
ŶƐƚƂƌƌĞƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐŝŶƐĂƚƐŝ&ƂƌƚƌŽĞŶĚĞĨƵůůƚƐĂŵĂƌďĞƚĞćƌŐĞŶŽŵĨƂƌĚ͘sŝĚĂƌĞŚĂƌĞŶƌĞƉĞƚŝƚŝŽŶƐͲŽĐŚ
ĨƂƌĚũƵƉŶŝŶŐƐŝŶƐĂƚƐŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐ͘

<ŽŵŵƵŶĞŶƐŬĂĞƌďũƵĚĂƌćƚƚǀŝƐĂ͕ũćŵƐƚćůůĚĂŽĐŚ
ĂƚƚƌĂŬƚŝǀĂǀŝůůŬŽƌ͘
hƉƉƐĂůĂŬŽŵŵƵŶďĞĨŝŶŶĞƌƐŝŐŝĞŶƌĞŐŝŽŶŵĞĚƐƚĂƌŬƚŝůůǀćǆƚ͘ĞƚƚĂŝŶŶĞďćƌĂƚƚƉŽƚĞŶƚŝĞůůĂ
ŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞŽĨƚĂŚĂƌĨůĞƌĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞĂƚƚǀćůũĂďůĂŶĚ͕ƐĂŵƚŝĚŝŐƚƐŽŵŬŽŵŵƵŶĞŶŵĊƐƚĞďůŝďćƚƚƌĞƉĊ
ĂƚƚƚĂƚŝůůǀĂƌĂ͕ĨƂƌćĚůĂŽĐŚĨƂƌćŶĚƌĂĚĞŶŬŽŵƉĞƚĞŶƐƐŽŵĨŝŶŶƐŝŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶĨƂƌĂƚƚŬůĂƌĂ
ĨƂƌćŶĚƌĂĚĞŽĐŚͬĞůůĞƌƂŬĂĚĞƐĞƌǀŝĐĞďĞŚŽǀ͘sŝƐĂŬŶĂƌĞƚƚŶŽƌŵŬƌŝƚŝƐŬƚĨƂƌŚĊůůŶŝŶŐƐƐćƚƚŝ
ƌĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐƐƐĂŵŵĂŶŚĂŶŐ͘
ĞĚƂŵŶŝŶŐ

dƌĞŶĚ

/ŚƂŐŐƌĂĚƵƉƉĨǇůůƚ

KĨƂƌćŶĚƌĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
EćŵŶĚĞŶďŝĚƌĂƌƚŝůůŵĊůƵƉƉĨǇůůĞůƐĞĞŶůŝŐƚƉůĂŶ͘
d' ZZ
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ƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚƐŬĂǀĂƌĂĞŶĂƚƚƌĂŬƚŝǀĂƌďĞƚƐŐŝǀĂƌĞĨƂƌŬǀŝŶŶŽƌ͘
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƚƚŶćƚǀĞƌŬĨƂƌŬǀŝŶŶŽƌĂŶƐƚćůůĚĂŝďƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚĚƌŝǀƐŵĞĚŵŝŶƐƚĞƚƚŵƂƚĞƉĞƌƚĞƌŵŝŶ͘DƂƚĞŶĂ
ĊƚĞƌŬŽƉƉůĂƐƚŝůůůĞĚŶŝŶŐĞŶ͘DĞĚĂƌďĞƚĂƌĞƐĚĞůƚĂŐĂŶĚĞŝŶĂƚŝŽŶĞůůĂŶćƚǀĞƌŬƐƚƂĚƐ͘ƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶĞƌŶĂ
ĂŶƉĂƐƐĂƐůƂƉĂŶĚĞ͘
ƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚǀĂƌƵŶĚĞƌŚƂƐƚĞŶǀćƌĚĨƂƌŶćƚǀĞƌŬĞƚ<ǀŝŶŶŽƌŝŶŽŵƌćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚĞŶƐ͕</Z͗Ɛ͕ƚƌćĨĨ͘
<KDDhE&h>>D <d/'^hWWZ'

&ŽƌƚƐćƚƚĂŐĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞƚĂǀŚĞůƚŝĚƐƌĞĨŽƌŵĞŶ
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
EćŵŶĚĞŶďŝĚƌĂƌƚŝůůŵĊůƵƉƉĨǇůůĞůƐĞĞŶůŝŐƚƉůĂŶ͘

ƚŐćƌĚĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĂůƂŶĞƐŬŝůůŶĂĚĞƌƉĊŐƌƵŶĚĂǀŬƂŶ
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
<ŽŵŵƵŶĞŶƐůƂŶĞŬĂƌƚůćŐŐŶŝŶŐŐĞƌ͕ƉĊŐƌƵŶĚĂǀĂƚƚĚĞƚćƌƐĊĨĊƚĂůŬǀŝŶŶŽƌĂŶƐƚćůůĚĂŝŶŽŵ
ďƌĂŶĚĨƂƌƐǀĂƌĞƚ͕ŝŶŐĞƚƵŶĚĞƌůĂŐĨƂƌĂŶĂůǇƐĂǀŽŵƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĂůƂŶĞƐŬŝůůŶĂĚĞƌƉĊŐƌƵŶĚĂǀŬƂŶ
ĨƂƌĞŬŽŵŵĞƌ͘/ŶŐĞŶǇƚƚĞƌůŝŐĂƌĞĂŶĂůǇƐŚĂƌŐũŽƌƚƐƉĊĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ͘

/ŶƚĞŶƐŝĨŝĞƌĂĂƌďĞƚĞƚŵĞĚĂƚƚƐŬĂƉĂĂƚƚƌĂŬƚŝǀĂǀŝůůŬŽƌĨƂƌŶƵǀĂƌĂŶĚĞŽĐŚŬŽŵŵĂŶĚĞ
ďƌŝƐƚǇƌŬĞŶ
^ƚĂƚƵƐ
WĊďƂƌũĂĚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
ƌďĞƚĞŵĞĚĂƚƚĂƚƚƌĂŚĞƌĂŽĐŚďĞŚĊůůĂƌćĚĚŶŝŶŐƐƉĞƌƐŽŶĂůŝďĞƌĞĚƐŬĂƉƉĊŐĊƌ͘

/ƂŬĂĚƵƚƐƚƌćĐŬŶŝŶŐĞƌďũƵĚĂƉĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚĨƵŶŬƚŝŽŶƐŶĞĚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌďĞƚĞ
^ƚĂƚƵƐ
ũƉĊďƂƌũĂĚ
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hWWZ's/^/EssZ<^D,d^W>EE

<sZsZEZ/<d^d^E/E'͗&ƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ
ŝĂƚƚŝƚǇĚĞƌŽĐŚƌƵƚŝŶĞƌƐŽŵďŝĚƌĂƌƚŝůůĂƚƚĨƂƌďćƚƚƌĂĂƌďĞƚƐŵŝůũƂŶƐŬĂ
ŐĞŶŽŵĨƂƌĂƐ͘
ĞŶƌŝŬƚĂĚĞƐĂƚƐŶŝŶŐĞŶƐĨƵůůĂůǇĚĞůƐĞ͗ƌďĞƚƐŵŝůũƂŶǀŝĚŽůǇĐŬŽƌćƌŬŽŵƉůŝĐĞƌĂĚŽĐŚƌŝƐŬĞƌŶĂŵĞĚ
ďƌĂŶĚƌƂŬƐƚƂƌƌĞćŶǀĂĚƐŽŵƚŝĚŝŐĂƌĞƵƉƉŵćƌŬƐĂŵŵĂƚƐ͘ŬƚƵĞůůĂĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƌĞƐƵůƚĂƚƐŬĂƚĂƐƚŝůůǀĂƌĂŝ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘&ƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌŝĂƚƚŝƚǇĚĞƌŽĐŚƌƵƚŝŶĞƌƐŽŵďŝĚƌĂƌƚŝůůĂƚƚĨƂƌďćƚƚƌĂĂƌďĞƚƐŵŝůũƂŶƐŬĂ
ŐĞŶŽŵĨƂƌĂƐ͘
<ǀĂƌǀĂƌĂŶĚĞƌŝŬƚĂĚƐĂƚƐŶŝŶŐĨƌĊŶDĊůŽĐŚďƵĚŐĞƚϮϬϭϲ͘<ŽŵŵĞŶƚĂƌŝĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĞŶϮϬϭϲ͗
ĞŶƌŝŬƚĂĚĞƐĂƚƐŶŝŶŐĞŶćƌƉĊďƂƌũĂĚ͘ŶŬćƚƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĂƌŚĂƌŐũŽƌƚƐĨƂƌĂƚƚƵŶĚĞƌƐƂŬĂĂƚƚŝƚǇĚĞƌŽĐŚ
ďƌŝƐƚĞƌŝƌƵƚŝŶĞƌ͘ ƚŐćƌĚĞƌĨƂƌĂƚƚĨƂƌďćƚƚƌĂďĊĚĞƉƌĂŬƚŝƐŬĂĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌŽĐŚƌƵƚŝŶĞƌŚĂƌŐĞŶŽŵĨƂƌƚƐ͘
ŶŶǇĞŶŬćƚƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐŬŽŵŵĞƌĂƚƚŐƂƌĂƐƵŶĚĞƌϮϬϭϳĨƂƌĂƚƚƐĞŽŵƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞŶĂŚĂƌ
ĨƂƌďćƚƚƌĂƚƐ͘
^ƚĂƚƵƐ
&ćƌĚŝŐ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ͗
hƉƉĨƂůũĂŶĚĞĞŶŬćƚŐĞŶŽŵĨƂƌĚŵĞĚƚǇĚůŝŐƚƉŽƐŝƚŝǀƚƌĞƐƵůƚĂƚ͘
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B I L AG A 1
Resultaträkning
5HVXOWDWUlNQLQJ
3HULRG
%HQlPQLQJ

$FNXPXOHUDG
UHGRYLVQLQJ

$FNUHGRY
)|UHJnHQGHnU

5lGGQLQJVQlPQGHQ
$FNXPXOHUDG
EXGJHW

9(5.6$0+(7(16,17b.7(5
)|UVlOMQLQJVLQWlNWHU
7D[RURFKDYJLIWHU
+\URURFKDUUHQGHQ
%LGUDJ
)|UVDYYHUNVDPKHWRFKNRQVXOWWMl
5HDOLVDWLRQVYLQVWHUIUnQI|UVDYDQ
6XPPDYHUNVDPKHWHQVLQWlNWHU

























9DUDYH[WHUQD
















9DUDYPRWGRWWHUERODJ
9DUDYNRPPXQLQWHUQW
9(5.6$0+(7(16.2671$'(5
gYULJDOlPQDGHELGUDJ
/|QHU
8SSOXSQDVHPHVWHUO|QHU
I|UlQGULQJ
32SnOlJJ
32SnOlJJVHPHVWHUO|QHVNXOG
gYULJDSHUVRQDONRVWQDGHU
/RNDORFKPDUNK\URU
)DVWLJKHWVNRVWQRFKIDVWHQWUHSUHQ
gYULJDIUlPPDQGHWMlQVWHU
5HDOLVDWLRQVI|UOXVWHUIUnQI|UVDYD
gYULJDYHUNVDPKHWVNRVWQDGHU
,QGLUHNWDNRVWQDGHUIUnQ./.
.RPPXQJHPHQVDPPDNRVWQDGHU
gYULJDJHPHQVDPPDNRVWQDGHU
6XPPDYHUNVDPKHWHQVNRVWQDGHU
9DUDYH[WHUQD
9DUDYPRWGRWWHUERODJ
9DUDYNRPPXQLQWHUQW

$YVNULYQLQJDU
9(5.6$0+(7(161(772.2671$'(51RW



































































.RPPXQELGUDJ
6XPPDVNDWWHLQWlNWHUJHQHUDOODVWDWVELGUDJXWM
)LQDQVLHOODLQWlNWHU
6XPPDILQDQVLHOODLQWlNWHU1RW
)LQDQVLHOODNRVWQDGHU
,QWHUQUlQWD
6XPPDILQDQVLHOODNRVWQDGHU1RW
)LQDQVQHWWR
5(68/7$7)g5((;75$25'3267(5





































c5(765(68/7$7

%HQlPQLQJ
cUHWVLQYHVWHULQJDU
cUHWVLQYHVWHULQJDULQNRPVWHU
cUHWVLQYHVWHULQJDUXWJLIWHU
cUHWVLQYHVWHULQJDUQHWWR

$FNXPXOHUDG
UHGRYLVQLQJ




33

$FNUHGRY
)|UHJnHQGHnU




cUVEXGJHW




RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2017

B I L AG A 2
Resultaträkning med prognos
5HVXOWDWUlNQLQJPHGSURJQRVYlUGHQ
3HULRG
3URJQRVSHULRG
%HQlPQLQJ

+HOnUVEXGJHW

9(5.6$0+(7(16,17b.7(5
)|UVlOMQLQJVLQWlNWHU
7D[RURFKDYJLIWHU
+\URURFKDUUHQGHQ
%LGUDJ
)|UVDYYHUNVDPKHWRFKNRQVXOWWMlQVWHU
5HDOLVDWLRQVYLQVWHUIUnQI|UVDYDQOWLOOJ
6XPPDYHUNVDPKHWHQVLQWlNWHU
9DUDYH[WHUQD
9DUDYPRWGRWWHUERODJ
9DUDYNRPPXQLQWHUQW

5lGGQLQJVQlPQGHQ
$FNXPXOHUDG
5HGRYLVQLQJ
+HOnUVSURJQRV


































9(5.6$0+(7(16.2671$'(5
gYULJDOlPQDGHELGUDJ
/|QHU
8SSOXSQDVHPHVWHUO|QHUI|UlQGULQJ
32SnOlJJ
32SnOlJJVHPHVWHUO|QHVNXOG
gYULJDSHUVRQDONRVWQDGHU
/RNDORFKPDUNK\URU
)DVWLJKHWVNRVWQRFKIDVWHQWUHSUHQDGHU
gYULJDIUlPPDQGHWMlQVWHU
5HDOLVDWLRQVI|UOXVWHUIUnQI|UVDYDQOWLOOJ
gYULJDYHUNVDPKHWVNRVWQDGHU
,QGLUHNWDNRVWQDGHUIUnQ./.
.RPPXQJHPHQVDPPDNRVWQDGHUIUnQ./
gYULJDJHPHQVDPPDNRVWQDGHU
6XPPDYHUNVDPKHWHQVNRVWQDGHU
9DUDYH[WHUQD
9DUDYPRWGRWWHUERODJ
9DUDYNRPPXQLQWHUQW



























































$YVNULYQLQJDU
9(5.6$0+(7(161(772.2671$'(5














































.RPPXQELGUDJ
6XPPDVNDWWHLQWlNWHUJHQHUDOODVWDWVELGUDJ
)LQDQVLHOODLQWlNWHU
6XPPDILQDQVLHOODLQWlNWHU
)LQDQVLHOODNRVWQDGHU
,QWHUQUlQWD
6XPPDILQDQVLHOODNRVWQDGHU
)LQDQVQHWWR
5(68/7$7)g5((;75$25'3267(5
c5(765(68/7$7

%HQlPQLQJ

+HOnUVEXGJHW

cUHWVLQYHVWHULQJDU
cUHWVLQYHVWHULQJDULQNRPVWHU
cUHWVLQYHVWHULQJDUXWJLIWHU
cUHWVLQYHVWHULQJDUQHWWR
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$FNXPXOHUDG
UHGRYLVQLQJ





+HOnUVSURJQRV
$XJXVWL
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B I L AG A 3
Resultaträkning per verksamhet
3HULRG WRP 
3URJQRVSHULRG
WNU

%HQlPQLQJ

5lGGQLQJVQlPQGHQ

5(68/7$73(59(5.6$0+(7
$FNXPXOHUDG $FN5HGRYLVQLQJ
UHGRYLVQLQJ
I|UHJnHQGHnU

$FNXPXOHUDG
EXGJHW

cUVEXGJHW

3URJQRV

7RWDOW
.2671$'(5
,17b.7(5(;./.20081%,'5$*
1(772.2671$'
.20081%,'5$*
5(68/7$7































32/,7,6.9(5.6$0+(7 
.2671$'(5
,17b.7(5(;./.20081%,'5$*
1(772.2671$'
.20081%,'5$*
5(68/7$7





























































.20081/('1,1*2&+*(0(16$09(5.6$0+(7 
.2671$'(5

,17b.7(5(;./.20081%,'5$*

1(772.2671$'

5(68/7$7






















,1)5$6758.7856.<''00 
.2671$'(5
,17b.7(5(;./.20081%,'5$*
1(772.2671$'
.20081%,'5$*
5(68/7$7

Kommentar
Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma räddningsnämnden. Den gemensamma
nämnden ingår därmed i Uppsala kommuns organisation och nettokostnad, resultat och prognos
i resultaträkningen är då endast Uppsala kommuns. Ersättningar från Tierps och Östhammars
kommuner är upptagna enligt kostnadfördelningen i avtalet mellan kommunerna.
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B I L AG A 4
Noter till resultaträkningen
1RWHUWLOOUHVXOWDWUlNQLQJHQ
5lGGQLQJVQlPQGHQ
WXVHQNURQRU

%RNVOXW


%RNVOXW


1RW9HUNVDPKHWHQVQHWWRNRVWQDGHU
9HUNVDPKHWHQVLQWlNWHU
YDUDYUHDOLVDWLRQVYLQVWHU
$YJnUQlPQGLQWHUQDWUDQVDNWLRQHU
9HUNVDPKHWHQVLQWlNWHUH[NOLQWHUQDWUDQVDNWLRQHU















































9HUNVDPKHWHQVNRVWQDGHU
YDUDYUHDOLVDWLRQVI|UOXVWHU
$YJnUQlPQGLQWHUQDWUDQVDNWLRQHU
9HUNVDPKHWHQVNRVWQDGHUH[NOLQWHUQDWUDQVDNWLRQHU
$YRFKQHGVNULYQLQJDU
9HUNVDPKHWHQVQHWWRNRVWQDGHU
1RW)LQDQVLHOODLQWlNWHU
)LQDQVLHOODLQWlNWHU
$YJnUQlPQGLQWHUQDWUDQVDNWLRQHU
6XPPD
YDUDYH[WHUQDUlQWRU
1RW)LQDQVLHOODNRVWQDGHU
)LQDQVLHOODNRVWQDGHU
$YJnUQlPQGLQWHUQDWUDQVDNWLRQHU
6XPPD
YDUDYLQWHUQUlQWD
YDUDYH[WHUQDUlQWRU
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B I L AG A 5
Pågående investeringar
3nJnHQGHLQYHVWHULQJDUDWW|YHUI|UDVWLOOLQYHVWHULQJVEXGJHW

727$/7
,QYHVWHULQJV 5HGRYQHWWR cWHUVWnU
EXGJHW
LQYHVWHULQJDU



1lPQG5lGGQLQJVQlPQGHQ

2EMHNW
*DVRO|YQLQJVDQOlJJQLQJ
$ONRWHVWXWUXVWQLQJ
/DUPNOlGHU

6800$DWW|YHUI|UDWLOOLQYHVWHULQJVEXGJHW



%HORSS WNU
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.RPPHQWDU
3nJnHQGHDUEHWHQ
)|UVHQDGOHYHUDQV
)|UVHQDGOHYHUDQV





RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2017

B I L AG A 6
Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun

5lGGQLQJVQlPQGHQ±ERNVOXW
Nettokostnad
KF-budget
Bokslut
Belopp i miljoner kronor

Avvikelse från KF-budget
Prognos
Bokslut 2017
Bokslut 1
201708
2016

Nämnden totalt

145,0

144,9

0,1

1,1

2,0

Politisk verksamhet
Infrastruktur, skydd m.m.
Övriga verksamheter

1,1
143,9
0,0

1,0
143,9
0,0

0,1
0,0
0,0

0,3
0,8
0,0

0,1
1,8
0,0

Nettoinvesteringar

15,5

13,0



ϭ͘ŶůŝŐƚϮϬϭϲĊƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

Analys av ekonomiskt utfall
5lGGQLQJVQlPQGHQlUHQJHPHQVDPQlPQGI|U7LHUS8SSVDODRFKgVWKDPPDUVNRPPXQHU
GlU8SSVDODNRPPXQlUYlUGNRPPXQ.)EXGJHWHQSnPQNU PLOMRQHUNURQRU lU
NRPPXQELGUDJHWIUnQ8SSVDODNRPPXQHUVlWWQLQJDUQDIUnQ7LHUSRFKgVWKDPPDUV
NRPPXQHUXSSJLFNWLOOPQNU
3ROLWLVNYHUNVDPKHW
1HWWRNRVWQDGHQI|UGHQSROLWLVNDYHUNVDPKHWHQEHVWnUWLOOVW|UVWDGHODYDUYRGHQWLOOQlPQGHQV
OHGDP|WHURFKO|QI|UQlPQGVHNUHWHUDUH6NLOOQDGHQPRW.)EXGJHWEHURUWLOOVW|UVWDGHOSn
OlJUHNRVWQDGHUI|UQlPQGP|WHQ
,QIUDVWUXNWXUVWDGVXWYHFNOLQJVN\GGPP
1HWWRNRVWQDGHQI|UnUHWSnPQNUI|OMHUEXGJHWHQ
1HWWRNRVWQDGHQKDU|NDWPHGSURFHQWMlPI|UWPHGI|UHJnHQGHnURFKEHURUWLOOVW|UVWDGHO
SnO|QHRFKSULV|NQLQJDURFK|NDGHNRVWQDGHUI|UDYVNULYQLQJDUNXUVHURFKJHPHQVDPPD
NRVWQDGHUIUnQNRPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWL8SSVDODNRPPXQ$YVNULYQLQJVNRVWQDGHQI|U
JMRUGDLQYHVWHULQJDUKDU|NDWPHGWNU SURFHQW MlPI|UWPHGI|UHJnHQGHnU
.RVWQDGV|NQLQJHQI|ULQYHVWHULQJDUI|OMHUQlPQGHQVSODQHULQJI|UDWWInHQJRGRFKOLNYlUGLJ
UlGGQLQJVWMlQVWLDOODWUHNRPPXQHU
/|QHNRVWQDGHUQD|NDUPHGSURFHQWMlPI|UWPHGI|UHJnHQGHnURFKEHURUWLOOVW|UVWDGHOSn
DYWDOVPlVVLJDO|QH|NQLQJDU
5HVXOWDWHWlUPQNUOlJUHlQDXJXVWLSURJQRVHQRFKEHURUIUlPVWSnQnJRWK|JUH
O|QHNRVWQDGHUORNDOK\UHVNRVWQDGHUNRVWQDGHUI|UUHSDUDWLRQHUDYIRUGRQRFKNRVWQDGHUI|U
NXUVHUlQEHUlNQDW
)|UGHNRPPDQGHWYnnUHQWLOOEHG|PVHQHNRQRPLLEDODQVNXQQDXSSQnVPHGHQ
JRGWDJEDUQLYnSnYHUNVDPKHWHQXWLIUnQEXGJHWSODQHUQDIUnQ7LHUS8SSVDODRFKgVWKDPPDUV
NRPPXQHUVRPnWHUILQQVL8SSVDODNRPPXQV0nORFKEXGJHW
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B I L AG A 6
Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun
,QYHVWHULQJDU
,QYHVWHULQJDUQDXSSJLFNWLOOPQNUXQGHUnUHW1lPQGHQKDGHHQLQYHVWHULQJVEXGJHWSn
PQNURFKVNLOOQDGHQPRWEXGJHWEHURUSnIUlPVWSnDWWWUHSnE|UMDGHLQYHVWHULQJVSURMHNW
IlUGLJVWlOOVXQGHU
1lPQGHQSODQHUDUDWWLQYHVWHUDI|UFLUNDPQNUnUOLJHQGHNRPPDQGHnUHQI|UDWWWLOOJRGRVH
LQYHVWHULQJVEHKRYHWDYIUlPVWIRUGRQ
/|QHNRVWQDGVXWYHFNOLQJ

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING

Varav effekt av
löneavtal

Belopp i tusen kronor
Bokslut Bokslut fg-år
Lönekostnad (konto 50-51)

86 437

ϭ

Varav återstående
del (volymer mm)

Diff %

Diff tkr

%

tkr

%

tkr

4%

3 618

3%

2 500

1%

1 118

82 819

ϭ͘ŶůŝŐƚϮϬϭϲĊƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
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RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2017

B I L AG A 7
Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning

5lGGQLQJVQlPQGHQVVDPPDQVWlOOGDDQDO\VLQI|U
nUVUHGRYLVQLQJHQ
9LNWLJDKlQGHOVHUXQGHUnUHW
5lGGQLQJVQlPQGHQKDUXQGHUEHVOXWDWRPI|UHOlJJDQGHPHGYLWHLWLRlUHQGHQ'HWWD
VlNHUVWlOOHUGHJUXQGOlJJDQGHNUDYHQSnWU\JJKHWEHWUlIIDQGHE\JJQDGVWHNQLVNWEUDQGVN\GG
'HWELGUDURFNVnWLOOHQ|NDGUlWWVVlNHUKHWLWLOOV\QVSURFHVVHQ

%HPDQQLQJHQDYQlPQGHQVEUDQGVWDWLRQHUPHGUlGGQLQJVSHUVRQDOLEHUHGVNDSlUHQ
XWPDQLQJ1lPQGHQKDUQRJDI|OMWRPUnGHWXQGHUnUHWGnGHWVHQDVWHNROOHNWLYDYWDOHW
PHGI|UGHVWDUNDUHDNWLRQHU1lPQGHQI|OMHUXSSEHPDQQLQJVOlJHWPnQDGVYLVXWLIUnQ
PLQLPLNUDYVDPWI|UPnJD|YHUGHQJHRJUDILVND\WDQ

8QGHUnUHWKDUQlPQGHQI|OMWXWYHFNOLQJHQDYGHQRUJDQLVDWRULVNDRFKVRFLDODDUEHWVPLOM|Q
'HLQVDWVHUVRPJHQRPI|UWVKDUYLVDWSnW\GOLJDUHVXOWDW

1lPQGHQKDUEHVOXWDWDWWLQUlWWD\WWHUOLJDUHHWWUlGGQLQJVYlUQI|UDWWXWYHFNODWU\JJKHWHQSn
ODQGVE\JGHQ9LGDUHKDUQlPQGHQEHVOXWDWRPHQDPELWLRQVK|MQLQJI|UGHPDWHULHOI|UUnGVRP
QlPQGHQKDUSODFHUDWSnODQGVE\JGHQ

)|UDWWVlNHUVWlOODHQOnQJVLNWLJKDQWHULQJDYYHUNVDPKHWHQVORNDOHUKDUQlPQGHQEHVOXWDWRP
HQORNDOI|UV|UMQLQJVSODQ1lPQGHQKDUWLOOVNULYLWNRPPXQVW\UHOVHQL8SSVDODPHGDQOHGQLQJ
DYK\UHVQLYnQI|U9LNWRULDDQOlJJQLQJHQ%HUHGQLQJHQDYlUHQGHWIRUWVlWWHUnU

0nOXSSI\OOHOVH
Belopp i miljoner kronor
Nämnden totalt
Politisk verksamhet
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m.
Nettoinvestering

KF-budget
Bokslut
nettokostnad nettokostnad
145,0
144,9

Resultat
0,1

Resultat
föregående år1
1,1

1,1

1,0

0,1

0,3

143,9

143,9

0,0

0,8

15,5

13,0

(QOLJWnUVRUJDQLVDWLRQ



1lPQGHQI|OMHU.)EXGJHWPHGHQDYYLNHOVHSnHQGDVWSURFHQW
1HWWRNRVWQDGV|NQLQJHQlUSURFHQWMlPI|UWPHGI|UHJnHQGHnURFKEHURUWLOOVW|UVWDGHOSn
O|QHRFKSULV|NQLQJDU

$PELWLRQHQDWWnWHUXSSWDSODQHULQJHQDYGHWFLYLODI|UVYDUHWKDULQWHXSSQnWWV,DYVDNQDGDY
FHQWUDODULNWOLQMHUHOOHUDQYLVQLQJDUKDUYHUNVDPKHWHQIRNXVHUDWSnDWWI|UVWlUND
NULVKDQWHULQJVI|UPnJDQ
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RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2017

B I L AG A 7
Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning


8WYHFNOLQJHQLQRPGHYHUNVDPKHWHUQlPQGHQDQVYDUDUI|U
5lGGQLQJVQlPQGHQVWLOOV\QVYHUNVDPKHWXWPlUNHUVLJI|UGHQK|JDUlWWVVlNHUKHWVRP
XWYHFNODWV8WYHFNOLQJHQKDUEODQGDQQDWLQQHEXULW|NDGW\GOLJKHWPHGI|UHOlJJDQGH'HWKDU
GRFNVNHWWSDUDOOHOOWPHGXWYHFNOLQJDYNRPSHWHQVRFKEHP|WDQGH5HVXOWDWHWV\QVW\GOLJWL
NRPPXQHQV1.,UHVXOWDW

'HWUHJLRQDODUlGGQLQJVWMlQVWVDPDUEHWHWVDPODUEUDQGI|UVYDUDYP\FNHWROLNDVWRUOHNDURFK
I|UXWVlWWQLQJDUNULQJHQPLQVWDJHPHQVDPQlPQDUH(IIHNWHQlUHQP\FNHWUHVXUVVWDUN
JHPHQVDPI|UPnJDRDNWDWRPUlGGQLQJVLQVDWVHQVNHLFHQWUDOD6WRFNKROPHOOHULVNRJHQ
XWDQI|UgVWKDPPDU

1lPQGHQKDUEHVOXWDWDWWXW|NDI|UPnJDQWLOOUlGGQLQJVLQVDWVJHQRPDWWDUEHWDPHGIULYLOOLJD
UHVXUVHU

9HUNVDPKHWHQVOHGQLQJVI|UPnJDYLGUlGGQLQJVLQVDWVHUlUJRGPHQEHK|YHUXWYHFNODVI|UDWW
NXQQDYHUNDPHGVW|UUHXWKnOOLJKHWRFKK|JUHNDSDFLWHWYLGVW|UUHKlQGHOVHU

%UDQGI|UVYDUHWKDUHIWHUWHUURUGnGHWSn'URWWQLQJJDWDQXWYHFNODWHQI|UVWlUNWI|UYDOWQLQJV
OHGQLQJ0nOHWlUDWWQlUVRPKHOVWSnnUHWNXQQDInHQDNXWI|UYDOWQLQJVOHGQLQJLGULIWI|UDWW
KDQWHUDDNXWDEHKRYLQRPI|UYDOWQLQJHQ

.RVWQDGHQI|UI|UHE\JJDQGHYHUNVDPKHWRFKUlGGQLQJVWMlQVWL8SSVDODNRPPXQlUQnJRW
OlJUHlQMlPI|UEDUDNRPPXQHU5lGGQLQJVQlPQGHQPHQDUGRFNDWWNRVWQDGHQVNDPLQVNDV
PHG\WWHUOLJDUHGU\JWNURQRUI|UDWWNRUULJHUDI|UK\UDQI|U9LNWRULDDQOlJJQLQJHQ


%ODQGGHIUDPWLGDXWPDQLQJDUQDPlUNVVlUVNLOWUHNU\WHULQJHQDY5lGGQLQJVSHUVRQDOL
%HUHGVNDSVRPXQGHUOnQJWLGYDULWHQXWPDQLQJ)|UPnJDQDWWXSSUlWWKnOODEHUHGVNDSVlUVNLOW
GDJWLGXQGHUDUEHWVYHFNDQKDUSnQnJUDRUWHUYDULHUDWPHUlQYDGVRPlU|QVNYlUW'HWKDUYLG
QnJUDWLOOIlOOHQSnYHUNDWI|UPnJDQDWWXWI|UDUlGGQLQJVLQVDWV1lPQGHQDYVHUI|UDXSSIUnJDQ
WLOOlJDUVDPUnG

)UDPNRPOLJKHWHQI|UUlGGQLQJVIRUGRQXQGHUXWU\FNQLQJL8SSVDODWlWRUWI|UVYnUDVDOOWPHUDY
WUDILNVlNHUKHWVK|MDQGHnWJlUGHU)|UXWU\FNQLQJVYHUNVDPKHWHQLQQHElUGHWHQPLQGUH
I|UGU|MQLQJDYHQKHWHUIUnQSULPlUVWDWLRQPHQHQPHUPDUNDQWI|UGU|MQLQJDYHQKHWHUIUnQ
VHNXQGlUVWDWLRQ'HWWDPHGI|UEHKRYDYDWWI|UVWlUNDUHVXUVHUQDSnWYnDYEUDQGVWDWLRQHUQDL
WlWRUWHQ

cWHUVNDSDQGHWDYGHWFLYLODI|UVYDUHWVDNQDUlQVnOlQJHFHQWUDODGLUHNWLY1lPQGHQDYVHU
lQGnGULYDDUEHWHWPHGEHIRONQLQJVVN\GGRFKUlGGQLQJVWMlQVWXQGHUK|MGEHUHGVNDS
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RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

B I L AG A 8
Förtroendevalda i räddningsnämnden
2UGLQDULH
3DWULN.MHOOLQ RUGI
-DQ8OPDQGHU YLFHRUGI
&DWULQ-RKDQVVRQ
$QGHUV*XVWDIVVRQ
'DQLHO(QKROP
0DULD-DQVVRQ
7HUHQFH+RQJVOR
6WHIDQ(GHOVYlUG
-DPHV-RQVVRQ
0DUJDUHWD:LGpQ%HUJJUHQ
/HQQDUW2ZHQLXV
-RQDV1\EHUJ
6YHQ/RNDQGHU

3DUWL
S
C
S
S
M
M
MP
L
V
S
M
S
M

.RPPXQ
8SSVDOD
8SSVDOD
8SSVDOD
8SSVDOD
8SSVDOD
8SSVDOD
8SSVDOD
8SSVDOD
8SSVDOD
gVWKDPPDU
gVWKDPPDU
7LHUS
7LHUS
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(UVlWWDUH
7RUG$QGHUVVRQ
'RPLQLF$QNHUVWnO
.DULQ:HVWOXQG
7RU%HUJPDQ
6DQQD6XQGYDOO
0DWV+HOOPDQ
0LUDQGD&R[
0DULH.DUOVWU|P
&KULVWLDQ+HUPDQVVRQ
$QGHUV%HFNPDQ
$QQD/HQD6|GHUEORP
0DUJDUHWKD0DJQXVVRQ
&KULVWRIHU%ORPVWHGW

3DUWL
S
S
S
0
MP
&
V
L
.'
C
M
S
M

.RPPXQ
8SSVDOD
8SSVDOD
8SSVDOD
8SSVDOD
8SSVDOD
8SSVDOD
8SSVDOD
8SSVDOD
8SSVDOD
gVWKDPPDU
gVWKDPPDU
7LHUS
7LHUS

V I SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

43

