1.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos tem-se assistido, em Portugal, a uma alteração de paradigma ao nível do
desenvolvimento das atribuições e competências dos municípios, que, numa lógica de grupo
municipal, têm vindo a recorrer a formas organizacionais diversas, nomeadamente de
natureza empresarial. O município de Matosinhos não foi exceção e constituiu duas empresas
Municipais: em 1999, a MatosinhosHabit – Empresa Municipal de Habitação de Matosinhos,
EEM, que, sob a tutela da Câmara Municipal Matosinhos, teria como objeto social a gestão
patrimonial, social e financeira dos empreendimentos e outros fogos do património da
Empresa e do Município; e, no ano 2002, a Matosinhos Sport – Empresa Municipal de
Desporto, EEM, que visaria assegurar o planeamento, a administração, a gestão e a
manutenção de espaços e equipamentos desportivos da autarquia, bem como de promover e
realizar atividades e eventos de animação desportiva.
Neste contexto, facilmente se compreende que a análise das contas individuais não permite
uma visão global da situação financeira do grupo municipal. Atendendo à necessidade de
avaliação integrada do conjunto das atividades desenvolvidas e à necessidade de objetividade
e transparência da informação, a apresentação de contas consolidadas torna-se imperativa.
Esta ferramenta de gestão tem como objetivo elaborar as demonstrações económicas e
financeiras de um conjunto de entidades ligadas entre si como se de uma única entidade se
tratasse, procurando dar uma imagem apropriada e verdadeira da situação financeira e dos
resultados do grupo municipal, permitindo uma análise e avaliação das políticas públicas
locais.
A Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro) veio determinar a obrigatoriedade
da consolidação de contas para os municípios que detenham serviços municipalizados e/ou a
totalidade do capital de entidades do sector empresarial local. De facto, o n.º 1 daquele artigo
estabelece que “Sem prejuízo dos documentos de prestação de contas previstos na lei, as
contas dos municípios que detenham serviços municipalizados ou a totalidade do capital de
entidades do sector empresarial local devem incluir as contas consolidadas, apresentando a
consolidação do balanço e da demonstração de resultados com os respetivos anexos
explicativos, incluindo, nomeadamente, os saldos e fluxos financeiros entre as entidades alvo
de consolidação e o mapa de endividamento consolidado de médio e longo prazos.”
No entanto, apesar de o n.º 2 do artigo 46.º remeter para o POCAL relativamente aos
procedimentos contabilísticos para a consolidação dos balanços dos municípios e das
empresas municipais ou intermunicipais, o certo é que, até ao momento, este diploma não
abrange esta temática.
Em 15 de junho de 2010, foi publicada a Portaria n.º 474/2010, através da qual foi aprovada a
Orientação n.º 1/2010, intitulada de “Orientação Genérica relativa à consolidação de contas
no âmbito do sector público administrativo” e cujo âmbito inclui os municípios.
No entanto, apenas no início de maio de 2011, foram publicadas pelo grupo SATAPOCAL um
conjunto de instruções que permitiriam a aplicação deste regime pelos municípios de forma
coerente, harmoniosa e comparável atendendo às lacunas que persistiam da articulação dos
vários regimes: Lei das Finanças Locais, Portaria e Orientação n.º 1/2010.
De acordo com as disposições transitórias para o exercício 2010 constantes no conjunto de
instruções publicadas pelo grupo SATAPOCAL, o exercício de 2010 foi considerado como o
“ano zero” da consolidação de contas no subsector das autarquias locais, sendo que, no ano
em curso, é já possível ter uma base de comparação relativamente à informação financeira
consolidada.
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2.

PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO

De acordo com o estabelecido no artigo 46.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, os municípios
que detenham serviços municipalizados e/ou a totalidade do capital de entidades dos sector
empresarial local, devem proceder à elaboração de contas consolidadas. Neste sentido, o
Grupo Público Municipal engloba o município de Matosinhos e as duas empresas municipais
acima mencionadas: MatosinhosHabit - MH, EEM e Matosinhos Sport - MS, EEM.
A Matosinhos Sport – Empresa Municipal de Desporto, foi constituída com o objetivo de
proporcionar um serviço de qualidade na gestão e manutenção dos equipamentos desportivos
e, através dos Programas Municipais de Fomento Desportivo, incentivar a prática desportiva
da generalidade dos cidadãos. Partindo deste pressuposto e procurando incrementar,
melhorar e diversificar continuamente a oferta desportiva, a Matosinhos Sport - MS, hoje
denominada EEM – Entidade Empresarial Municipal, apoia, de forma criteriosa, o fomento
desportivo e colabora ativamente com a Câmara Municipal de Matosinhos no campo do
Associativismo Desportivo.
A MatosinhosHabit – MH, EEM, tem como objeto social a gestão patrimonial, social e
financeira dos empreendimentos e outros fogos do património da Empresa e do município, a
promoção da conservação e da manutenção do parque habitacional privado, em sede
designadamente de vistorias de salubridade, sendo responsável pela gestão de parque
habitacional propriedade da Câmara Municipal de Matosinhos num total de 4284 fogos
distribuídos por todas as Freguesias do Concelho.
Ad contrarium, e uma vez que o artigo 46.º da Lei n.º 2/2007 apenas se refere às condições em
que é obrigatória a consolidação de contas, entende-se que o espírito da lei seria de não incluir
entidades em que a participação no capital fosse inferior a 100%. Neste sentido, não incluem
o perímetro de consolidação as seguintes entidades:
1.
2.
3.
4.
5.

3.

LEIXÕES SPORT CLUB - FUTEBOL, SAD
METRO DO PORTO, S A.
PRIMUS - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, EMT, S.A.
EDP GÁS - DISTRIBUIÇÕES, S. A.
ÁGUAS DO DOURO E PAIVA, S. A.

MÉTODO DE CONSOLIDAÇÃO

O método adotado na consolidação de contas do município de Matosinhos foi o método de
consolidação integral, o qual consiste na integração no balanço e demonstração de resultados
da entidade consolidante dos elementos respetivos dos balanços e demonstrações de
resultados das entidades consolidadas.

4.

ANÁLISE PATRIMONIAL
4.1. Enquadramento macroeconómico

A crise financeira e económica internacional afetou também, como é público, a economia
portuguesa. Sobretudo a partir de 2009, mas já com significado em 2008, a atividade
económica em Portugal foi fortemente condicionada pela propagação dos efeitos da crise,
que se fez sentir, igualmente, nos principais parceiros comerciais do nosso país.
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Inevitavelmente, a quebra das receitas do Estado e, em geral, o funcionamento dos
estabilizadores automáticos, a par das medidas, concertadas entre os vários Estadosmembros da União Europeia, de estímulo à economia e de apoio às empresas, aos
desempregados e às famílias, tiveram consequências negativas sobre as contas públicas de
todos os países. Portugal não foi exceção, pelo que o processo de consolidação orçamental foi
interrompido em 2008, em grande parte devido a uma significativa diminuição das receitas
fiscais.
A economia portuguesa está desde 2011 sob influência do programa de ajustamento
económico e financeiro acordado entre o governo português e o FMI, a Comissão Europeia e o
BCE. Este programa incorpora uma estratégia que visa corrigir os desequilíbrios
macroeconómicos e financeiros e proceder a uma alteração estrutural da economia
portuguesa, criando as condições para um crescimento económico sustentado e gerador de
emprego. O súbito e substancial agravamento das condições de financiamento da economia
portuguesa em 2011, conjugada com altos níveis de endividamento, impôs substituir
financiamento privado por financiamento oficial. A consolidação orçamental, conjugada com
um rápido ajustamento por parte das empresas e das famílias portuguesas, conduziu a uma
forte contração da procura interna tanto do lado do consumo (quer público, quer privado),
como, e especialmente, do lado do investimento. Este efeito de compressão da procura
interna resultou num ajustamento mais rápido que o previsto dos saldos negativos da balança
corrente, quer por via da redução das importações quer pelo aumento das exportações, em
parte associado ao esforço das empresas portuguesas na procura de novos mercados para
colocação dos seus produtos. De facto, o abrandamento económico dos principais parceiros
comerciais localizados na União Europeia (peso de 71% do total das exportações portuguesas)
tem, por um lado, condicionado a nossa capacidade exportadora para esses destinos,
redirecionando, por outro, as exportações portuguesas para outros mercados,
extracomunitários.
Os últimos anos ficaram, assim, marcados por uma conjuntura económica negativa. Do ponto
de vista de contexto, relevam também as medidas de consolidação das finanças pública com a
adoção de novas medidas restritivas traduzidas, desde logo, numa redução significativa nas
transferências para as autarquias locais, afetando também o município de Matosinhos.
Apesar deste contexto desfavorável, os resultados apresentados são globalmente positivos,
evidenciando que o município do Matosinhos procurou manter o equilíbrio financeiro,
nomeadamente através do recurso a fundos comunitários, conseguindo, dessa forma,
garantir o nível de investimentos dos últimos anos.

4.2 Análise do Balanço
O Balanço pretende retratar a estrutura económico-financeira, apresentando a situação do
património do Grupo Municipal à data de encerramento do exercício 2012, dando a conhecer,
por um lado, o Ativo do Grupo, constituído pelos bens e direitos que representam a aplicação
de fundos, isto é, a sua estrutura económica, e, por outro lado, o Passivo e Capital Próprio do
Grupo que representam a estrutura financeira, ou seja, a origem de fundos.
A estrutura do Ativo reparte-se em Imobilizado – ou Ativo Fixo – e em Ativo Circulante. Por
seu lado, a estrutura do Passivo é repartida entre o Capital Próprio ou Fundos Próprios e o
Passivo.
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Quadro n.º 1
Síntese da Estrutura do Balanço Consolidado
Descrição

(Un: Euros)
2012
Valor
Peso %

ATIVO
IMOBILIZADO
Bens de Domínio Público
Imobilizações Incorpóreas
Imobilizações Corpóreas
Investimentos Financeiros

637.465.925,07
100.953.417,74
466.509,93
534.726.844,41
1.319.152,99

92,5
14,6
0,1
77,6
0,2

51.913.958,47
294.877,56

7,5
0,0

71.262,98
39.333.595,22
0,00
9.687.421,11
2.526.801,60

0,0
5,7
0,0
1,4
0,4

689.379.883,54

100,0

FUNDOS PRÓPRIOS
Património
Ajustamento partes Capital
Reservas
Resultados Transitados
Resultado Líquido do Exercício

459.727.129,05
428.955.171,88
0,00
18.451.177,92
25.961.396,92
-13.640.617,67

66,7
62,2
0,0
2,7
3,8
-2,0

PASSIVO
Provisões para riscos e encargos
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo
Prazo
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo
Acréscimos e Diferimentos

229.652.754,49
13.395.042,96

33,3
1,9

41.888.086,92
20.748.868,81
153.620.755,80

6,1
3,0
22,3

689.379.883,54

100,0

CIRCULANTE
Existências
Dívidas de Terceiros - Médio/ Longo
Prazos
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo
Títulos Negociáveis
Disponibilidades
Acréscimos e Diferimentos
TOTAL DO ATIVO
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E
PASSIVO

O Balanço Consolidado quando comparado com o Balanço do município de Matosinhos
permite verificar o forte peso do enquanto entidade-mãe, cuja representatividade é superior a
99% e, como tal, responsável pela apresentação das demonstrações financeiras consolidadas
do grupo.
Através da análise da estrutura do Ativo, podemos constatar que peso relativo do Ativo Fixo é
de 92,47%, muito semelhante aliás ao peso em termos das contas individuais das contas do
município de Matosinhos. Em termos de grupo, o município assume aqui uma posição
dominante, responsável em 99,44% por este agregado. Em termos de Ativo Circulante, que

7

na estrutura do ativo consolidado tem um peso de apenas 7,53%, a posição do município
apresenta um peso ligeiramente menor (96,55%)
No que diz respeito à estrutura do Passivo, e tendo em consideração que a divida relativa a
empréstimos de médio e longo prazo que será paga durante o ano 2013 (amortizações de
capital) se encontra relevada na rubrica de Dívidas de Terceiros a Curto Prazo e que
representa 4,89 milhões de euros, poderemos afirmar que a dívida de maior expressão é, sem
qualquer margem para dúvida, a de médio/longo prazo, apesar de toda ela ter assistido a um
forte decréscimo entre 2011 e 2012. De fato, a utilização menos intensa dos empréstimos de
longo prazo previamente contratados, face ao que havia ocorrido em 2011, , a amortização de
1 milhão de euros do empréstimo contratado com o IFDR, ocorrida em dezembro de 2011 na
sequência da reformulação da candidatura dos Espaços Classificados do Concelho de
Matosinhos, a aproximação do fim de vigência dos Acordos de Regularização de Dívida
celebrados com alguns fornecedores, associado ao esforço bem sucedido de redução da
dívida de curto prazo mediante o seu pagamento, foram determinantes para este resultado.
Já na estrutura dos Fundos Próprios consolidados, que representam, no final do exercício,
459.727.129,05 euros, o destaque vai para a rubrica correspondente ao Património do grupo
municipal que tem um peso de 93% neste agregado. Também, dentro deste agregado,
verifica-se um contributo negativo dos Resultados Líquidos do Exercício, que se deve, quase
exclusivamente, à semelhança aliás do que acontece nas contas do município de Matosinhos,
à constituição de provisões para riscos e encargos, no montante de 13.395.042,96 euros,
decorrente da existências de processos judiciais em tramitação suscetíveis de originar dívida.
Caso não se tivesse verificado a constituição da mesma, os Resultados Líquidos do Exercício
do Grupo Municipal teriam sido de -245.574,71€.

4.3 Análise da Demonstração de Resultados
Com a Demonstração de Resultados pretende-se aferir o grau de eficiência económica
atingido, de forma a prognosticar a capacidade do grupo municipal em gerar fluxos de caixa.
Analisando a estrutura dos Custos e Perdas do grupo municipal, podemos desde logo
constatar que são os Fornecimentos e Serviços Externos, os Custos com Pessoal e as
Amortizações do Exercício os que mais contribuem para o seu total. Embora o peso dos custos
com pessoal tenha superado o dos Fornecimentos e Serviços Externos, a diferença entre
ambos é de apenas de 4 p.p..
Do lado dos Proveitos há que salientar o peso que os Impostos e Taxas assumem no total dos
proveitos, sendo responsáveis, por si só, por mais de metade dos proveitos do Grupo
Municipal.
De mencionar apenas o acréscimo verificado quer nos custos quer nos proveitos do grupo
municipal, face ao ano transato, explicados sobretudo, pelo aumento da receita cobrada a
título de IMI e derrama (Impostos Diretos) e, por outro lado, pela constituição das provisões
para riscos e encargos acima mencionada que, por si só, mais que anulou a redução acentuada
quer dos fornecimentos e servições externos (cerca de 4,1 milhões de euros), quer dos custos
com pessoal (cerca de 1,9 milhões de euros), quer das transferências e subsídios correntes
concedidos (cerca de 1,9 milhões de euros). Se a mesma não tivesse ocorrido, ter-se-ia
assistido a uma melhoria dos Resultados Operacionais em cerca de 11,5 milhões de euros.
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Quadro n.º 2
Síntese da Demonstração de Resultados

Descrição

(Un: Euros)
2012
Peso
Valor
%

CUSTOS E PERDAS
Custo da Mercadorias Vendidas e Matérias
Consumidas
741.788,68
Fornecimentos e Serviços Externos
27.460.988,45
Custos com o Pessoal
32.117.929,21
Transferências e Subs. Correntes Concedidos
e Prestações Sociais
4.653.096,74
Amortizações do Exercício
25.309.981,26
Provisões do Exercício
15.788.178,11
Outros Custos Operacionais
180.922,78
(A) Custos e Perdas Operacionais 106.252.885,23
Custos e Perdas Financeiros
1.673.242,73
(C) Custos e Perdas Correntes 107.926.127,96
Custos e Perdas Extraordinários
6.265.319,24
Total dos Custos e Perdas

0,6
24,0
28,1
4,1
22,2
13,8
0,2
93,0
1,5
94,5
5,5

114.191.447,20

100,0

Vendas e Prestações de Serviços
Impostos e Taxas
Variação da Produção
Trabalhos para a Própria Entidade
Proveitos Suplementares
Transferências e Subsídios Obtidos
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais
(B) Proveitos e Ganhos Operacionais
Proveitos e Ganhos Financeiros
(D) Proveitos e Ganhos Correntes
Proveitos e Ganhos Extraordinários

9.697.170,18
54.054.952,64
0,00
0,00
35.988,28
25.603.729,76
2.000.000,00
91.391.840,86
603.755,52
91.995.596,38
8.555.233,15

9,6
53,8
0,0
0,0
0,0
25,5
2,0
90,9
0,6
91,5
8,5

Total dos Proveitos e Ganhos

100.550.829,53

100,0

PROVEITOS E GANHOS

Resultados Operacionais: (B) - (A)
Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A)
Resultados Correntes: (D) - (C)
Resultados Extraordinários:
Resultado Líquido do Exercício: (F) - (E)

-14.861.044,37
-1.069.487,21
-15.930.531,58
2.289.913,91
-13.640.617,67
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4.4 Dívida do Grupo Municipal
O recurso ao endividamento autárquico está sempre dependente de duas variáveis: do nível
de receitas arrecadadas e do volume de investimento a realizar.
Apesar da receita efetiva ter sido de cerca de 114 milhões de euros, o recurso ao
financiamento bancário revelou-se uma importante estratégia para fazer face às crescentes
despesas de investimento do grupo municipal.
Quadro n.º 3
Evolução do Stock da Dívida
(Un: Euros)
Descrição
1- Dívida decorrente de empréstimos de m/l prazo no
início do período
2 - Empréstimos contraídos e utilizados no período
3 - Juros Capitalizados
4 - Amortizações do período
5 - Retificação de anos anteriores
Dívida decorrente de empréstimos de m/l prazo no
final do período (1+2+3-4)
Taxa de Crescimento da Dívida

2009

2010

2011

47.538.789,53

44.729.072,68

42.047.221,74

46.834.400,59

1.454.139,60

2.992.748,38

9.456.255,80

4.313.825,40

0,00

0,00

0,00

0,00

4.263.856,46

5.674.599,32

4.669.076,95

5.643.885,97

150,94

74.778,75

0,00

0,00

42.047.221,74 46.834.400,59

45.504.340,02

44.729.072,67
-5,9%

-6,0%

2012

11,4%

-2,8%

O quadro anterior espelha a evolução da dívida decorrente de empréstimos de médio e longo
prazo do grupo municipal, e que se confina apenas ao município, nos últimos quatro anos,
verificando-se uma tendência descendente até 2010, uma vez que a dívida passou, de
49.606.021,40 euros, em 2007, para 42.047.221,74 euros em 2010. Esta tendência inverteu-se
em 2011, fruto da utilização quer dos empréstimos relacionados com o PROHABITA, quer
sobretudo pela utilização do empréstimo contratado em 2009 para financiamento de diversos
empreendimentos, a maior parte dos quais cofinanciados por fundos comunitários, mas
retomou em 2012.

4.5 Indicadores de Gestão
4.5.1 Indicadores de Natureza Patrimonial
Os indicadores patrimoniais são geralmente utilizados como sinais da evolução da situação
financeira de uma entidade e como determinantes na apreciação da sua capacidade de
endividamento. No entanto, no caso das autarquias, há que ter em atenção que o ativo
engloba uma série de bens que não poderão servir de garantia de endividamento perante
terceiros por não serem hipotecáveis ou alienáveis, nomeadamente os bens de domínio
público (que representam cerca de 14,8% do ativo total do município de Matosinhos e cerca
de 14,6% do ativo total do Grupo Municipal) e, eventualmente, bens privados necessários à
prestação de utilidades públicas.
Apesar destas limitações, estes indicadores, apresentados no quadro n.º 4 relativamente ao
grupo municipal, permitem-nos ter uma perspetiva da tendência evolutiva dos diversos
componentes patrimoniais.
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Quadro n.º 4
Indicadores
Estrutura do Ativo
Ativo fixo / Ativo Total
Ativo Circulante / Ativo Total
Ativo Fixo / Ativo Circulante
Estrutura do Passivo
Passivo longo prazo / Passivo Total
Passivo curto prazo / Passivo Total
Passivo longo prazo / Passivo curto prazo

2012
92,5%
7,5%
1227,9%

18,2%
9,0%
201,9%

Análise do Ativo Fixo
Ativo fixo / Endividamento a médio
longo prazo
Amortizações Acumuladas / Imobilizado
Bruto

1521,8%

Análise do Passivo Exigível
- Coeficiente de endividamento a curto prazo
Dívida de curto prazo / Património
Líquido
- Coeficiente de endividamento a longo prazo
Dívida de médio longo prazo /
Património Líquido

4,5%

Índices de Liquidez
Disponibilidades / Exigível a curto prazo
Ativo circulante / Exigível a curto prazo
Índice de Solvência
Dívidas a terceiros / Ativo total

28,6%

9,1%

46,7%
250,2%

9,1%

Pela análise dos rácios da estrutura do ativo, podemos ver que o peso do ativo circulante no
total do ativo continua muito ténue, ao contrário do que se passa com o ativo fixo. De facto, o
peso do ativo fixo sobre o circulante é enorme (1.227,9%).
No que se refere à estrutura do passivo, o passivo de curto prazo assume, no passivo total do
grupo municipal, cerca de metade do peso do passivo de médio e longo prazo, seguindo uma
tendência descendente à semelhança do que já ocorrera em 2011. Se a divida relativa a
empréstimos de médio e longo prazo que será paga durante o ano 2013 (amortizações de
capital) não se encontrasse relevada na rubrica de Dívidas de Terceiros a Curto Prazo, o
passivo de curto prazo seria inferior em 4,9 milhões de euros, atingindo o montante de
15.854.689,03 euros.
Isto mesmo pode ser constatado também nos rácios referentes à análise do passivo exigível: o
coeficiente de endividamento de curto prazo é inferior ao coeficiente de endividamento de
médio e longo prazo em 4,6 p.p..
O Ativo Fixo constitui basicamente o investimento direto do Grupo Municipal, líquido das
depreciações que entretanto vão ocorrendo. A relação do ativo fixo com o endividamento a
médio e longo prazo, permite-nos aferir da percentagem do imobilizado avaliado que está a
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ser financiado por endividamento a médio e longo prazo, traduzindo, igualmente, a garantia,
em bens, aos seus financiadores. Analisado o rácio encontrado, verifica-se que o ativo fixo
supera o endividamento de médio e longo prazo em cerca de 15 vezes. No entanto, e como já
foi atrás referido, há que ter algum cuidado ao analisá-lo, já que cerca de 14,6% do
imobilizado avaliado do grupo municipal são bens de domínio público. Portanto este
indicador de solvabilidade deverá ser encarado como meramente indicativo.
A relação entre as Amortizações Acumuladas e o Imobilizado Bruto aponta o coeficiente de
envelhecimento do imobilizado; se o aumento das amortizações acumuladas for superior ao
aumento do imobilizado bruto a tendência será para o seu envelhecimento. Em 2012, este
indicador assumiu, para o grupo municipal, o valor de 28,6%, ligeiramente superior ao
verificado em 2011 (26,1%).
Passando agora à análise dos índices de liquidez, e particularizando o índice de liquidez
imediata, conclui-se que, no final de 2012, as disponibilidades, em termos de grupo municipal,
eram pouco menos de metade do passivo de curto prazo.
Da análise de índice de solvência, podemos corroborar a manutenção de uma situação
financeira positiva do grupo: de facto, o peso das dívidas a terceiros no Ativo Total é de
apenas 9,1%. Assistiu-se a uma melhoria considerável face ao ano 2011 (em que este índice
apresentava um valor de 11,7%), ano em que este índice já tinha apresentado um
desempenho melhor que no ano 2010 (ano em que o índice tinha o valor de 12,7%).
Finalmente, haverá ainda que fazer referência aos Índices de Solvabilidade que traduzem a
capacidade do Grupo Municipal, como um todo, solver as suas obrigações numa perspetiva de
médio/longo prazo, isto é, trata-se de uma questão de liquidez na ótica da capacidade de
continuar a gerar recursos financeiros suficientes para liquidar as dívidas nos prazos devidos.
Em suma, medem a relação entre os capitais próprios e os capitais alheios de uma entidade e,
portanto, um valor baixo destes indicadores é sinónimo de fragilidade económico-financeira,
podendo representar a inviabilidade da mesma a médio/longo prazo. Poderão ser vistos sob
três óticas:

Solvabilidade I
Fundo Patrimonial / Passivo
Solvabilidade II
Ativo Líquido / Passivo
Solvabilidade Adaptado
Ativo Líquido s/ BDPub / Passivo

200,2%
300,2%
256,2%

Solvabilidade I – relaciona os Fundos Próprios com o Passivo;
Solvabilidade II – relaciona o Ativo Líquido com o Passivo (indica a solvabilidade em
sentido estrito e deve ser superior a 100%, caso contrário evidencia uma situação líquida
negativa);
Solvabilidade Adaptado - relaciona o Ativo Líquido expurgado dos bens de domínio
público com o Passivo.
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5.

MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO

O mapa de fluxos de caixa consolidado funciona como um documento síntese de toda a
execução orçamental do grupo municipal, articulando e equilibrando os recebimentos e os
pagamentos, quer de operações orçamentais quer de operações de tesouraria.
O resultado dos movimentos financeiros ocorridos no grupo municipal como um todo durante
o ano 2012, aparece refletido no Quadro n.º 5, verificando-se que as entradas de fundos
corresponderam a 120.447.442,56 euros – 114.300.254,29 euros provenientes de receitas
orçamentais e 6.147.188,27euros resultantes de Operações de Tesouraria.
Desta forma, sendo a Despesa Global, em termos orçamentais (111.628.532,79 euros), inferior
em 2.671.721,50 euros à receita efetivamente cobrada, e existindo um saldo inicial de
3.210.936,14 euros, o saldo a transitar para a gerência seguinte será de 5.882.657,64 euros. A
este saldo acrescem 3.804.763,47 euros como saldo de operações de tesouraria.

Quadro n.º 5
Resumo dos Fluxos de Caixa
(Un: Euros)
Recebimentos
Saldo da Gerência anterior
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Receitas Orçamentais
Correntes
Capital
Outras
Operações de Tesouraria
Total

Pagamentos
7.295.097,51 Despesas Orçamentais
3.210.936,14
Correntes
4.084.161,37
Capital
114.300.254,29 Operações de Tesouraria
88.883.190,38
25.138.354,76 Saldo para a Gerência Seguinte
278.709,15
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
6.147.188,27
127.742.540,07

Total

111.628.532,79
74.678.171,18
36.950.361,61
6.426.586,17
9.687.421,11
5.882.657,64
3.804.763,47

127.742.540,07

Da análise do quadro podemos verificar que, no ano de 2012, o fluxo financeiro de entradas
em cofre e destinados a outras entidades foi de 6.147.188,27 euros, enquanto que os
movimentos de saída totalizaram o valor de 6.426.586,17 euros.
Talvez seja útil referir que são consideradas Operações de Tesouraria as cobranças que os
serviços municipais realizam para terceiros. São operações de entrada e saída de fundos à
margem do orçamento, sendo apenas objeto de movimentação contabilística no sistema da
contabilidade patrimonial.
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CÓDIGO DAS
CONTAS

AB

451
452
453
455
459
445
446

Imobilizado:
Bens de domínio público
Terrenos e recursos naturais
Edifícios
Outras construções e infra-estruturas
Bens do património histórico,artístico e cultural
Outros bens de domínio público
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de bens de domínio público

431
432
433
443
449

Imobilizações incorpóreas
Despesas de instalação
Despesas de investigação e de desenvolvimento
Propriedade industrial e outros direitos
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas

421
422
423
424
425
426
427
429
442
448

Imobilizações corpóreas
Terrenos e recursos naturais
Edificios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso
Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas

411
412
414
415
441
447

Investimentos financeiros
Partes de capital
Obrigações e títulos de participação
Investimentos em imóveis
Outras aplicações financeiras
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

36
35
34
33
32
37

Circulante:
Existências:
Matérias Primas, subsidiárias e de consumo
Produtos e trabalhos em curso
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Produtos acabados e intermédios
Mercadorias
Adiantamentos por conta de compras

282

Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)
Empréstimos concedidos

281
211
212
213
218
251
229
2619
24
264
262+263+267+268

2012

ACTIVO

Dívidas de terceiros - Curto prazo:
Empréstimos concedidos
Clientes c/c
Contribuintes c/c
Utentes c/c
Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa
Devedores pela execução do orçamento
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
Estado e outros entes públicos
Administração autárquica
Outros devedores

151
152
153
159
18

Títulos negociáveis:
Acções
Obrigações e títulos de participação
Títulos de dívida pública
Outros títulos
Outras aplicações de tesouraria

12
11

Depositos em instituições financeiras e Caixa:
Depositos em instituições financeiras
Caixa

271
272

Acréscimos e diferimentos:
Acréscimos de proveitos
Custos diferidos

Total de amortizações ..............
Total de provisões.................
Total do activo ....................

2011

A/P

AL

AL

5.279.679,19
2.897.436,20
229.069.750,70
2.158.019,72
1.431.982,03
15.864.402,70
0,00
256.701.270,54

0,00
143.698,96
155.138.158,60
126.641,63
339.353,61
0,00
0,00
155.747.852,80

5.279.679,19
2.753.737,24
73.931.592,10
2.031.378,09
1.092.628,42
15.864.402,70
0,00
100.953.417,74

4.130.490,63
2.788.704,63
83.975.349,81
2.056.732,99
1.127.541,04
15.731.827,73
0,00
109.810.646,83

17.657,45
1.452.166,61
161.716,61
350.264,71
0,00
1.981.805,38

17.657,45
1.441.814,11
55.823,89
0,00
0,00
1.515.295,45

0,00
10.352,50
105.892,72
350.264,71
0,00
466.509,93

0,00
264.447,63
124.342,88
350.264,71
0,00
739.055,22

132.087.635,09
399.806.158,15
12.300.667,06
4.555.050,49
1.557.379,85
7.973.452,10
569,24
10.175.499,99
64.786.652,56
70.373,64
633.313.438,17

0,00
70.541.588,64
10.091.441,16
4.303.725,77
1.548.377,08
7.234.514,94
551,42
4.866.394,75
0,00
0,00
98.586.593,76

132.087.635,09
329.264.569,51
2.209.225,90
251.324,72
9.002,77
738.937,16
17,82
5.309.105,24
64.786.652,56
70.373,64
534.726.844,41

129.179.807,85
325.265.619,12
2.688.906,68
345.818,45
12.252,15
527.555,75
35,64
5.842.810,76
72.157.710,44
70.373,64
536.090.890,48

1.919.152,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.919.152,99

600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00

1.319.152,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.319.152,99

1.319.152,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.319.152,99

294.877,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294.877,56

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

294.877,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294.877,56

381.827,11
0,00
0,00
0,00
12.300,25
0,00
394.127,36

71.262,98
71.262,98

0,00
0,00

71.262,98
71.262,98

70.799,74
70.799,74

0,00
454.183,46
1.081.808,86
453.292,99
21.503.447,06
0,00
0,00
71.587,61
89.805,45
299.573,85
37.018.379,33
60.972.078,61

0,00
0,00
500.668,79
0,00
21.137.814,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.638.483,39

0,00
454.183,46
581.140,07
453.292,99
365.632,46
0,00
0,00
71.587,61
89.805,45
299.573,85
37.018.379,33
39.333.595,22

0,00
778.736,67
331.274,12
127.923,39
568.631,13
0,00
0,00
304.832,91
354.439,61
488.381,90
39.765.195,69
42.719.415,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.560.914,69
126.506,42
9.687.421,11

0,00
0,00
0,00

9.560.914,69
126.506,42
9.687.421,11

7.269.246,35
25.851,16
7.295.097,51

2.491.373,87
35.427,73
2.526.801,60

0,00
0,00
0,00
255.849.742,01
22.238.483,39
278.088.225,40

2.491.373,87
35.427,73
2.526.801,60

3.296.317,48
226.810,69
3.523.128,17

689.379.883,54

701.962.313,72

967.468.108,94

BALANÇO CONSOLIDADO
ANO 2012

ENTIDADE: GRUPO MUNICIPAL

CÓDIGO DAS
CONTAS

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
Fundos próprios:
Património
Ajustamento de partes de capital em empresas
Reservas de reavaliação
Reservas:
Reservas legais
Reservas estatutárias
Reservas contratuais
Reservas livres
Subsídios
Doações
Reservas decorrentes de transferências de activos
Outras Variações no Capital Próprio
Resultados transitados
Resultado líquido em exercício

51
55
56
571
572
573
574
575
576
577
59
88

2012

2011

428.955.171,88 429.128.477,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.352.232,01
2.352.232,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.414.473,09
6.844.413,72
7.684.472,82
6.582.808,40
0,00
0,00
0,00
0,00
25.961.396,92 36.322.303,58
-13.640.617,67 -8.683.718,46
459.727.129,05 472.546.516,34

Passivo:
292

Provisões para riscos e encargos

13.395.042,96

0,00

41.888.086,92
0,00
0,00
55.283.129,88

43.318.932,90
2.735.863,46
526.744,81
46.581.541,17

4.894.179,78
51.418,41
0,00
7.163.938,69
2 724 60
2.724,60
795.193,65
0,00
0,00
2.905.218,66
2.327.871,90
288.747,65
445.984,53
692.931,74
681.057,91
499.601,29
20.748.868,81

4.985.633,93
0,00
0,00
10.802.630,08
2 724 60
2.724,60
2.327.701,93
0,00
0,00
10.347.301,57
1.986.387,63
801.125,31
472.164,46
1.240.424,24
1.803.936,56
1.068.332,57
35.838.362,88

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)
2312
2212+2214
2611

Empréstimos de Médio e Longo Prazo
Fornecedores c/c
Fornecedores de imobilizado c/c
Dívidas a terceiros - Curto Prazo

2312
2311
269
2211+2212+2214+2215
2213
228
252
219
2611+2614+2615
2612
2613
24
264
262+263+265+267+268
217

273
274

Empréstimos de Médio e Longo Prazo
Empréstimos de curto prazo
Adiantamentos por conta de vendas
Fornecedores c/c
F
Fornecedores
d
-C
Cauções
õ eG
Garantias
ti
Fornecedores - Facturas em recepção e conferência
Credores pela execução do orçamento
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes
Fornecedores de imobilizado c/c
Fornecedores Imobilizado c/ cauções e garantias
Fornec. Imobiliz. - Fact. Recepção Conferencia
Estado e outros entes públicos
Administração autárquica
Outros credores
Clientes e Utentes com Cauções
Acréscimos e Diferimentos:
Acréscimos de Custos
Proveitos diferidos

Total do passivo ........
Total dos fundos próprios e do passivo .....................

5.977.853,12
5.115.484,23
147.642.902,68 141.880.409,10
153.620.755,80 146.995.893,33

229.652.754,49 229.415.797,38
689.379.883,54 701.962.313,72

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___________________ de ____

Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________

_________________________________

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADA
ENTIDADE
CÓDIGO
DAS
CONTAS

GRUPO MUNICIPAL

ANO: 2012

EXERCÍCIO
DESIGNAÇÃO

2012

2011

641+642
643 a 648
63
66
67
65

Custos e perdas
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:
Mercadorias
Matérias
Fornecimentos e serviços externos:
Custos com o pessoal:
Remunerações
Encargos sociais
Transferências e subs. Correntes concedidos e prestações sociais
Amortizações do exercício
Provisões do exercício
Outros custos operacionais

68

Custos e perdas financeiros

69

(C)
Custos e perdas extraordinários

12.300,25
729.488,43
27.460.988,45
0,00
25.832.193,87
6.285.735,34
4.653.096,74
25.309.981,26
15.788.178,11
180.922,78
0,00
106.252.885,23
1.673.242,73
0,00
107.926.127,96
6.265.319,24

(E)
Imposto sobre o rendimento do exercicio

114.191.447,20
0,00

106.314.813,80
0,00

(G)
Resultado líquido do exercício …………………………………………..

114.191.447,20
-13.640.617,67

106.314.813,80
-8.683.718,46

100.550.829,53

97.631.095,34

6.618,81
55.319,78
9.635.231,59
54.054.952,64
0,00
0,00
35.988,28
25.603.729,76
2.000.000,00
0,00
91.391.840,86

2.322,89
93.502,41
8.807.377,97
50.884.799,06
-2.476,35
0,00
18.382,34
26.526.364,91
2.010.850,00
0,00
88.341.123,23

603.755,52

749.705,50

61

62

(A)

88

(X)

7111
7112+7113
712
72
(a)
75
73
74
76

Proveitos e ganhos
Vendas e prestações de serviços:
Venda de mercadorias
Venda de produtos
Prestações de serviços
Impostos e taxas
Variação da produção
Trabalhos para a própria entidade
Proveitos suplementares
Transferências e subsídios obtidos
Outros proveitos e ganhos operacionais
(B)

14.266,69
879.569,00
31.586.890,41
0,00
27.631.968,51
6.387.626,70
6.577.333,42
27.839.139,30
30.549,79
406.862,15
0,00
101.354.205,97
1.723.533,69
0,00
103.077.739,66
3.237.074,14

78

Proveitos e ganhos financeiros

79

(D)
Proveitos e ganhos extraordinários

91.995.596,38
8.555.233,15

89.090.828,73
8.540.266,61

(F)

100.550.829,53

97.631.095,34

-14.861.044,37
-1.069.487,21
-15.930.531,58
-13.640.617,67

-13.013.082,74
-973.828,19
-13.986.910,93
-8.683.718,46

Resumo:

Resultados Operacionais: (B - A)
Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)
Resultados Correntes: (D - C)
Resultado Líquido de Exercício: (F - E)

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS

ENTIDADE: GRUPO MUNICIPAL

ANO: 2012

Recebimentos

Pagamentos

Saldo da Gerência anterior

7.295.097,51 Despesas Orçamentais

111.628.532,79

Execução Orçamental …….

3.210.936,14

Correntes ………………………..

74.678.171,18

Operações de Tesouraria ..

4.084.161,37

Capital ……………………………

36.950.361,61

Receitas Orçamentais …….

114.300.254,29 Operações de Tesouraria

Correntes …………………..

88.883.190,38

Capital ………………………

25.138.354,76

Outras ………………………

278.709,15

Operações de Tesouraria
Total …………………..

6.426.586,17

Saldo para a Gerência Seguinte

9.687.421,11

Execução Orçamental ………….

5.882.657,64

Operações de Tesouraria ……..

3.804.763,47

6.147.188,27
127.742.540,07

Total ………………

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___________________ de ____

Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________

_________________________________

127.742.540,07

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADA
Período findo em 31 de Dezembro de 2012
RUBRICAS
ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método direto
Recebimentos de Clientes
Pagamento a Fornecedores
Pagamentos ao Pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos / pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos provenientes de:
Imobilizações corporeas/ Bens Dominio Público
Imobilizações incorporeas
Investimentos Financeiros
Outros Activos
Recebimentos provenientes de:
Imobilizações corporeas/ Bens Dominio Público
Imobilizações incorporeas
Investimentos Financeiros
Outros Activos
Subsídios ao Investimento
Juros e Rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das atividades investimento (2)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamento Obtidos
Realização de capital e o instrumentos de Capital Próprio
Cobertura de Prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos Obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Redução de Capital e o instrumentos de Capital Próprio
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes

NOTAS

ANO N

ANO N-1

5.781.383,59
-36.515.634,96
-30.973.152,35
-61.707.403,72

11.318.281,15
-36.925.894,13
-33.908.204,42
-59.515.817,40

-577,73
77.362.916,66

-18.289,35
68.883.388,63

15.654.935,21

9.349.281,88

-24.498.237,18
-37.052,27

-34.487.646,80
-194.723,20
-23.125,00
0,00

5.393,75

221.420,00
0,00
0,00
0,00
19.005.596,41
0,00
0,00
-15.478.478,59

13.908.430,06

-10.621.465,64

6.513.825,40
0,00
10.536,76

-8.174.201,04
-964.012,57
-16.294,52

11.054.308,72
0,00
0,00
0,00
179.773,60

-11.000,00
-2.641.145,97

-7.031.189,57
-624.100,01
0,00
0,00
-59.407,39
3.519.385,35

2.392.323,60

-2.609.811,36

7.295.097,51
9.687.421,11

9.904.908,87
7.295.097,51

(4) = (1) + (2) + (3)

Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
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ĞǌĞŵďƌŽ͘

ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚŽŐƌƵƉŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĨŽƌĂŵĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐ
ƐĞŐƵŶĚŽ ĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂ WŽƌƚĂƌŝĂ Ŷ͘Ǒ ϰϳϰͬϮϬϭϬ͕ ĚĞ ϭϱ ĚĞ :ƵŶŚŽ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ƋƵĂů Ġ
ĂƉƌŽǀĂĚĂĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽŶǑ͘ϭͬϮϬϭϬ͕ƋƵĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƉƌŝŶĐşƉŝŽƐƋƵĞĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌ
ƐƵďũĂĐĞŶƚĞƐăĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚĂƐ͘

Ɛ ŶŽƚĂƐ ĚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞǆŽ ŝŶĐůƵĞŵ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ƐŽďƌĞ ŽƐ ƐĂůĚŽƐ Ğ ĨůƵǆŽƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŶƚƌĞĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĂůǀŽĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ͕ŵĂƉĂĚĞĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŵĠĚŝŽůŽŶŐŽ
ƉƌĂǌŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ŽƐ ŵĂƉĂƐ ĞǆŝŐŝĚŽƐ ƉĞůŽ Ŷ͘Ǒϭ ĚŽ Ăƌƚ͘Ǒϰϲ ĚĂ >&>͕ ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞ ĂůĂŶĕŽ͕
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐĞ&ůƵǆŽƐĚĞĂŝǆĂŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ͘



ϭ͘ /ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ ăƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ŝŶĐůƵşĚĂƐ ŶŽ ƉĞƌşŵĞƚƌŽ ĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ Ğ Ă
ŽƵƚƌĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂƐ͗

ϭ͘ϭ ŶƚŝĚĂĚĞƐ/ŶĐůƵşĚĂƐŶĂŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ
Ž ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ŶŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ Ŷ͘Ǒϭ ĚŽ Ăƌƚ͘Ǒϰϲ ĚĂ>ĞŝϮͬϮϬϬϳ >&> ʹ >Ğŝ ĚĂƐ &ŝŶĂŶĕĂƐ >ŽĐĂŝƐ͕
ƐƵƌŐĞŽŐƌƵƉŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĐŽŵƉŽƐƚŽƉĞůĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͗

¾ ŶƚŝĚĂĚĞDĆĞͲDƵŶŝĐşƉŝŽĚĞDĂƚŽƐŝŶŚŽƐ
^ĞĚĞ^ŽĐŝĂůͲǀĞŶŝĚĂ͘ĨŽŶƐŽ,ĞŶƌŝƋƵĞƐ͕ϰϰϱϰͲϱϬϮDĂƚŽƐŝŶŚŽƐ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞ WƌŝŶĐŝƉĂů Ͳ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂĚĂƐ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚĂƐ ĂƚƌŝďƵşĚĂƐ ƉĞůĂ >Ğŝ ϱͲͬϮϬϬϮ Ğ >Ğŝ
ϭϱϵͬϵϵ͕ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞŶĂĄƌĞĂĚĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ƉƌŽƚĞĐĕĆŽĐŝǀŝůĞůƵƚĂĐŽŶƚƌĂŝŶĐġŶĚŝŽƐ͕ƉŽůşĐŝĂŵƵŶŝĐŝƉĂů͕
ĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ ƐĂƷĚĞ͕ ŽƌĚĞŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƚĞƌƌŝƚſƌŝŽ͕ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ƉƌŽƚĞĐĕĆŽ ĚŽ ŵĞŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ ĚĂ
ŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ƐĂŶĞĂŵĞŶƚŽĞƌĞƐşĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐ͕ĞŶĞƌŐŝĂ͕ĐŽŵĠƌĐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽ͘


¾ ŵƉƌĞƐĂDƵŶŝĐŝƉĂůͲDĂƚŽƐŝŶŚŽƐ^ƉŽƌƚD^͕D
^ĞĚĞ^ŽĐŝĂůͲZƵĂEŽǀĂĚŽƐƚĄĚŝŽϮϰϰ͕ϰϰϲϬͲϯϴϭ^ĞŶŚŽƌĂĚĂ,ŽƌĂ

-1-




EyK^^DKE^dZO^&/EE/Z^
KE^K>/^
ϮϬϭϮ

ĐƚŝǀŝĚĂĚĞ WƌŝŶĐŝƉĂů Ͳ WůĂŶĞĂŵĞŶƚŽ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ŐĞƐƚĆŽ Ğ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚŽƐ ĞƐƉĂĕŽƐ Ğ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
ĚĞƐƉŽƌƚŝǀŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƉƌŽŵŽĕĆŽĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĂŶŝŵĂĕĆŽĚĞƐƉŽƌƚŝǀĂĞĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞƐƉŽƌƚŝǀŽ͘


ĞƚŝĚĂĂϭϬϬйƉĞůŽŵƵŶŝĐşƉŝŽ͘



¾ ŵƉƌĞƐĂDƵŶŝĐŝƉĂůͲDĂƚŽƐŝŶŚŽƐ,ĂďŝƚD,͕D
^ĞĚĞ^ŽĐŝĂůʹZƵĂůĨƌĞĚŽƵŶŚĂϵϵϭǑ͕ϰϰϱϬͲϬϮϯDĂƚŽƐŝŶŚŽƐ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞ WƌŝŶĐŝƉĂů Ͳ 'ĞƐƚĆŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ ƐŽĐŝĂů Ğ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ĚŽƐ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ĨŽŐŽƐ ĚŽ
ƉĂƚƌŝŵſŶŝŽ ĚĂ ŵƉƌĞƐĂ Ğ ĚŽ DƵŶŝĐşƉŝŽ͘ WƌŽŵŽĕĆŽ ĚĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ Ğ ĚĂ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚŽ ƉĂƌƋƵĞ
ŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂůƉƌŝǀĂĚŽ͕ĞŵƐĞĚĞĚĞƐŝŐŶĂĚĂŵĞŶƚĞĚĞǀŝƐƚŽƌŝĂƐĚĞƐĂůƵďƌŝĚĂĚĞ͘
ĞƚŝĚĂĂϭϬϬйƉĞůŽŵƵŶŝĐşƉŝŽ͘


ϭ͘Ϯ ŶƚŝĚĂĚĞƐǆĐůƵşĚĂƐŶĂŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ
K ŵƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞƚĠŵ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ĚĞĐĂƉŝƚĂů ŶŽƵƚƌĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͕ ƚĞŶĚŽ ƐŝĚŽ ĞǆĐůƵşĚĂƐ͕ ĚĞǀŝĚŽă
ŶĆŽ ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ Ăƌƚ͘Ǒ ϰϲǑ ĚĂ >&> Ğ ĚĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ƐĞƌ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă
ϭϬϬй͘

dƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐĂŽƐĞƌǀŝĕŽƉŽƌĐĂƚĞŐŽƌŝĂĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϮ͗
E͘ǑdƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ



ĂƚĞŐŽƌŝĂ

DƵŶŝĐşƉŝŽĚĞDĂƚŽƐŝŶŚŽƐ

DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ^ƉŽƌƚD^͕D

DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ,ĂďŝƚD,͕D

Ͳ

ϭ

Ͳ
Ϯ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ
ŝƌŝŐĞŶƚĞ^ƵƉĞƌŝŽƌ

ϴ

Ͳ

ŝƌŝŐĞŶƚĞ/ŶƚĞƌŵĠĚŝŽ

ϰϯ

ϱ

ϲ

dĠĐŶŝĐŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ

Ϯϰϴ

ϭϵ

Ϯϭ

ƐƐŝƐƚĞŶƚĞdĠĐŶŝĐŽ

ϮϵϮ

Ϯ

ϭϮ

ƐƐŝƐƚĞŶƚĞKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů

ϵϭϮ

ϭϮϴ

ϲ

/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ

ϭϲ

Ͳ

Ͳ

WŽůŝĐŝĂDƵŶŝĐŝƉĂů

ϰϬ

Ͳ

Ͳ

KƵƚƌŽƐ

ϭϲϲ

ϭ

Ͳ

dKd>

ϭ͘ϳϮϱ

ϭϱϲ

ϰϳ



ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ͗

WĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ƵŵĂ ŚŽŵŽŐĞŶĞŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ŝŶĐůƵşĚĂƐ ŶŽ
ƉĞƌşŵĞƚƌŽ ĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ ĨŽƌĂŵ ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽƐ ƉĂƌĂ Ž WK>͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ Ğ
ĂũƵƐƚĂŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞǀĞůĂŵ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͕ ŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚĂƐ ĚĂƐ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ƐĆŽ ĐŽŶĐĞďŝĚŽƐ Ğŵ ^E ʹ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
EŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽŽŶƚĂďŝůşƐƚŝĐĂ͘

-2-




EyK^^DKE^dZO^&/EE/Z^
KE^K>/^
ϮϬϭϮ

dĞŶĚŽ Ğŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ Ž ƉĞƌşŵĞƚƌŽ ĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ Ğ ă ƐĞŵĞůŚĂŶĕĂ ĚŽƐ ĂŶŽƐ ƚƌĂŶƐĂĐƚŽƐ
ĂƉůŝĐŽƵͲƐĞ ĂŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ Ž ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ ŝŶƚĞŐƌĂů͘ ƐƚĞ ŵĠƚŽĚŽ
ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĂ ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ŶŽ ĂůĂŶĕŽ͕ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ Ğ &ůƵǆŽƐ ĚĞ ĂŝǆĂ ĚĞ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐŽƌĕĂŵĞŶƚĂŝƐĚĂĞŶƚŝĚĂĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂŶƚĞĐŽŵŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĚŽƐĂůĂŶĕŽƐ͕
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ Ğ ĨůƵǆŽƐ ĚĞ ĂŝǆĂ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ŽƌĕĂŵĞŶƚĂŝƐ ĚĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘

ŶƚƌĞĂĚĂƚĂĚŽďĂůĂŶĕŽĚĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĞŽďĂůĂŶĕŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽŽĐŽƌƌĞƵĂĚĞĐŝƐĆŽ
ĚŽdƌŝďƵŶĂůŽŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů;ĐſƌĚĆŽϭϴϳͬϮϬϭϯͿƌĞůĂƚŝǀŽăŝŶĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĚŽĂƌƚ͘ǑϮϵǑĚĂ
>Ğŝ Ŷ͘Ǒ ϲϲͲͬϮϬϭϮ ;>KͬϮϬϭϯͿ ƐŽďƌĞ Ă ƐƵƐƉĞŶƐĆŽ ĚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐƵďƐşĚŝŽ ĚĞ ĨĠƌŝĂƐ ŽƵ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͘ ƐƚĂ ŵĞĚŝĚĂ ƚĞŵ ŝŵƉĂĐƚŽ ŶĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ũĄ ĂƉƌŽǀĂĚĂƐ ĚĂƐ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘EĂ
ĞŶƚŝĚĂĚĞŵĆĞĨŽŝĞĨĞƚƵĂĚŽŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽĂũƵƐƚĞŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŶĂƐ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĞƐƐĞĂũƵƐƚĞŶĆŽĨŽŝƉŽƐƐşǀĞů͕ƉƌĞǀĞŶĚŽͲƐĞƋƵĞĞƐƐĞƐĞƌŝĂŶĂŽƌĚĞŵĚŽƐ
ϭϮϴŵŝůĞƵƌŽƐ͘
ĞƌĞĨĞƌŝƌƋƵĞŶĆŽĨŽŝĞĨĞƚƵĂĚŽƋƵĂůƋƵĞƌĂũƵƐƚĞŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘



ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŽŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŵĠĚŝŽĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ

KŐƌƵƉŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŵĠĚŝŽůŽŶŐŽƉƌĂǌŽĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
ĞƐŝŐŶĂĕĆŽ

DƵŶŝĐşƉŝŽ

DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ

DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ

'ƌƵƉŽDƵŶŝĐŝƉĂů

ĚĂƐĐŽŶƚĂƐ

DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ

^ƉŽƌƚ

,Ăďŝƚ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ

ŵƉƌĠƐƚŝŵŽĚĞŵĠĚŝŽůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ

ϰϬ͘ϵϱϭ͘ϱϳϰ͕ϳϰ

ϳϵϴ͘ϰϯϲ͕ϲϳ

ϭϯϴ͘Ϭϳϱ͕ϱϭ

ϰϭ͘ϴϴϴ͘Ϭϴϲ͕ϵϮ

dKd>

ϰϬ͘ϵϱϭ͘ϱϳϰ͕ϳϰ

ϳϵϴ͘ϰϯϲ͕ϲϳ

ϭϯϴ͘Ϭϳϱ͕ϱϭ

ϰϭ͘ϴϴϴ͘Ϭϴϲ͕ϵϮ


ĂƋƵŝ Ă ƋƵĂƚƌŽ ĂŶŽƐ Ž ŐƌƵƉŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĚşǀŝĚĂƐ Ă
ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͗
ĞƐŝŐŶĂĕĆŽ

DƵŶŝĐşƉŝŽ

DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ

DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ

'ƌƵƉŽDƵŶŝĐŝƉĂů

ĚĂƐĐŽŶƚĂƐ

DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ

^ƉŽƌƚ

,Ăďŝƚ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ

ŵƉƌĠƐƚŝŵŽĚĞŵĠĚŝŽůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ

ϯϱ͘Ϭϵϰ͘Ϭϵϲ͕ϳϭΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϯϱ͘Ϭϵϰ͘Ϭϵϲ͕ϳϭΦ

dKd>

ϯϱ͘Ϭϵϰ͘Ϭϵϲ͕ϳϭΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϯϱ͘Ϭϵϰ͘Ϭϵϲ͕ϳϭΦ
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EyK^^DKE^dZO^&/EE/Z^
KE^K>/^
ϮϬϭϮ

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞƐĂůĚŽƐĞĨůƵǆŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ

KƐ ƐĂůĚŽƐ Ğ ĨůƵǆŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ;Ŷ͘Ǒϭ ĚŽ Ăƌƚ͘Ǒ ϰϲǑ ĚĂ >&>Ϳ ĚĂ ĞŶƚŝĚĂĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂŶƚĞ Ğ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƌĞƐƵůƚĂŵŶŽƐĞŐƵŝŶƚĞŵĂƉĂ͕ŶĆŽƐĞƚĞŶĚŽǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽϮϬϭϮŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĞŶƚƌĞĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘
ąŵĂƌĂDƵŶŝĐŝƉĂůĞD^ͲDĂƚŽƐŝŶŚŽƐ^ƉŽƌƚ͕D
KďƌŝŐĂĕƁĞƐͬWĂŐĂŵĞŶƚŽƐ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ŶƵůĂĕƁĞƐ
WĂŐĂŵĞŶƚŽƐŶŽ
ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐŶŽ
ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ǆĞƌĐşĐŝŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϯ
ϰ
ϱ

dŝƉŽĚĞ&ůƵǆŽƐ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂů
ϭ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
^ƵďƐşĚŝŽƐ;^ƵďƐşĚŝŽƐă
ǆƉůŽƌĂĕĆŽͿ
^ƵďƐşĚŝŽƐ;/ŶĚĞŵŶŝǌĂĕƁĞƐ
ŽŵƉĞŶƐĂƚſƌŝĂƐͿ
^ƵďƐşĚŝŽƐ;/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞ
KďƌĂƐͿ
ŽďĞƌƚƵƌĂĚĞWƌĞũƵşǌŽƐ
ϮϬϭϭ
ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ
ZĞůĂĕƁĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐĚŽĐĂƉŝƚĂůĞŵ
ŶƵŵĞƌĄƌŝŽ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐĚŽĐĂƉŝƚĂůĞŵ
ĞƐƉĠĐŝĞ
KƵƚƌŽƐ
dŽƚĂů

Ϯ

^ĂůĚŽ&ŝŶĂů

^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂů

ϲс;ϮнϯͿͲ;ϰнϱͿ

ϳ

ŝƌĞŝƚŽƐͬZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐ
ŝƌĞŝƚŽƐ
ŶƵůĂĕƁĞƐ
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐ
ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐ
ŶŽ
ŶŽǆĞƌĐşĐŝŽ
ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϴ
ϵ
ϭϬ

^ĂůĚŽ&ŝŶĂů
ϭϭс;ϳнϴͿͲ;ϵнϭϬͿ

ͲΦ
ϰϱϵ͘ϲϬϬ͕ϬϬΦ

ϯ͘ϬϵϬ͘ϬϬ͕ϬϬΦ





ϰϭϭ͘ϵϰϵ͕ϮϰΦ

ϭ͘ϬϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ



ϭϴϵ͘ϳϬϮ͕ϴϳΦ

ϭϲϭ͘ϱϮϱ͕ϬϬΦ



ϯ͘ϱϰϵ͘ϲϬϬ͕ϬϬΦ

ͲΦ





ϭ͘ϰϵϭ͘ϵϰϵ͕ϮϰΦ

ͲΦ





ϭϴϵ͘ϳϬϮ͕ϴϳΦ

Ϯϯ͘ϱϭϴ͕ϰϴΦ ϭϲϭ͘ϱϮϱ͕ϬϬΦ
















ϯϲ͘ϴϰϲ͕ϵϭΦ






ͲΦ
ͲΦ
Ϯϯ͘ϱϭϴ͕ϰϴΦ



ͲΦ
ϱϳϰ͘Ϯϱϭ͕ϰϱΦ




















ͲΦ
ϴϵ͘ϱϲϳ͕ϱϴΦ

Ϯϳϵ͘ϮϳϬ͕ϰϱΦ

Ϯϯϭ͕ϴϮΦ



ϭϴϵ͘ϵϯϰ͕ϲϵΦ

















ͲΦ
ͲΦ

ϱϳϰ͘Ϯϱϭ͕ϰϱΦ



ϯϲ͘ϴϰϲ͕ϵϭΦ
ͲΦ

ͲΦ
ͲΦ

ͲΦ
ϭ͘Ϭϯϯ͘Ϭϳϰ͕ϮϰΦ

ϰ͘ϯϴϯ͘ϮϮϭ͕ϯϱΦ ϭϲϭ͘ϱϮϱ͕ϬϬΦ

ϱ͘Ϯϯϭ͘ϮϱϮ͕ϭϭΦ

Ϯϯ͘ϱϭϴ͕ϰϴΦ

ͲΦ
ϴϵϬ͘ϯϲϴ͕ϴϭΦ

Ϯϯϭ͕ϴϮΦ

ͲΦ

ϭϴϵ͘ϵϯϰ͕ϲϵΦ

ϳϬϬ͘ϲϲϱ͕ϵϰΦ


ąŵĂƌĂDƵŶŝĐŝƉĂůĞD,ͲDĂƚŽƐŝŶŚŽƐ,Ăďŝƚ͕D
KďƌŝŐĂĕƁĞƐͬWĂŐĂŵĞŶƚŽƐ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ŶƵůĂĕƁĞƐ
WĂŐĂŵĞŶƚŽƐŶŽ
ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐ
ŶŽ
ǆĞƌĐşĐŝŽ
ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϯ
ϰ
ϱ

dŝƉŽĚĞ&ůƵǆŽƐ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂů
ϭ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
^ƵďƐşĚŝŽƐ;KZ^
WZK,/dͿ
^ƵďƐşĚŝŽƐ;KZ^
WZK,/dͿ
^ƵďƐşĚŝŽƐ;WZK:dK^
WZK,/dͿ
^ƵďƐşĚŝŽƐ;&/^>/KͿ
^ƵďƐşĚŝŽƐ;&K'K^
sK>hdK^Ϳ
^ƵďƐşĚŝŽƐ;KZdhZ^
,Ϳ
^ƵďƐşĚŝŽƐ
;ZYh>/&/K,Ϳ
^ƵďƐşĚŝŽƐ
;ZYh>/&/K
hZEEK^dZ/KͿ
^ƵďƐşĚŝŽƐ;WDͿ
^ƵďƐşĚŝŽƐ;W:Ϳ
^ƵďƐşĚŝŽƐ;ZZ/Ϳ
^ƵďƐşĚŝŽƐ;^^
:hsEdhͿ
^ƵďƐşĚŝŽƐ;WZͿ
ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ
ZĞůĂĕƁĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐĚŽĐĂƉŝƚĂůĞŵ
ŶƵŵĞƌĄƌŝŽ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐĚŽĐĂƉŝƚĂůĞŵ
ĞƐƉĠĐŝĞ
KƵƚƌŽƐ;ŽƌƌĞĐĕĆŽĚŽ>ƵĐƌŽ
dƌŝďƵƚĄǀĞůͿ
dŽƚĂů

Ϯ
ϳϯ͘ϰϱϱ͕ϵϰϱΦ


ϭ͘ϯϲϴ͕ϭϭΦ
ϰϮ͘ϳϮϭ͕ϲϲΦ

ϰ͘ϭϴϮ͕ϬϬΦ

ϱϵ͘Ϯϳϭ͕ϵϱΦ

ϯϮ͘ϭϮϴ͕ϴϱΦ






Ϯϵϵ͘ϵϴϭ͕ϰϴΦ
ϵϵ͘ϴϳϬ͕ϲϵΦ








^ĂůĚŽ&ŝŶĂů

^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂů

ϲс;ϮнϯͿͲ;ϰнϱͿ
ͲΦ

ϳ

ϳϰ͘ϴϮϰ͕ϬϭΦ

ϬΦ

ϰϮ͘ϳϮϭ͕ϲϲΦ

ͲΦ

ϰ͘ϭϴϮ͕ϬϬΦ

ϱϵ͘Ϯϳϭ͕ϵϱΦ

ϮϮ͘ϲϳϲ͕ϯϬΦ

ϵ͘ϰϱϮ͕ϱϱΦ

Ϯϵϵ͘ϵϴϭ͕ϰϴΦ

ͲΦ

ϵϵ͘ϴϳϬ͕ϲϵΦ

ͲΦ

ŝƌĞŝƚŽƐͬZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐ
ŝƌĞŝƚŽƐ
ŶƵůĂĕƁĞƐ
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐ
ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐ
ŶŽ
ŶŽǆĞƌĐşĐŝŽ
ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϴ
ϵ
ϭϬ

























^ĂůĚŽ&ŝŶĂů
ϭϭс;ϳнϴͿͲ;ϵнϭϬͿ
ͲΦ
ͲΦ
ͲΦ
ͲΦ
ͲΦ

















ͲΦ
ͲΦ



ϰϵ͘ϵϲϮ͕ϬϬΦ



ϰϵ͘ϵϲϮ͕ϬϬΦ

ͲΦ









ͲΦ



ϭϱϵ͘ϵϬϬ͕ϬϬΦ



ϭϱϵ͘ϵϬϬ͕ϬϬΦ

ͲΦ









ͲΦ

ϴϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϵϳ͘ϳϬϳ͕ϭϰΦ

Ϯϯϳ͘ϰϮϴ͕ϯϰΦ

ͲΦ
Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ͲΦ

ͲΦ
ͲΦ
ͲΦ



Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϴϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯϯϳ͘ϰϮϴ͕ϯϰΦ


Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϯϱ͘ϯϭϰ͕ϬϬΦ


Ϯϱ͘ϯϭϰ͕ϬϬΦ

ϵϳ͘ϳϬϳ͕ϭϰΦ









ͲΦ
ϰϮϴ͕ϳϱΦ

ϭ͘Ϯϵϱ͕ϱϱΦ










































ϭ͘ϴϭϬ͘ϱϬϰ͕ϮϯΦ


Ϯϱ͘ϯϭϰ͕ϬϬΦ

ϭϯϬ͘ϱϭϯ͕ϯϴΦ

ͲΦ

ϭ͘ϵϯϮ͘Ϭϱϵ͕ϴϲΦ

ϭϭϴ͘ϳϮϰ͕ϱϬΦ


ϰϮϴ͕ϳϱΦ


ϵϵ͘ϬϬϮ͕ϲϴΦ





ϵϳ͘ϳϬϳ͕ϭϰΦ

ϭϯϬ͘ϱϭϯ͕ϯϴΦ
Ϯϲϱ͘ϱϵϰ͕ϭϯΦ
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ͲΦ
ͲΦ
ϭ͘ϳϮϰ͕ϯϬΦ
ͲΦ
ͲΦ
ͲΦ
ϭ͘ϳϮϰ͕ϯϬΦ




EyK^^DKE^dZO^&/EE/Z^
KE^K>/^
ϮϬϭϮ

ϲ͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ

EŽ ďĂůĂŶĕŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ ĨŝŐƵƌĂŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ ĂƐƐƵŵŝĚŽƐ ƉĞůŽ DƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ
DĂƚŽƐŝŶŚŽƐƉĂƌĂĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĨƵƚƵƌŽƐ͕ƌĞůĂƚŝǀŽăƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĂŶƚĞƐ͘


ϳ͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂƉŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĂďŝůşƐƚŝĐĂƐ

KƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ǀĂůŽƌŝŵĠƚƌŝĐŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ŶĂ ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĨŽƌĂŵŽƐĚĞĨŝŶŝĚŽƐŶŽƉŽŶƚŽϰĚŽWK>͘EĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐŝŶĐůƵşĚĂƐŶŽƉĞƌşŵĞƚƌŽ
ĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ ĨŽƌĂŵ ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽƐ ŽƐ ƐĞƵƐ ƉƌſƉƌŝŽƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ĚĞ ǀĂůŽƌŝŵĞƚƌŝĂ Ğŵ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ
ƵŶŝĨŽƌŵĞƐĂŽŐƌƵƉŽƉƷďůŝĐŽ͘

ϳ͘ϭ/ŵŽďŝůŝǌĂĕƁĞƐ
KƐ ďĞŶƐ ĚĞ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ĚŽ ŐƌƵƉŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĨŽƌĂŵ ƌĞŐŝƐƚĂĚŽƐ ƉĞůŽ ĐƵƐƚŽ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕
ĚĞĚƵǌŝŶĚŽĂƐƌĞƐƉĞƚŝǀĂƐĚĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞƉƌŽǀŝƐƁĞƐ͘EŽƐĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞŶĆŽĠĐŽŶŚĞĐŝĚŽŽǀĂůŽƌ
ĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ƉƌŽĐĞĚĞͲƐĞăĚĞǀŝĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĂĚĞƋƵĂĚŽƐ͘
ƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞƌĞƉĂƌĂĕĆŽĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽƐĞŵŐƌĂŶĚĞƌĞůĞǀŽƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĐŽŵŽĐƵƐƚŽŶŽ
ĂŶŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞŵ͘
ƐĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐĐŽŵŽĚĞĨŝŶŝĚŽŶŽƉŽŶƚŽϮ͘ϳ͘Ϯ͘ĚŽWK>ĨŽƌĂŵĞĨĞƚƵĂĚĂƐƐĞŐƵŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽ
ĚĂƐƋƵŽƚĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ͘

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
YƵĂŶĚŽăĚĂƚĂĚŽďĂůĂŶĕŽƚŝǀĞƌĞŵƵŵǀĂůŽƌŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽƌĞŐŝƐƚĂĚŽŶĂĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĞƐƚĞƉŽĚĞ
ƐĞƌŽďũĞƚŽĚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌĞĚƵĕĆŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂĐŽŶƚĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂ;ƉƌŽǀŝƐĆŽͿ͘
KƐ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ;ƉĂƌƚĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂůͿĨŽƌĂŵĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͘
ǆĐĞƉƚŽ ƋƵĂŶĚŽ ă ĚĂƚĂ ĚŽ ďĂůĂŶĕŽ ƚŝǀĞƌĞŵ Ƶŵ ǀĂůŽƌ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĂŽ ƌĞŐŝƐƚĂĚŽ ŶĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕
ƉŽĚĞŵƐĞƌŽďũĞĐƚŽĚĞƌĞĚƵĕĆŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽDĠƚŽĚŽĚĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽ
Ă EZ& ϭϯ ͨ/ŶƚĞƌĞƐƐĞƐ Ğŵ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶũƵŶƚŽƐ Ğ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ͕ͩ
ƉƵďůŝĐĂĚĂŶŽǀŝƐŽŶ͘ǑϭϱϲϱϱͬϮϬϬϵ͕ĚĞϳĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ͘
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EyK^^DKE^dZO^&/EE/Z^
KE^K>/^
ϮϬϭϮ

ϳ͘Ϯ>ŽĐĂĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ
KƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůŽĐĂĕĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐƐĆŽĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͘ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ
ĞƐƚĞ ŵĠƚŽĚŽ Ž ĐƵƐƚŽ ĚŽ ĂĐƚŝǀŽ Ġ ƌĞŐŝƐƚĂĚŽ ŶŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ĐŽƌƉſƌĞŽ Ğ Ă ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĠƌĞŐŝƐƚĂĚĂŶŽƉĂƐƐŝǀŽ͘KƐũƵƌŽƐŝŶĐůƵşĚŽƐŶŽǀĂůŽƌĚĂƐƌĞŶĚĂƐĞĂĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ
ĚŽ ĂĐƚŝǀŽ ƐĆŽ ƌĞŐŝƐƚĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĐƵƐƚŽƐ ŶĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ Ă ƋƵĞ
ƌĞƐƉĞŝƚĂŵ͘

ϳ͘ϯǆŝƐƚġŶĐŝĂƐ
Ɛ ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂƐ ƐĆŽ ǀĂůŽƌŝǌĂĚĂƐ ĂŽ ĐƵƐƚŽ ŵĠĚŝŽ ƉŽŶĚĞƌĂĚŽ ;Ă ƐĞŝƐ ĐĂƐĂƐ ĚĞĐŝŵĂŝƐ͕
ĚŝĨĞƌŝŶĚŽ ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ Ğŵ ĂƌƌĞĚŽŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŵ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŶĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ƋƵĞ
ĞǆĞĐƵƚĂĂĚƵĂƐĐĂƐĂƐĚĞĐŝŵĂŝƐͿ͘

ϳ͘ϰWƌŽǀŝƐƁĞƐ
ƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞŶŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĂƉƌƵĚġŶĐŝĂ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ž ĂŶŽ ĚĞ ϮϬϭϮ͕ ĚĂĚŽ ĞǆŝƐƚŝƌĞŵ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ĐŽŵ ƌŝƐĐŽ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽ͕ ŚŽƵǀĞ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƌĞĨŽƌĕĂƌ ĂƐ ƉƌŽǀŝƐƁĞƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĂŽ ŶşǀĞů ĚŽƐ ƌŝƐĐŽƐ Ğ ĞŶĐĂƌŐŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ
ĐŽďƌĂŶĕĂƐĚƵǀŝĚŽƐĂƐ͘
ŽŵŽ ĚĞĨŝŶŝĚŽ ŶŽ ƉŽŶƚŽ Ϯ͘ϳ͘ϭ ĚŽ WK> ĨŽƌĂŵ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐ ƉƌŽǀŝƐƁĞƐ ƐĞŶĚŽ
ĐĂůĐƵůĂĚĂƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
ĂͿ ϱϬйĚşǀŝĚĂƐĞŵŵŽƌĂŚĄŵĂŝƐĚĞϲŵĞƐĞƐĞĂƚĠϭϮŵĞƐĞƐ͖
ďͿ ϭϬϬйĚşǀŝĚĂƐĞŵŵŽƌĂŚĄŵĂŝƐĚĞϭϮŵĞƐĞƐ͘

ϳ͘ϱşǀŝĚĂƐĚĞĞĂƚĞƌĐĞŝƌŽƐ
Ɛ ĚşǀŝĚĂƐ ĚĞ Ğ Ă ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ ƐĆŽ ĞǆƉƌĞƐƐĂƐ ƉĞůĂƐ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ĚŽƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞĂƐƚŝƚƵůĂŵ͕ƐĞŶĚŽĞǆƉƌĞƐƐĂƐĞŵĞƵƌŽƐ͘

ϳ͘ϲŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƐ
Ɛ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ Ğ Ğŵ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ Ğŵ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĞǆƉƌŝŵĞŵ ŽƐ
ŵŽŶƚĂŶƚĞƐ ĚŽƐ ŵĞŝŽƐ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚŽƐ ƐĂůĚŽƐ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĐŽŶƚĂƐ ĚĞ ĚĞƉſƐŝƚŽ͕ ƐĞŶĚŽ ŽƐ
ŵĞƐŵŽƐĞǆƉƌĞƐƐŽƐĞŵĞƵƌŽƐ͘


ϴ͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐ
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EyK^^DKE^dZO^&/EE/Z^
KE^K>/^
ϮϬϭϮ

ĂͿ ŽŵĞŶƚĄƌŝŽ ĚĂƐ ƌƵďƌŝĐĂƐ ͨĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽͩ Ğ ͨĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĕĆŽ Ğ ĚĞ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽͩ͘
ƐĂĚŝĕƁĞƐŶŽĂŶŽĚĞϮϬϭϮĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ͕ĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĕĆŽĞĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ĂƐĐĞŶĚĞƌĂŵĂϭϭ͘ϬϳϬ͕ϬϬΦ͕ƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐ͗
¾ ƐƚƵĚŽ WƌĠǀŝŽ ;ϰϬйͿ ʹ ͞ŽŶĐůƵƐĆŽ ĚĂ ůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚŽ WůĂŶŽ ĚĞ ĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ŶŽǀŽ Z//'d Ğ ŶĂ
ĨŝŐƵƌĂĚĞWůĂŶŽĚĞhƌďĂŶŝǌĂĕĆŽʹϭϭ͘ϬϳϬ͕ϬϬΦ͘



ďͿ DŽǀŝŵĞŶƚŽƐ ŽĐŽƌƌŝĚŽƐ ŶĂƐ ƌƵďƌŝĐĂƐ ĚŽ ĂĐƚŝǀŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ĚŽ ďĂůĂŶĕŽ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĞŶĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ͕ĂũƵƐƚĂŵĞŶƚŽƐĞƉƌŽǀŝƐƁĞƐ͘
KƐ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐ ŽĐŽƌƌŝĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ĂŶŽ ĚĞ ϮϬϭϮ͕ ŶĂƐ ƌƵďƌŝĐĂƐ ĚĞ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ĚŽ ŐƌƵƉŽ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ĐŝŶŐĞŵͲƐĞĂŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŵĂƉĂƐ͗


d/sKZhdK
^/'EK
E^KD1E/KWj>/K͗

^>K/E//>

hDEdK^



dZE^&ZE/^
d^

>/EO^





^>K&/E>





dZZEK^ZhZ^K^EdhZ/^

ϰ͘ϭϯϬ͘ϰϵϬ͕ϲϯ

ϴϱϲ͘ϭϮϱ͕ϰϴ

Ϭ͕ϬϬ

ͲϮϵϯ͘Ϭϲϯ͕Ϭϴ

ϱ͘Ϯϳϵ͘ϲϳϵ͕ϭϵ

/&1/K^

Ϯ͘ϴϵϲ͘ϭϱϯ͕ϳϳ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳϭ͘ϮϴϮ͕ϰϯ

Ϯ͘ϴϵϳ͘ϰϯϲ͕ϮϬ

ϮϮϱ͘ϰϴϮ͘ϱϰϴ͕ϯϭ

ϭϴϯ͘ϯϯϱ͕ϯϳ

Ϭ͕ϬϬ

KhdZ^KE^dZhO^/E&ZͲ^dZhdhZ^

Ͳϯ͘ϰϬϯ͘ϴϲϳ͕ϬϮ ϮϮϵ͘Ϭϲϵ͘ϳϱϬ͕ϳϬ

E^WdZ/DME/K,/^dMZ/K͕Zd/^d͘h>dhZ>

Ϯ͘ϭϱϴ͘Ϭϭϵ͕ϳϮ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

KhdZK^E^KD1E/KWj>/K

ϭ͘ϰϯϯ͘ϯϴϲ͕ϲϱ

Ͳϭ͘ϰϬϰ͕ϲϮ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϯϭ͘ϵϴϮ͕Ϭϯ

ϭϱ͘ϳϯϭ͘ϴϮϳ͕ϳϯ

ϱ͘ϴϬϭ͘ϲϮϰ͕ϳϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϱ͘ϲϲϵ͘Ϭϰϵ͕ϳϯ

ϭϱ͘ϴϲϰ͘ϰϬϮ͕ϳϬ

/DK/>/O^DhZ^K
/Ed͘WKZKEdE^KD1E/KWj>/K







/DK/>/O^/EKZWMZ^͗



^W^^/E^d>K














Ϯ͘ϭϱϴ͘Ϭϭϵ͕ϳϮ








ϭϳ͘ϲϱϳ͕ϰϱ





Ϭ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϲϱϳ͕ϰϱ

ϭ͘ϰϰϭ͘Ϭϵϲ͕ϲϭ

ϭϭ͘ϬϳϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϱϮ͘ϭϲϲ͕ϲϭ

WZKWZ//Eh^dZ/>KhdZK^/Z/dK^

ϭϰϴ͘ϭϱϵ͕ϰϱ

ϭϯ͘ϱϱϳ͕ϭϲ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϲϭ͘ϳϭϲ͕ϲϭ

/DK/>/O^DhZ^K

ϯϱϬ͘Ϯϲϰ͕ϳϭ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

^W^^/Es^d/'K^EsK>s/DEdK





/DK/>/O^KZWMZ^͗













dZZEK^ZhZ^K^EdhZ/^

ϭϮϵ͘ϭϳϵ͘ϴϬϳ͕ϴϱ

ϰ͘Ϭϴϱ͘ϰϵϵ͕Ϭϲ

/&1/K^KhdZ^KE^dZhO^

ϯϴϱ͘ϱϬϮ͘ϴϮϲ͕ϳϯ
ϭϭ͘ϵϵϵ͘ϳϵϱ͕ϲϰ

Yh/WDEdKdZE^WKZd

ϯϱϬ͘Ϯϲϰ͕ϳϭ






ϭ͘ϱϰϯ͕ϳϱ

ϭ͘ϭϳϲ͘ϭϮϴ͕Ϭϳ ϭϯϮ͘Ϭϴϳ͘ϲϯϱ͕Ϭϵ

ϱ͘ϯϮϳ͘ϯϬϭ͕ϮϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳϴ͘ϵϳϲ͘ϬϯϬ͕ϮϮ ϯϵϵ͘ϴϬϲ͘ϭϱϴ͕ϭϱ

Ϯϭϴ͘ϱϯϴ͕ϭϴ

ϰϰϳ͕ϬϬ

ͲϴϮ͘ϳϴϬ͕Ϯϰ

ϭϮ͘ϯϬϬ͘ϲϲϳ͕Ϭϲ

ϰ͘ϱϰϴ͘ϳϯϬ͕ϯϵ

ϲ͘ϯϮϬ͕ϭϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ϱϱϱ͘ϬϱϬ͕ϰϵ

&ZZDEd^hdE^1>/K^

ϭ͘ϱϱϰ͘ϴϬϯ͕ϰϲ

Ϯ͘ϱϳϲ͕ϯϵ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϱϱϳ͘ϯϳϵ͕ϴϱ

Yh/WDEdKD/E/^dZd/sK

ϳ͘Ϯϳϯ͘ϴϯϱ͕ϳϭ

ϳϬϮ͘ϱϵϬ͕ϮϮ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘ϵϳϯ͕ϴϯ

ϳ͘ϵϳϯ͘ϰϱϮ͕ϭϬ

ϱϲϵ͕Ϯϰ







ϱϲϵ͕Ϯϰ

ϵ͘ϵϬϭ͘ϮϬϵ͕ϭϭ

ϭϲϰ͘ϴϰϬ͕ϴϭ

ϭϮϲ͕ϯϰ

ͲϭϬϵ͘ϱϳϲ͕ϰϭ

ϭϬ͘ϭϳϱ͘ϰϵϵ͕ϵϵ

ϳϮ͘ϭϱϳ͘ϳϭϬ͕ϰϰ

ϲ͘ϴϲϭ͘ϳϵϬ͕ϯϵ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϮϯϮ͘ϴϰϴ͕Ϯϳ

ϲϰ͘ϳϴϲ͘ϲϱϮ͕ϱϲ

ϳϬ͘ϯϳϯ͕ϲϰ







Yh/WDEdK^/K

dZ^s^/>,D
KhdZ^/DK/>/O^KZWMZ^
/DK/>/O^DhZ^K
/EdDEdK^WKZKEd/DK͘KZWMZ^




/Es^d/DEdK^&/EE/ZK^͗



WZd^W/d>
KZ/'O^d1dh>K^WZd//WK
dŽƚĂů











ϳϬ͘ϯϳϯ͕ϲϰ






ϭ͘ϵϭϵ͘ϭϱϮ͕ϵϵ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϵϭϵ͘ϭϱϮ͕ϵϵ











ϴϳϳ͘ϴϵϴ͘ϰϮϬ͕Ϯϯ Ϯϰ͘Ϯϯϯ͘ϳϲϰ͕ϰϰ

Ϯ͘ϭϭϳ͕Ϭϵ
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ϴ͘Ϯϭϰ͘ϰϬϬ͕ϱϬ ϴϵϯ͘ϵϭϱ͘ϲϲϳ͕Ϭϴ




EyK^^DKE^dZO^&/EE/Z^
KE^K>/^
ϮϬϭϮ

DKZd/O^WZKs/^O^
^/'EK

^>K/E//>

Z&KZK

Z'h>Z/O^

^>K&/E>

E^KD1E/KWj>/K͗









dZZEK^ZhZ^K^EdhZ/^









ϭϬϳ͘ϰϰϵ͕ϭϰ

ϯϲ͘Ϯϯϯ͕ϯϴ

ϭϲ͕ϰϰ

ϭϰϯ͘ϲϵϴ͕ϵϲ

/&1/K^
KhdZ^KE^dZhO^/E&ZͲ^dZhdhZ^

ϭϰϭ͘ϱϬϳ͘ϭϵϴ͕ϱϬ

ϭϮ͘ϳϮϴ͘ϳϰϰ͕ϵϮ

ϵϬϮ͘Ϯϭϱ͕ϭϴ

ϭϱϱ͘ϭϯϴ͘ϭϱϴ͕ϲϬ

E^KWdZ/DME/K,/^dMZ/K͕Zd1^d/K
h>dhZ>

ϭϬϭ͘Ϯϴϲ͕ϳϯ

Ϯϱ͘ϯϱϰ͕ϵϬ



ϭϮϲ͘ϲϰϭ͕ϲϯ

KhdZK^E^KD1E/KWj>/K

ϯϬϱ͘ϴϰϱ͕ϲϭ

ϯϯ͘ϱϬϴ͕ϬϬ



ϯϯϵ͘ϯϱϯ͕ϲϭ











/DK/>/O^/EKZWMZ^͗









ϭϳ͘ϲϱϳ͕ϰϱ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϲϱϳ͕ϰϱ

ϭ͘ϭϳϲ͘ϲϰϴ͕ϵϴ

Ϯϲϱ͘ϭϲϱ͕ϭϯ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϰϭ͘ϴϭϰ͕ϭϭ

^W^^/E^d>K
^W^^/Es^d/'K
WZKWZ//Eh^dZ/>KhdZK^/Z/dK^

Ϯϯ͘ϴϭϲ͕ϱϳ

ϯϮ͘ϯϭϭ͕ϱϮ

ͲϯϬϰ͕ϮϬ

ϱϱ͘ϴϮϯ͕ϴϵ











/DK/>/O^KZWMZ^͗









Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϬ͘Ϯϯϳ͘ϮϬϳ͕ϲϭ

ϭϬ͘Ϭϵϱ͘ϵϱϱ͕ϭϲ

ϮϬϴ͘ϰϮϱ͕ϴϳ

ϳϬ͘ϱϰϭ͘ϱϴϴ͕ϲϰ

Yh/WDEdK^/K

ϵ͘ϯϭϰ͘ϳϴϯ͕ϯϰ

ϳϮϬ͘ϲϳϬ͕ϰϭ

ϱϱ͘ϵϴϳ͕ϰϭ

ϭϬ͘Ϭϵϭ͘ϰϰϭ͕ϭϲ

Yh/WDEdKdZE^WKZd

ϰ͘ϮϬϮ͘ϵϭϭ͕ϵϰ

ϭϬϬ͘ϵϬϵ͕ϳϴ

Ͳϵϱ͕ϵϱ

ϰ͘ϯϬϯ͘ϳϮϱ͕ϳϳ

&ZZDEd^hdE^1>/K^

ϭ͘ϱϰϮ͘ϱϱϭ͕ϯϭ

ϱ͘ϴϮϱ͕ϳϳ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϱϰϴ͘ϯϳϳ͕Ϭϴ

Yh/WDEdKD/E/^dZd/sK

ϲ͘ϳϰϮ͘ϯϴϱ͕ϱϴ

ϱϭϮ͘ϴϴϭ͕ϵϮ

ͲϮϬ͘ϳϱϮ͕ϱϲ

ϳ͘Ϯϯϰ͘ϱϭϰ͕ϵϰ

ϱϯϯ͕ϲϬ

ϭϳ͕ϴϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϱϭ͕ϰϮ

dZZEK^ZhZ^K^EdhZ/^
/&1/K^KhdZ^KE^dZhO^

dZ^s^/>,D
KhdZ^/DK/>/O^KZWMZ^

ϰ͘Ϭϱϴ͘ϯϵϴ͕ϯϱ

ϳϱϮ͘ϰϬϮ͕ϱϱ

ϱϱ͘ϱϵϯ͕ϴϱ

ϰ͘ϴϲϲ͘ϯϵϰ͕ϳϱ











/Es^d/DEdK^&/EE/ZK^͗









ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

KZ/'O^d1dh>K^WZd//WK

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

KhdZ^W>/O^&/EE/Z^

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϮϮϵ͘ϵϯϴ͘ϲϳϰ͕ϳϭ

Ϯϱ͘ϯϬϵ͘ϵϴϭ͕Ϯϲ

ϭ͘ϮϬϭ͘Ϭϴϲ͕Ϭϰ

Ϯϱϲ͘ϰϰϵ͘ϳϰϮ͕Ϭϭ

WZd^W/d>

dŽƚĂů


ĐͿ/ŶĚŝĐĂĕĆŽĚŽƐĐƵƐƚŽƐƐƵƉŽƌƚĂĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞƌĞƐƉĞŝƚĂŶƚĞƐĂĞŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐŽďƚŝĚŽƐƉĂƌĂ
ĨŝŶĂŶĐŝĂƌŝŵŽďŝůŝǌĂĕƁĞƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ƋƵĞƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐŶĞƐƐĞƉĞƌşŽĚŽ͘
EĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů

ĚͿDŽŶƚĂŶƚĞĚŽƐĂũƵƐƚĂŵĞŶƚŽƐĚĞǀĂůŽƌĚŽƐĂĐƚŝǀŽƐĂďƌĂŶŐŝĚŽƐŶĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽƋƵĞƚĞŶŚĂŵ
ƐŝĚŽŽďũĞĐƚŽĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐĞĚĞƉƌŽǀŝƐƁĞƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ĨĞŝƚĂƐĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĨŝŶƐ
ĨŝƐĐĂŝƐ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽŽƐŵŽƚŝǀŽƐƋƵĞŽƐũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĂŵ͘
EĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů
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EyK^^DKE^dZO^&/EE/Z^
KE^K>/^
ϮϬϭϮ

ĞͿ/ŶĚŝĐĂĕĆŽŐůŽďĂů͕ƉŽƌĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĚĞďĞŶƐ͕ĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŶƚĞƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ĞŶƚƌĞ
ŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚŽ ĂĐƚŝǀŽ ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͕ ĐĂůĐƵůĂĚŽƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŽƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ
ǀĂůŽƌŝŵĠƚƌŝĐŽƐĂĚŽƉƚĂĚŽƐ͕ĞŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƉƌĞĕŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘
EĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů

ĨͿ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐƋƵĞũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĂŵĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĂĞůĞŵĞŶƚŽƐĚŽ
ĂĐƚŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞĚĞƵŵǀĂůŽƌŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽŵĂŝƐďĂŝǆŽĚŽĐƵƐƚŽŽƵĚŽƉƌĞĕŽĚŽŵĞƌĐĂĚŽ͘
EĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů

ŐͿ/ŶĚŝĐĂĕĆŽĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐƌĞƐƉĞŝƚĂŶƚĞƐĂĞůĞŵĞŶƚŽƐĚŽĂĐƚŝǀŽ
ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂŽƐ ƋƵĂŝƐ͕ ĨĂĐĞ Ă ƵŵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ƌĂǌŽĄǀĞů͕ ƐĞ ƉƌĞǀĞũĂŵ
ĚĞƐĐŝĚĂƐĞƐƚĄǀĞŝƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞĨůƵƚƵĂĕƁĞƐĚĞǀĂůŽƌ͘
EĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů

ŚͿDŽŶƚĂŶƚĞƚŽƚĂůĚĂƐĚşǀŝĚĂƐĂƚĞƌĐĞŝƌŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶŽďĂůĂŶĕŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ĐŽďĞƌƚĂƐƉŽƌ
ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ ƌĞĂŝƐ ƉƌĞƐƚĂĚĂƐ ƉĞůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ŝŶĐůƵşĚĂƐ ŶŽ ƉĞƌşŵĞƚƌŽ ĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ͕ ĐŽŵ
ŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ĨŽƌŵĂĞŶŽƌŵĂŚĂďŝůŝƚĂŶƚĞăƐƵĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽ͘
K DƵŶŝĐşƉŝŽ ƚĞŵ ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ ƉƌĞƐƚĂĚĂƐ Ă ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ϯϬϬ͕ϬϬΦ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽ ƉĞůŽƐ
ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ DĂŶƵĞů DŽƚĂ͕ &ƌĞŝƚĂƐ Θ dĞŝǆĞŝƌĂ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ϲϬΦ͕ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ
ĐĂůŽƌşĨĞƌŽƐ ĐĂƚĂůşƚŝĐŽƐ Ğ W 'ĄƐ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂŽ dĂŶĂƚſƌŝŽ ĚĞ DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ
ϮϰϬΦ͘

DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ^ƉŽƌƚƉƌĞƐƚŽƵŐĂƌĂŶƚŝĂăŝƌĞĐĕĆŽĚĞ&ŝŶĂŶĕĂƐĚŽWŽƌƚŽʹ^ĞƌǀŝĕŽĚĞ&ŝŶĂŶĕĂƐĚĞ
DĂƚŽƐŝŶŚŽƐϭ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞǆĞĐƵĕĆŽĨŝƐĐĂů͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞϭ͘ϴϴϭ͘ϱϱϲ͕ϭϲΦ͘

DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ,ĂďŝƚĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϮƚŝŶŚĂĂƐƐƵŵŝĚŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉŽƌŐĂƌĂŶƚŝĂƐƉƌĞƐƚĂĚĂƐ͕
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͗
ĂŶĐŽ

ĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝŽ

ĞƐĐƌŝĕĆŽ

sĂůŽƌ

'

'/

/ZϮϬϬϯ

ϭϴϭ͘Ϭϱϵ͕ϰϴΦ

'

'/

/ZϮϬϬϰ

ϭϱϵ͘ϵϰϮ͕ϰϰΦ

'

'/

/ZϮϬϬϱ

Ϯϯϯ͘ϭϰϲ͕ϯϬΦ

'

'/

/sϮϬϬϮϮϬϬϲ

ϰϭϰ͘ϯϬϯ͕ϳϭΦ

 ŐĂƌĂŶƚŝĂ ĚŽ /s ĨŽŝ ĐĂŶĐĞůĂĚĂ ũĄ Ğŵ :ĂŶĞŝƌŽ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ƉƌĞǀĞŶĚŽͲƐĞ ƋƵĞ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŶĆŽ
ŽĐŽƌƌĂŵĞŶĐĂƌŐŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
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EyK^^DKE^dZO^&/EE/Z^
KE^K>/^
ϮϬϭϮ


ŝͿ ŝĨĞƌĞŶĕĂ͕ ƋƵĂŶĚŽ ůĞǀĂĚĂ ĂŽ ĂĐƚŝǀŽ͕ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƐ ĚĂƐ ĚşǀŝĚĂƐ Ă ƉĂŐĂƌ Ğ ĂƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐƋƵĂŶƚŝĂƐĂƌƌĞĐĂĚĂĚĂƐ͘
EĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ũͿ ZĞƉĂƌƚŝĕĆŽ ĚŽ ǀĂůŽƌ ůşƋƵŝĚŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ ĚĂƐ ǀĞŶĚĂƐ Ğ ĚĂƐ ƉƌĞƐƚĂĕƁĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ ƉŽƌ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘



ĞƐŝŐŶĂĕĆŽ

DƵŶŝĐşƉŝŽ

DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ,Ăďŝƚ

DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ

D,͕D

sĞŶĚĂƐ
WƌĞƐƚĂĕƁĞƐ

ĚĞ

^ĞƌǀŝĕŽƐ

DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ^ƉŽƌƚ

ŽƌƌĞĐĕƁĞƐͬŶƵůĂĕƁĞƐ

D^͕D

ŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ



dŽƚĂůŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ

ϲϭ͘ϵϯϴ͕ϱϵΦ







ϲϭ͘ϵϯϴ͕ϱϵΦ

ϰ͘ϳϱϬ͘ϵϬϲ͕ϮϭΦ

Ϯ͘ϱϰϯ͘ϰϮϰ͕ϰϰΦ

Ϯ͘ϯϲϮ͘ϭϱϳ͕ϱϲΦ

ͲϮϭ͘Ϯϱϲ͕ϲϮΦ

ϵ͘ϲϯϱ͘Ϯϯϭ͕ϱϵΦ


ŬͿĨĞŝƚŽƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞ
ǀĂůŽƌŝŵĞƚƌŝĂ ŶĆŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ Ğ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ Ğ ĚĞ ƉƌŽǀŝƐƁĞƐ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ
ĞĨĞĐƚƵĂĚŽƐĐŽŵǀŝƐƚĂĂŽďƚĞƌǀĂŶƚĂŐĞŶƐĨŝƐĐĂŝƐ͕ƋƵĞƌƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽĨĞŝƚĂƐĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ŽƵĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƋƵĂŶĚŽƚĂůǀĂůŽƌŝŵĞƚƌŝĂƚŝǀĞƌ
ŝŶĨůƵġŶĐŝĂ ŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŶƚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ŶŽƐ ŝŵƉŽƐƚŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ĚŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ŝŶĐůƵşĚĂƐŶŽƉĞƌşŵĞƚƌŽĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ͖
EĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ůͿ ŝĨĞƌĞŶĕĂ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŝŵƉŽƐƚŽƐ ŝŵƉƵƚĂĚŽƐ ă ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ ĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĞĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĞŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐũĄƉĂŐŽƐĞĂƉĂŐĂƌƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĞƐƐĞƐ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĞƐƐĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞũĂŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŶƚĞƌĞůĞǀĂŶƚĞƉĂƌĂĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽƐ
ŝŵƉŽƐƚŽƐĨƵƚƵƌŽƐ͖
EĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ŵͿ/ŶĚŝĐĂĕĆŽŐůŽďĂůƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞăƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐŝŶĐůƵşĚĂƐŶŽƉĞƌşŵĞƚƌŽĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĂƐ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĕƁĞƐĂƚƌŝďƵşĚĂƐĂŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĞĐĂĚĂƵŵĚŽƐſƌŐĆŽƐĞǆĞĐƵƚŝǀŽƐĞĚĞĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ
ƉĞůŽ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚŽƐ ſƌŐĆŽƐ ĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀŽƐ ĚĂƐ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͖
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EyK^^DKE^dZO^&/EE/Z^
KE^K>/^
ϮϬϭϮ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕƁĞƐ



ŶƚŝĚĂĚĞ

MƌŐĆŽǆĞĐƵƚŝǀŽ

MƌŐĆŽ&ŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ

DƵŶŝĐşƉŝŽĚĞDĂƚŽƐŝŶŚŽƐ

ϭϴϯ͘ϰϮϳ͕ϳϵ

ϭϲ͘ϳϰϯ͕ϰϯΦ

DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ,ĂďŝƚD,͕D

ϰϲ͘ϳϯϴ͕ϭϴΦ

ϰ͘ϵϮϬ͕ϬϬΦ

DĂƚŽƐŝŶŚŽƐ^ƉŽƌƚD^͕D

ϰϮ͘ϳϰϴ͕ϴϰΦ

ϭϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϳϮ͘ϵϭϰ͕ϴϭΦ

ϯϮ͘ϲϲϯ͕ϰϯΦ

dŽƚĂů



ŶͿ/ŶĚŝĐĂĕĆŽĚŽƐĚŝƉůŽŵĂƐůĞŐĂŝƐĞŵƋƵĞƐĞďĂƐĞŽƵĂƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŵŽďŝůŝǌĂĕƁĞƐĐŽƌƉſƌĞĂƐ
ŽƵ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĞǆƉůŝĐŝƚĂĕĆŽ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŝŶĨůĂĕĆŽĂĚŽƉƚĂĚŽƐƉĂƌĂŽĐĄůĐƵůŽ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞŽƵƚƌŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͘
EĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ŽͿůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞƵŵƋƵĂĚƌŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝǀŽĚĂƐƌĞĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ͘
EĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ƉͿ /ŶĚŝĐĂĕĆŽ Ğ ĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽ ĚĂƐ ĐŽŶƚĂƐ ĚŽ ďĂůĂŶĕŽ Ğ ĚĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐĐƵũŽĐŽŶƚĞƷĚŽƐŶĆŽƐĞũĂŵĐŽŵƉĂƌĄǀĞŝƐĐŽŵŽƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ
EĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ƋͿĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ͗
ſĚŝŐŽ
ĚĂƐ
ŽŶƚĂƐ
ϲϴϭ
ϲϴϮ
ϲϴϯ
ϲϴϰ
ϲϴϱ
ϲϴϳ
ϲϴϴ


ƵƐƚŽƐĞWĞƌĚĂƐ
:ƵƌŽƐƐƵƉŽƌƚĂĚŽƐ
WĞƌĚĂƐĞŵĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂƐ
ŵŽƌƚ͘ĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŵ
ŝŵſǀĞŝƐ
WƌŽǀŝƐƁĞƐƉͬĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŝĨĞƌĞŶĕĂƐĚĞĐąŵďŝŽ
ĚĞƐĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐ
WĞƌĚĂƐŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞ
ĂƉůŝĐ͘ƚĞƐŽƵƌ͘
KƵƚƌŽƐĐƵƐƚŽƐĞƉĞƌĚĂƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
dKd>


ϮϬϭϮ

ſĚŝŐŽ
ĚĂƐ
ŽŶƚĂƐ

ϮϬϭϭ

ϭ͘ϲϲϳ͘ϳϴϵ͕ϮϯΦ ϭ͘ϳϭϱ͘ϱϴϰ͕ϭϭΦ

WƌŽǀĞŝƚŽƐĞ'ĂŶŚŽƐ
:ƵƌŽƐŽďƚŝĚŽƐ













ϳϴϮ





ϳϴϯ

ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞŝŵſǀĞŝƐ





ϳϴϰ





ϳϴϱ





ϳϴϲ

ϱ͘ϰϱϯ͕ϱϬΦ

ϳ͘ϵϰϵ͕ϱϴΦ

ϳϴϳ

Ͳϭ͘Ϭϲϵ͘ϰϴϳ͕ϮϭΦ

Ͳϵϳϯ͘ϴϮϴ͕ϭϵΦ

ϳϴϴ

ϲϬϯ͘ϳϱϱ͕ϱϮΦ

ϳϰϵ͘ϳϬϱ͕ϱϬΦ
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ϮϬϭϭ

ϳϴϭ

'ĂŶŚŽƐĞŵĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂƐ




ϮϬϭϮ

Ϯϱϰ͘ϵϴϰ͕ϮϱΦ ϯϬϮ͘ϱϲϱ͕ϯϴΦ

ZĞŶĚŝŵ͘ĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉ͘ĚĞ
ϲ͘ϯϱϵ͕ϲϮΦ ϰϲ͘ϰϱϲ͕ϰϵΦ
ĐĂƉŝƚĂů
ŝĨĞƌĞŶĕĂƐĚĞĐąŵďŝŽ


ĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐ
ĞƐĐŽŶƚŽƐƉƌŽŶƚŽƉĂŐĂŵ͘


ŽďƚŝĚŽƐ
'ĂŶŚŽƐŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽ


ĂƉůŝĐ͘ƚĞƐŽƵƌ͘
KƵƚƌŽƐƉƌŽǀ͘ĞŐĂŶŚŽƐ
ϯϰϮ͘ϰϭϭ͕ϲϱΦ ϰϬϬ͘ϲϴϯ͕ϲϯΦ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
dKd>

ϲϬϯ͘ϳϱϱ͕ϱϮΦ ϳϰϵ͘ϳϬϱ͕ϱϬΦ




EyK^^DKE^dZO^&/EE/Z^
KE^K>/^
ϮϬϭϮ

ƌͿĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽƐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ͗
ſĚŝŐŽ
ĚĂƐ
ŽŶƚĂƐ

ƵƐƚŽƐĞWĞƌĚĂƐ

ϲϵϭ

dƌĂŶƐĨ͘ĂƉŝƚĂů
ŽŶĐĞĚŝĚĂƐ

ϲϵϮ

şǀŝĚĂƐŝŶĐŽďƌĄǀĞŝƐ

ϲϵϯ

WĞƌĚĂƐĞŵĞǆŝƐƚġŶĐŝĂƐ

ϲϵϰ

WĞƌĚĂƐĞŵŝŵŽďŝůŝǌĂĕƁĞƐ

ϲϵϱ

DƵůƚĂƐĞƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐ

ϲϵϲ
ϲϵϳ
ϲϵϴ


ƵŵĞŶƚŽƐĚĞŵŽƌƚ͘Ğ
ƉƌŽǀŝƐƁĞƐ
ŽƌƌĞĐĕƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂĞǆ͘
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
KƵƚƌŽƐĐƵƐƚŽƐͬƉĞƌĚĂƐ
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽƐ
ZĞƐƵůƚ͘ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽƐ
dKd>

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϭ

ſĚŝŐŽ
ĚĂƐ
ŽŶƚĂƐ

ϰ͘Ϭϲϱ͘ϯϰϬ͕ϬϯΦ

Ϯ͘ϯϵϲ͘Ϯϴϵ͕ϯϵΦ

ϳϵϭ

ZĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ









ϳϵϮ

ZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞĚşǀŝĚĂƐ





ϯϳ͘ϲϭϵ͕ϬϵΦ

ϰϰ͘ϯϲϰ͕ϯϱΦ

ϳϵϯ

'ĂŶŚŽƐĞŵĞǆŝƐƚġŶĐŝĂƐ

Ϯ͘ϰϵϱ͕ϵϳΦ

ϲϮ͘ϳϱϯ͕ϯϵΦ

ϭ͘Ϯϳϳ͘ϯϳϵ͕ϯϲΦ

ϯϵ͘ϭϭϴ͕ϳϴΦ

ϳϵϰ

'ĂŶŚŽƐĞŵŝŵŽďŝůŝǌĂĕƁĞƐ

Ϯ͘ϲϱϬ͕ϬϬΦ

ϭϵϳ͘ϴϭϱ͕ϰϵΦ

ϳ͘ϴϯϬ͕ϳϯΦ

ϯϳϯ͕ϱϬΦ

ϳϵϱ

ϰϴϴ͘Ϯϰϲ͕ϴϰΦ

ϰϯϰ͘ϲϭϵ͕ϰϴΦ





ϳϵϲ



ϭ͘Ϭϭϴ͘ϳϭϱ͕ϮϱΦ

ϯϯϯ͘ϱϬϴ͕ϴϬΦ

Ϯϰϯ͘ϬϮϵ͕ϲϴΦ

ϳϵϳ

Ϯ͘ϬϮϬ͘ϲϳϰ͕ϱϯΦ

ϳϬϳ͘ϲϰϱ͕ϳϳΦ

ϱϰϯ͘ϲϰϭ͕ϮϯΦ

ϱϭϯ͘ϴϵϴ͕ϰϰΦ

ϳϵϴ

ϲ͘Ϭϰϭ͘ϭϲϱ͕ϴϭΦ

ϲ͘ϭϭϴ͘ϳϭϳ͕ϮϯΦ

Ϯ͘Ϯϴϵ͘ϵϭϯ͕ϵϭΦ

ϱ͘ϯϬϯ͘ϭϵϮ͕ϰϳΦ





ϴ͘ϱϱϱ͘Ϯϯϯ͕ϭϱΦ

ϴ͘ϱϰϬ͘Ϯϲϲ͕ϲϭΦ

ϴ͘ϱϱϱ͘Ϯϯϯ͕ϭϱΦ

ϴ͘ϱϰϬ͘Ϯϲϲ͕ϲϭΦ

WƌŽǀĞŝƚŽƐĞ'ĂŶŚŽƐ

ĞŶĞĨşĐŝŽƐĚĞƉĞŶĂůŝĚ͘
ĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ
ZĞĚƵĕĆŽĚĞŵŽƌƚŝǌ͘Ğ
ƉƌŽǀŝƐƁĞƐ
ŽƌƌĞĐĕƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĞǆ͘
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
KƵƚƌŽƐƉƌŽǀͬ͘ŐĂŶŚŽƐ
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌ͘



ϮϬϭϮ


dKd>

ϮϬϭϭ



ƐͿĞƐĚŽďƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐĐŽŶƚĂƐĚĞƉƌŽǀŝƐƁĞƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ͗
ſĚŝŐŽĚĂƐ
ĐŽŶƚĂƐ

ĞƐŝŐŶĂĕĆŽ

ϭϵ

WƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚĞ
ƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ

Ϯϵϭ

WƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĐŽďƌĂŶĕĂƐ
ĚƵǀŝĚŽƐĂƐ

ϮϵϮ

^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂů

ƵŵĞŶƚŽ

ZĞĚƵĕĆŽ

^ĂůĚŽ&ŝŶĂů

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϭϵ͘ϱϳϳ͘Ϭϰϰ͕ϭϮΦ

Ϯ͘Ϭϲϭ͘ϰϯϵ͕ϮϳΦ

ϬΦ

Ϯϭ͘ϲϯϴ͘ϰϴϯ͕ϯϵΦ

WƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĞĞŶĐĂƌŐŽƐ

ϬΦ

ϭϯ͘ϯϵϱ͘ϬϰϮ͕ϵϲΦ

ϬΦ

ϵ͘ϯϵϵ͘ϬϮϬ͕ϬϳΦ

ϯϵ

WƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĚĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĚĞ
ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂƐ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϰϵ

WƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ

;ϭͿ

ϬΦ

ϬΦ

ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ 

;ϭͿ

sĂůŽƌƌĞůĂƚŝǀŽăƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂŶŽ>/yO^^WKZd>hͲ&hdK>͕^͕͘͘͘ĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͘
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EyK^^DKE^dZO^&/EE/Z^
KE^K>/^
ϮϬϭϮ

ƚͿĞŶƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŵƌĞŐŝŵĞĚĞ>ŽĐĂĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͗
ŶƚŝĚĂĚĞ

DhE//W/K
DdK^/E,K^

D,ͲDdK^/E,K^
,/d͕D

dZdKZ'Z1K>:KE,Z
ϲϲϮϬ/EϰZDϵϭͲYͲϲϳ
s/dhZ^E/WϮϳϬϰyϮ
DEWϭϭϰϬϬͲ&Ͳϲϱ

ĂƚĂ
ŽŶƚƌĂƚŽ

sĂůŽƌŽŶƚĂďŝůşƐƚŝĐŽ
;s͘>şƋƵŝĚŽͿ

/y>^/E'Θ&dKZ/E'͕^͘͘

ϯϮϳϵϱϮ

ϭϭͲϬϰͲϮϬϬϳ

Ϯϲ͘ϵϭϬ͕ϭϱΦ

/y>^/E'Θ&dKZ/E'͕^͘͘

ϯϯϮϴϭϰ

ϮϴͲϬϵͲϮϬϬϳ

ϰϱ͘ϭϭϵ͕ϮϮΦ

>ŽĐĂĚŽƌ

ŽďĞƌƚƵƌĂƐƵƚŽƉŽƌƚĂŶƚĞƐ

^ĂŶƚĂŶĚĞƌdŽƚƚĂ>ĞĂƐŝŶŐ

ƵƚŽŵſǀĞů

W/>ĞĂƐŝŶŐ

KďƌĂƐĞŵ/ŵſǀĞŝƐůŚĞŝŽƐ
KďƌĂƐĞŵ/ŵſǀĞŝƐůŚĞŝŽƐ
KďƌĂƐĞŵ/ŵſǀĞŝƐůŚĞŝŽƐ
KďƌĂƐĞŵ/ŵſǀĞŝƐůŚĞŝŽƐ
KďƌĂƐĞŵ/ŵſǀĞŝƐůŚĞŝŽƐ
D^ͲDdK^/E,K^
^WKZd͕D

ŽŶƚƌĂƚŽ
E͘Ǒ

ĞƐĐƌŝĕĆŽ

KďƌĂƐĞŵ/ŵſǀĞŝƐůŚĞŝŽƐ
KďƌĂƐĞŵ/ŵſǀĞŝƐůŚĞŝŽƐ
KďƌĂƐĞŵ/ŵſǀĞŝƐůŚĞŝŽƐ
KďƌĂƐĞŵ/ŵſǀĞŝƐůŚĞŝŽƐ
KďƌĂƐĞŵ/ŵſǀĞŝƐůŚĞŝŽƐ
ƋƵŝƐŝĕĆŽƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽ
KďƌĂƐĞŵ/ŵſǀĞŝƐůŚĞŝŽƐ

dŽƚƚĂͲƌĠĚŝƚŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞ
ƌĠĚŝƚŽ͕^͘͘
dŽƚƚĂͲƌĠĚŝƚŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞ
ƌĠĚŝƚŽ͕^͘͘
dŽƚƚĂͲƌĠĚŝƚŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞ
ƌĠĚŝƚŽ͕^͘͘
ĂŝǆĂ>ĞĂƐŝŶŐĞ&ĂĐƚŽƌŝŶŐ͕/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞ
ƌĠĚŝƚŽ͕^͘͘
dŽƚƚĂͲƌĠĚŝƚŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞ
ƌĠĚŝƚŽ͕^͘͘
dŽƚƚĂͲƌĠĚŝƚŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞ
ƌĠĚŝƚŽ͕^͘͘
dŽƚƚĂͲƌĠĚŝƚŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞ
ƌĠĚŝƚŽ͕^͘͘
dŽƚƚĂͲƌĠĚŝƚŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞ
ƌĠĚŝƚŽ͕^͘͘
ĂŝǆĂ>ĞĂƐŝŶŐĞ&ĂĐƚŽƌŝŶŐ͕/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞ
ƌĠĚŝƚŽ͕^͘͘
dŽƚƚĂͲƌĠĚŝƚŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞ
ƌĠĚŝƚŽ͕^͘͘
dŽƚƚĂͲƌĠĚŝƚŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞ
ƌĠĚŝƚŽ͕^͘͘
ĂŶĐŽ^ĂŶƚĂŶĚĞƌdŽƚƚĂ͕^͘͘

ϭϵϲϱϬϭ

ϬϮͲϬϱͲϮϬϭϭ

ϭϲϯ͘ϲϴϰ͕ϭϭΦ

ϮϬϭϬϬϬϰϬϰϬ

ϬϱͲϬϱͲϮϬϭϬ

Ϯϱ͘ϴϬϵ͕ϴϭΦ

ϭϵϮϬϵϲ

ϭϱͲϭϭͲϮϬϭϬ

ϭϰϵ͘Ϯϲϭ͕ϬϯΦ

ϭϵϯϱϱϵ

ϭϱͲϭϭͲϮϬϭϬ

ϵϳ͘ϵϭϲ͕ϲϳΦ

ϭϵϯϱϱϴ

ϬϭͲϬϭͲϮϬϭϭ

ϭϯϯ͘ϱϳϳ͕ϭϮΦ

ϭϬϬϬϰϱϮϬϮ

ϭϬͲϬϭͲϮϬϭϭ

ϭϯϮ͘ϭϮϬ͕ϴϬΦ

ϭϵϯϱϲϬ

ϭϱͲϬϮͲϮϬϭϭ

ϭϰϱ͘Ϭϵϱ͕ϴϯΦ

ϭϵϰϳϬϭ

ϭϱͲϬϮͲϮϬϭϭ

ϭϮϮ͘Ϭϯϯ͕ϲϴΦ

ϭϵϱϵϰϭ

ϭϱͲϬϮͲϮϬϭϭ

ϭϰϬ͘ϳϰϴ͕ϮϭΦ

ϭϵϱϵϰϱ

ϭϱͲϬϮͲϮϬϭϭ

ϭϱϬ͘ϰϰϭ͕ϭϬΦ

ϭϬϬϬϰϱϮϬϯ

ϬϭͲϬϯͲϮϬϭϭ

ϯϵ͘ϱϯϰ͕ϬϮΦ

ϭϵϱϳϱϴ

ϭϱͲϬϯͲϮϬϭϭ

ϭϯϱ͘ϯϭϮ͕ϵϳΦ

ϭϵϱϵϯϵ

ϭϱͲϬϰͲϮϬϭϭ

ϱ͘ϰϯϮ͕ϴϭΦ

ϭϵϯϱϱϳ

ϭϱͲϬϵͲϮϬϭϭ

ϭϲϰ͘ϲϲϱ͕ϮϯΦ

dKd>

ϭ͘ϲϳϳ͘ϲϲϮ͕ϳϲΦ


ƵͿsĂůŽƌŐůŽďĂůĚĂƐĚşǀŝĚĂƐƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵƚŝƚƵůĂĚĂƐ͕ƉŽƌƌƵďƌŝĐĂƐĚŽďĂůĂŶĕŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕
ƋƵĂŶĚŽŶĞůĞŶĆŽĞƐƚŝǀĞƌĞŵĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂƐ͘
EĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘



ϵ͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐ

ĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞƉĞƌƚĞŶĐĞŵĂŽ'ƌƵƉŽąŵĂƌĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞDĂƚŽƐŝŶŚŽƐ͕ĂƉĞŶĂƐĂĞŶƚŝĚĂĚĞͲ
ŵĆĞ ƵƚŝůŝǌĂ Ž WK>͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ĂƐ ƌĞƐƚĂŶƚĞƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞƉĂƌĂƌĂŵ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŶŽ ƋƵĂĚƌŽ ĚŽ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ EŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽ ŽŶƚĂďŝůşƐƚŝĐĂ ;͞^E͟Ϳ͕ ĂƉƌŽǀĂĚŽ ƉĞůŽ
ĞĐƌĞƚŽͲ>ĞŝŶ͘ǑϭϱϴͬϮϬϬϵ͕ĚĞϭϯĚĞ:ƵůŚŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƚƌƵƚƵƌĂŽŶĐĞƉƚƵĂů͕ĂƐEŽƌŵĂƐ
ŽŶƚĂďŝůşƐƚŝĐĂƐ Ğ ĚĞ ZĞůĂƚŽ &ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ Ğ ĂƐ EŽƌŵĂƐ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĂƐ͕ ĐŽŶƐŝŐŶĂĚĂƐ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŶŽƐ ǀŝƐŽƐ Ŷ͘Ǒ ϭϱϲϱϮͬϮϬϬϵ͕ Ŷ͘Ǒ ϭϱϲϱϱͬϮϬϬϵ Ğ Ŷ͘Ǒ ϭϱϲϱϯͬϮϬϬϵ͕ ĚĞ Ϯϳ ĚĞ
ŐŽƐƚŽ͕ ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ Ğŵ ϳ ĚĞ ^ĞƚĞŵďƌŽ͕ ĞƐƚĂŶĚŽ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ŵŽĚĞůŝǌĂĕĆŽ Ğ ĐŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ
ĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉĞůĂƐWŽƌƚĂƌŝĂƐŶ͘ǑϵϴϲͬϮϬϬϵ͕ĚĞϳĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽĞŶ͘ǑϭϬϭϭͬϮϬϬϵ͕ĚĞϵĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ͘
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EyK^^DKE^dZO^&/EE/Z^
KE^K>/^
ϮϬϭϮ

WŽƌ ĞƐƐĞ ŵŽƚŝǀŽ͕ ƉĂƌĂ ĞĨĞŝƚŽƐ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ƉƌŽĐĞĚĞƵͲƐĞ ă
ƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐĐŽŶƚĂƐĚĞ^EƉĂƌĂWK>͘

ƐĞŵĞůŚĂŶĕĂĚŽĂŶŽƚƌĂŶƐĂĐƚŽĨŽŝĞůĂďŽƌĂĚĂƚĂŵďĠŵĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĞĨůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƉĞůŽ
ŵĠƚŽĚŽĚŝƌĞƚŽĚĞ^E͘ĞƌĞĨĞƌŝƌƋƵĞŶĆŽĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůĐŽŶĐŝůŝĂƌŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐͬƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐ
ĞŶƚƌĞĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚŽŐƌƵƉŽŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƌĞŐŝƐƚŽƚĞŵƉŽƌĂůĚŽƐŵĞƐŵŽƐ͘
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RELATÓRIO E PARECER SOBRE AS CONTAS CONSOLIDADAS

Aos Senhores Membros da Assembleia Municipal
da Câmara Municipal de Matosinhos

Em conformidade com a legislação em vigor e com o mandato que nos foi confiado, vimos submeter à
vossa apreciação o nosso Relatório e Parecer que abrange a actividade por nós desenvolvida e os
documentos de prestação de contas consolidadas da Câmara Municipal de Matosinhos, relativos ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2012, os quais são da responsabilidade do Órgão Executivo.
Acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que consideramos adequada, a evolução da
atividade do Município, bem como das principais entidades englobadas na consolidação, a regularidade
dos seus registos contabilísticos e o cumprimento do normativo legal em vigor, tendo recebido do
Órgão Executivo e dos diversos serviços e das entidades englobadas na consolidação as informações e
os esclarecimentos solicitados.
No âmbito das nossas funções, examinámos o Balanço consolidado em 31 de dezembro de 2012, a
Demonstração consolidada dos resultados, a demonstração consolidada dos fluxos de caixa e o
correspondente Anexo. Adicionalmente, analisámos o Relatório Consolidado de Gestão do exercício de
2012 preparado pelo Órgão Executivo. Como consequência do trabalho de revisão legal efetuado,
emitimos nesta data a Certificação Legal das Contas que não contem reservas.
Face ao exposto, somos de opinião que as demonstrações financeiras consolidadas supra referidas e o
Relatório Consolidado de Gestão estão de acordo com as disposições contabilísticas e legais aplicáveis,
pelo que poderão ser aprovados em Reunião da Assembleia Municipal.
Desejamos ainda manifestar ao Órgão Executivo e aos serviços do Município e das entidades
participadas o nosso apreço pela colaboração prestada.

Porto, 16 de abril de 2013

___________________________________________________
HORWATH & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por Carla Manuela Serra Geraldes (ROC n.º1127)

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS CONSOLIDADAS

Introdução
1.

Examinámos as demonstrações financeiras consolidadas do Município da Matosinhos, as
quais compreendem o Balanço consolidado em 31 de dezembro de 2012 (que evidencia um
total de 689.379.884 Euros e fundos próprios de 459.727.129 Euros, incluindo um resultado
líquido negativo de 13.640.618 Euros), a Demonstração consolidada dos resultados por
naturezas e a Demonstração consolidada dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data
e os correspondentes Anexos.

Responsabilidades
2.

É da responsabilidade do Órgão Executivo a preparação de demonstrações financeiras
consolidadas que apresentem, de forma verdadeira e apropriada, a posição financeira do
conjunto das entidades incluídas na consolidação, o resultado consolidado das suas
operações e os seus fluxos de caixa consolidados, bem como a adopção de políticas e
critérios contabilísticos adequados e a manutenção de sistemas de controlo interno
apropriado.

3.

A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente,
baseada no exame que realizámos às referidas demonstrações financeiras.

Âmbito
4.

O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as
Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem
que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança
aceitável sobre se as demonstrações financeiras consolidadas estão isentas de distorções
materialmente relevantes. Este exame incluiu:
-

a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações
constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em
juízos e critérios definidos pelo Órgão Executivo, utilizadas na sua preparação;

-

a verificação das operações de consolidação e de terem sido apropriadamente
examinadas as demonstrações financeiras das entidades incluídas na consolidação;

-

a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas, a sua
aplicação uniforme e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;

-

a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade das operações e a apreciação
sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras
consolidadas.

5.

O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira
constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras consolidadas.

6.

Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da
nossa opinião.

Opinião
7.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas apresentam de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira
consolidada do Município de Matosinhos e suas subsidiárias em 31 de dezembro de 2012,
bem como o resultado consolidado das suas operações e os seus fluxos de caixa
consolidados no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios
contabilísticos geralmente aceites para o Sector das Autarquias Locais.

Relato sobre outros requisitos legais
8.

É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante
com as demonstrações financeiras consolidadas do exercício.

Ênfase
9.

Na elaboração do Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados consolidados, e tal
como aconteceu nos exercícios anteriores, o Município de Matosinhos acolheu a sugestão do
modelo de estrutura de anexo ao balanço e à demonstração dos resultados consolidados
constante das instruções emanadas pelo SATAPOCAL.

Porto, 16 de abril de 2013

_______________________________________________
Horwath & Associados, SROC, Lda
Representada por Carla Manuela Serra Geraldes (ROC 1127)

