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 I. INTRODUCTIE 
 
  



 

 

1.1 Statistieken van de Belgische Justitie 
 

De statistieken van de hoven en rechtbanken maken deel uit van de talrijke statistieken die 
geproduceerd worden binnen het Justitieorgaan in België.   
  
Op strafrechtelijk vlak  
Volgens de opeenvolgende fases van de procedure onderscheiden we:  
 

 De statistieken inzake de strafzaken en de beslissingen van het Openbaar Ministerie, 
gepubliceerd door de steundienst van het College van de procureurs-generaal1. Deze statistieken 
geven informatie over de activiteiten van de parketten. Ze dienen eveneens om een antwoord te 
bieden op vragen van criminologische aard, zoals: “Hoeveel gevallen van diefstal met geweld 
registreert Justitie per jaar?”  

  
 De statistieken omtrent de activiteiten van de hoven en rechtbanken van strafrechtelijke 
aard, geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken2.   

We onderscheiden:  
o de activiteiten van de rechtscolleges van het gerechtelijk onderzoek: 
onderzoeksrechters, raadkamers en kamers van inbeschuldigingstelling ;  
o de activiteiten van de vonnisgerechten: politierechtbanken, correctionele kamers en 
jeugdkamers (voor het protectionele luik) van de rechtbanken van eerste aanleg en van de 
hoven van beroep en assisenhoven.  

  
Deze statistieken geven informatie over het aantal strafrechtelijke zaken behandeld tijdens 
de onderzoeksfase en de fase van het vonnis en over de duurtijden die deze behandelingen 
in beslag nemen: aantal gedagvaarde zaken, aantal zaken afgesloten met een definitieve 
beslissing, soorten beslissingen, duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz. Men vindt 
er ook andere informatie over het activiteitenvolume van de hoven en rechtbanken: 
verschillende akten van de rechters en van de griffies (vorderingen, beschikkingen, vonnissen, 
processen-verbaal, geregistreerde verzoekschriften, registratie van overtuigingsstukken, 
enz.).  
  
Hierbij moet onderstreept worden dat de statistieken van de hoven en rechtbanken geen 
informatie verstrekken over de inhoud van de uitgesproken veroordelingen (uitgezonderd 
de rijverboden).  
  

 De statistieken omtrent de veroordelingen, de opschortingen van de uitspraak en de 
interneringen. Deze cijfers worden verzameld en gepubliceerd door de dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie (Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten 
en Vrijheden). Deze statistieken hebben betrekking op de “in kracht van gewijsde gegane” 
rechterlijke beslissingen, dat wil zeggen nadat alle verzets- en/of beroepstermijnen zijn verstreken. 
Ze worden opgesteld aan de hand van de gegevensbank van het Centraal Strafregister waarin alle 
veroordelingsberichten zijn opgenomen die door de griffies van de hoven en rechtbanken worden 
aangeleverd. De statistieken van de dienst voor het Strafrechtelijk beleid geven de aard van de 
strafbare feiten weer, de veroordelingen, de berechte personen en de betrokken instanties.3  

  
 De statistieken inzake de gevangenisbevolking, samengevat in de publicatie Justitie in cijfers 
van de FOD Justitie4. De publicatie beschrijft de evolutie van de gevangenispopulatie, van het 
aantal opsluitingen en vrijstellingen en een beschrijving van de nadere regels van 
invrijheidstelling.  
 
 De statistieken inzake de activiteiten van de justitiehuizen, die eveneens terug te vinden zijn 
in de publicatie Justitie in cijfers van de FOD Justitie4. De publicatie geeft de evolutie weer van het 
aantal akten die in het kader van de opdrachten van de justitieassistenten zijn verricht: opvang van 



 

 

de slachtoffers, maatschappelijke onderzoeken en omkadering van de strafrechtelijke juridische 
beslissingen (elektronisch toezicht, werkstraffen, probatie, voorwaardelijke invrijheidstelling, 
interneringen, enz.).   

 
 
Op burgerlijk vlak  
De statistieken inzake de activiteiten van de hoven en rechtbanken in burgerlijke materie worden 
eveneens geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken5. Deze 
statistieken geven informatie over de volumes zaken behandeld tijdens de vonnisfase van de 
burgerlijke geschillen en over de duurtijden die deze behandelingen vereisen: aantal zaken 
ingeschreven op de rollen, aantal zaken afgesloten door een definitieve beslissing, types beslissingen, 
duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz. Men vindt er eveneens andere informatie over het 
volume burgerlijke activiteiten van de hoven en de rechtbanken: verscheidene akten van de rechters 
en de griffies (vonnissen en beschikkingen, processen-verbaal, enz.).   
  
De statistieken behandelen alle burgerlijke rechtscolleges, zowel in eerste aanleg als in beroep: 
vredegerechten, de burgerlijke zaken van de politierechtbank, burgerlijke, familie en jeugd secties 
(voor het burgerlijke luik) van de rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, 
ondernemingsrechtbanken en burgerlijke, familie en jeugdkamers van de hoven van beroep.  
  

Omtrent het Hof van Cassatie  
De gegevens inzake de activiteiten van het Hof van Cassatie komen niet in aanmerking voor de 
statistiekprojecten in opdracht van het College van de hoven en rechtbanken. Informatie over het 
volume behandelde zaken tot en met het jaar 2013 kan teruggevonden worden in de publicatie Justitie 
in cijfers van de FOD Justitie6. Voor de jaren nadien zal verwezen worden naar het jaarlijkse rapport van 
het Hof7.  
 

1.2 Statistieken van de hoven en rechtbanken 
 

De steundienst van het College van de hoven en rechtbanken staat in voor de jaarlijkse publicatie van 
de activiteitenstatistieken van de hoven en rechtbanken. Elke instantie beschikt over een specifieke 
publicatie die een aantal statistieken bevat.   
 
De steundienst stelt eveneens de publicatie “De kerncijfers van de rechterlijke activiteiten” ter 
beschikking, die het aantal lopende, nieuwe en afgesloten zaken samenbrengt voor alle rechtscolleges 
sinds 2010.   
 
Al die documenten kan u terugvinden op onze website (www.tribunaux-rechtbanken.be), via “College” 
en vervolgens “Statistiek”.  
 

1.3 Algemene opmerkingen omtrent de statistieken 
 

Een groot aantal factoren beïnvloedt de kwaliteit van de statistieken. Hierbij kunnen we enkele 
voorbeelden vermelden: de kwaliteit van de registratie van de gerechtelijke gegevens in het 
informaticasysteem, het uniforme gebruik van dit informaticasysteem en van de codes die het bevat 
of zelfs de goede werking van het informaticasysteem. Daarom is een zekere voorzichtigheid altijd 
aangeraden bij de interpretatie van de statistieken. 
  
Hierbij moeten we vermelden dat de activiteitenstatistieken de werklast van de hoven en rechtbanken 
niet weerspiegelen. Daarvoor moet er echter met andere criteria rekening worden gehouden: het 
personeelskader, de complexiteit van de behandelde zaken of de verschillende werkmethodes binnen 
de instanties.  



 

 

 
Er moet eveneens rekening worden gehouden met het feit dat de statistieken van de steundienst 
bedoeld zijn om steun te bieden aan het College zelf bij het nemen van beslissingen, maar ook om 
steun te bieden bij de werking van de hoven en rechtbanken. De statistische rubrieken in de jaarlijkse 
publicaties werden dus in het kader van deze missie ontwikkeld.  

1.4 Methodologie aan de basis van de ontwikkeling van de statistieken  
 

Voor alle instanties worden de statistieken berekend op basis van de gerechtelijke gegevens die door 
het griffiepersoneel in een computerapplicatie worden ingevoerd. De stafdienst ICT van de FOD Justitie 
staat, in samenwerking met de instanties en de steundienst, in voor het onderhoud en voor de 
ontwikkeling van deze applicaties, maar ook voor de opslag van de gegevens die door het 
griffiepersoneel worden ingevoerd.  
 
Vervolgens gebruikt de steundienst deze gegevens om de activiteitenstatistieken van elke instantie te 
ontwikkelen. De steundienst garandeert de kwaliteit, en dus de betrouwbaarheid, van de 
gepubliceerde statistieken door middel van haar diepgaand onderzoek uitgevoerd samen met 
vertegenwoordigers van op het terrein (griffiers en magistraten). Dankzij dit overleg werden op 
nationaal niveau regels vastgelegd om de zaken te tellen. De laatste jaren is er eveneens een 
homogenisering  doorgevoerd van de registratiewijzen van de dossiers in het computersysteem.   

1.5 Inhoud van de jaarlijkse publicatie 
 

In het eerste hoofdstuk van deze publicatie zal u voor elke instantie en elk jaartal belangrijke 
informatie vinden omtrent de voortgang van het statistiekproject en de recente wijzigingen die een 
impact hebben op de publicatie.  
 
De fundamentele concepten van de statistieken en de statistiekrubrieken voor elke instantie worden 
uitgelegd en beschreven in het tweede hoofdstuk van deze publicatie.  
 
Het derde hoofdstuk omvat de statistische gegevens van elke instantie. U kan er hoofdzakelijk, in 
functie van de voortgang van het statistiekproject van de instantie, de statistieken van de zaken 
(nieuwe/lopende/afgesloten zaken en hun duurtijd) en/of van de akten van de rechter raadplegen, en 
dit in functie van verschillende variabelen (rechtbank/hof, aard van de zaak, enz.).  
 
Versie publicatie 2022. 
Gegevensextractie : 01/01/2022. 

 
Heeft u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren: 

Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken  
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 II. STATISTISCHE VARIABELEN 
 



 

 

1. Basisconcepten 

1.1 Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door de arbeidshoven 
België heeft 5 arbeidshoven: Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Bergen. Gent heeft een afdeling in 
Brugge, Antwerpen heeft er één in Hasselt en Luik heeft 2 afdelingen: Namen en Neufchâteau.  

Elk arbeidshof bestaat uit een eerste voorzitter, kamervoorzitters, raadsheren (de 
beroepsmagistraten) en lekenrechters, de zogeheten raadsheren in sociale zaken. Het arbeidshof 
bestaat uit kamers die zitting houden met een beroepsmagistraat en, naar het geval, met twee of vier 
raadsheren in sociale zaken (art. 104 Ger.W.). Het bijzonder reglement van het arbeidshof bepaalt het 
aantal kamers, hun bevoegdheid en het aantal raadsheren, in voorkomend geval het aantal raadsheren 
in sociale zaken, daaraan verbonden. Binnen het arbeidshof worden de zaken verdeeld over 
verschillende kamers.  

De magistraten van de arbeidshoven oordelen in hoofdzaak over de hogere beroepen die worden 
ingesteld tegen de beslissingen van de arbeidsrechtbanken in hun respectievelijk rechtsgebied. 

De materies/betwistingen waarover het arbeidshof uitspraak doet, bestaan uit: 

 arbeidsrechtelijke geschillen, waarbij de betwistingen tussen werkgevers en werknemers de 
belangrijkste groep vormen; 

 socialezekerheidsgeschillen, met name betwistingen over de bijdrageplicht van werkgevers en 
zelfstandigen en betwistingen over het recht op socialezekerheidsuitkeringen zoals 
bijvoorbeeld het recht op een rustpensioen, werkloosheidsuitkeringen, ...; 

 geschillen betreffende sociale bijstand, hoofdzakelijk betwistingen over het recht op leefloon 
of andere vormen van steun ten laste van een OCMW; 

 geschillen inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten; 

 geschillen inzake collectieve schuldenregeling (CSR). 

 

De griffie vormt hierbij het hart voor de administratieve afhandeling van de zaken. 

De statistiek poogt een zo realistisch mogelijke benadering te geven van de instroom en uitstroom aan 
zaken waarmee het arbeidshof geconfronteerd wordt gedurende een welbepaalde periode. De 
nationale tabellen zijn de som van de 5 arbeidshoven. 

Deze publicatie bevat voornamelijk statistieken op nationaal niveau. Deze cijfergegevens zijn ook 
beschikbaar per hof. U kunt deze aanvragen op ons emailadres. 

 

1.2 Het statistische jaar is een kalenderjaar 
De cijfers hebben steeds betrekking op een bepaalde periode, de statistische periode genoemd. Voor 
de aanmaak van de jaarcijfers wordt het kalenderjaar (januari - december) en niet het gerechtelijke 
jaar (september - augustus) als referentieperiode genomen.  

Cijfergegevens per maand worden niet opgenomen in deze publicatie maar kunt u aanvragen op ons 
emailadres. 

 



 

 

2. Gemeenschappelijke termen 

2.1 Statistieken over de zaken 

2.1.1 Wat is een zaak? 
Met betrekking tot deze statistiek is een zaak een geschil dat bij het arbeidshof aanhangig wordt 
gemaakt, dat een rolnummer heeft toegewezen gekregen en dat nog niet uit de werklast van het hof 
is verdwenen.1 

Een zaak is dus een geschil voorgelegd ter beoordeling aan de magistraten van het arbeidshof hetzij 
naar aanleiding van een hoger beroep tegen een vonnis van de arbeidsrechtbank, hetzij via een 
verwijzing (door het Hof van Cassatie of, omwille van bevoegdheidsgronden, door een ander 
(arbeids)hof), hetzij rechtstreeks (bv. verzoek om rechtsbijstand), hetzij naar aanleiding van een 
wrakingsprocedure, …. 

Door inschrijving van de zaak in één van de rollen van de zaak bekomt deze zaak een rolnummer en 
wordt ze aanzien als hangend.  

Wanneer in een zaak een afsluitende beslissing wordt genomen is de zaak niet meer hangend.  

1e Opmerking: Een zaak die een eindbeslissing ten gronde heeft bekomen kan bijvoorbeeld om 
redenen van begroting van de gerechtskosten, tijdelijk opnieuw onder hetzelfde rolnummer 
op rol worden gebracht. Deze zaak wordt dan niet beschouwd als “nieuw” en de eindbeslissing 
in deze wordt niet nogmaals in rekening gebracht voor de output, doch wel in het globaal 
aantal beslissingen. 

2e Opmerking: Geannuleerde zaken, die verkeerd geregistreerd werden in de invoerapplicatie, 
worden niet in de statistiek opgenomen. 

2.1.2 Wat is de startdatum van een nieuwe zaak? 
De startdatum is de registratiedatum (d.i., de inschrijvingsdatum) van de zaak in het 
informaticasysteem, voor het arbeidshof: CTAH (Court du Travail – ArbeidsHof). 

2.1.3 Wanneer is een zaak hangend? 
Een zaak is hangend vanaf het ogenblik dat ze een rolnummer krijgt (inschrijving op de rol) tot het 
ogenblik dat er een eindbeslissing is over de grond van de zaak (ten gevolge van een eindarrest, een 
weglating, …). Mocht de zaak nadien opnieuw “op rol” komen, zoals bij een nog te behandelen 
kostenraming, dan wordt dit niet opgenomen in de statistieken: De status van de zaak blijft voor de 
statistieken “niet hangend”.2 

2.1.4 Definitie van input, output en hangend 31/12 
 De input bestaat uit twee componenten, de som van:  

o de zaken die reeds ingeschreven waren aan het begin van de statistische periode (zaken 
hangend op 01/01), en  

o de nieuwe zaken die ingeschreven werden gedurende de statistische periode (de nieuw op de 
rollen ingeschreven zaken). 

 De output omvat alle zaken waarvoor er tijdens een bepaalde statistische periode een beslissing 
ten gronde werd genomen en die een einde maakte aan de zaak (afsluitende beslissing) voor het 
arbeidshof. Deze zaken zijn hierdoor niet meer hangend. 

                                                      
1 Omwille van een eindbeslissing, een doorverwijzing naar een andere rechtsmacht, …. 
2 Indien niet op deze manier zou gewerkt worden, zouden er twee eindarresten (dus twee zaken in de output wat leidt tot 
een dubbeltelling) worden geteld terwijl er slechts één zaak in de input zou zitten. 



 

 

 Het aantal zaken die op het einde van de statistische periode hangend zijn (hangend 31/12) wordt 
bekomen door de totale input (de som van kolom hangend 01/01 en kolom nieuw) te verminderen 
met de totale output (kolom output).  
 

2.1.5 Duur output en hangend 31/12 
 Gemiddelde en mediane duur output (eindarresten) 

Deze duur is het aantal dagen tussen de inschrijving van de zaak (nieuw) op één van de rollen en de 
datum waarop de zaak als niet meer hangend wordt beschouwd (output). 

Voor de berekening van deze statistiek wordt enkel het type output “eindarrest” tijdens de 
statistische periode weerhouden. De andere types output (ambtshalve weglatingen, beschikkingen, 
…) kunnen door hun soms veel langere of kortere duurtijd de resultaten te sterk beïnvloeden.  

Voor de gemiddelde duur (GD) wordt de som van de duurtijden “eindarrest” gedeeld door het aantal 
zaken dat door een eindarrest afgehandeld werd. Wanneer er sprake is van een “scheve” verdeling 
van de duurtijden, bijvoorbeeld wanneer een groot aantal zaken een korte duurtijd heeft en een klein 
aantal zaken een heel lange duurtijd, is de mediaan een betere indicator voor de duurtijd van een 
gemiddelde zaak. De mediane duur (MD) is de middelste duurtijd van alle zaken. De ene helft van de 
zaken duurt korter dan de mediaan, de andere helft langer. Bijvoorbeeld, voor vijf zaken zijn de 
duurtijden 50, 60, 70, 80 en 150 dagen. De GD is 82 dagen. De MD is 70 dagen. 

 Gemiddelde duur hangend 31/12: 
Deze duur is het aantal dagen tussen de inschrijving van de zaak (nieuw) en de laatste dag van de 
statistische periode (31/12).  

Deze variabele betreft enkel zaken die op het einde van de statistische periode nog niet afgehandeld 
zijn.  

Deze duurtijden worden in volgende categorieën opgedeeld: 

 
Duur categorie 

Cat1: 1-250 
Cat2: 251-500 
Cat3: 501-750 
Cat4: 751-1000 
Cat5: 1001-1250 
Cat6: 1251-1500 
Cat7: 1501-1750 
Cat8: 1751-2000 
Cat9: > 2000 

2.1.6 Welke zaken worden opgenomen in de statistiek? 
Elke zaak die een eigen rolnummer heeft gekregen, wordt geteld. Zaken die wegens hun verknochtheid 
dienen gevoegd, blijven apart bestaan en dus geteld worden tot aan de eventuele beslissing van 
samenvoeging. Op dat moment krijgt de bijzaak een beslissing eindarrest van voeging, en de hoofdzaak 
naar gelang het geval een eind- of tussenbeslissing. De bijzaak (die op die manier één wordt met de 
hoofdzaak) “houdt op te bestaan” en wordt op dat moment gerekend bij de “output” (zie ook punt 
2.6.1).  

Anderzijds worden de geannuleerde zaken niet meegeteld in de statistiek. Deze zaken zijn 
verkeerdelijk geregistreerd in de invoerapplicatie. Om ze nadien correct te registreren moet eerst de 
foutieve invoering worden geannuleerd. Indien de geannuleerde zaken ook in de statistiek zouden zijn 
opgenomen dan zou dit leiden tot een dubbeltelling. 



 

 

2.2 Rol van de zaak3 
De rol is een lijst waarop nieuwe zaken, in volgorde van binnenkomst, ingeschreven worden. Binnen 
een hof, en in voorkomend geval afdeling, bekomt elk nieuw ingeschreven zaak een uniek rolnummer.  

Op iedere griffie wordt aldus een algemene rol gehouden (tegensprekelijke procedures). De 
vorderingen in kort geding, de vorderingen op eenzijdige verzoekschrift en de overeenkomstig art. 
1675/4 (zaken collectieve schuldenregeling, CSR) ingeleide vorderingen worden ingeschreven op de 
bijzondere rollen. 

 

Rol 

Algemene rol 
Verzoekschriften  
Verzoekschriften excl. CSR 
Kort geding 
Rechtsbijstand 

 

Algemene rol  
Onder deze rol vallen de tegensprekelijke procedures die niet onder één van de volgende rollen 
worden ingeschreven. 

Verzoekschriften4 
In deze rol worden de zaken “Collectieve schuldenregeling” als bedoeld in art. 1675/4 Ger.W. 
ingeschreven.  

Verzoekschriften excl. CSR5 
Hierin worden de overige zaken op eenzijdig verzoekschrift ingeschreven exclusief diegene voormeld. 
Deze rol bestaat in de applicatie sinds 1 januari 2013 om het aandeel van de materie collectieve 
schuldenregeling beter te kunnen onderscheiden. 

Kort geding 
Op deze rol worden de zaken ingeschreven die in kort geding behandeld worden.  

Opmerking: Het begrip “kort geding” wordt eng geïnterpreteerd. Zaken “zoals in kort geding” worden 
er niet in opgenomen. Zij krijgen een nummer “algemene rol”, ook al gelden dezelfde procedureregels 
als bij een zaak in “kort geding”. In een zaak “zoals in kort geding” doet de voorzitter echter een 
uitspraak ten gronde, wat bij “kort geding” niet het geval is. Ook spoedeisende vorderingen op 
verzoekschrift worden niet in opgenomen in de rol “kort gedingen” maar in de rol “verzoekschriften”. 
Niet alle arbeidshoven schrijven de hogere beroepen tegen een beslissing in kort geding in op een 
aparte rol van het kort geding. 

Rechtsbijstand6 
Rechtsbijstand bestaat erin degenen die niet over de nodige bestaansmiddelen beschikken om de 
kosten van rechtspleging, zelfs van een buitengerechtelijke rechtspleging, te bestrijden, geheel of ten 
dele te ontslaan van de diverse rechten (registratie-, griffie- en uitgifterechten) en van de andere 
kosten welke deze rechtspleging medebrengt. 

                                                      
3 Art. 711 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek. 
4 Art. 1675/4 van het Gerechtelijk Wetboek. 
5 Art. 1025 - 1034 van het Gerechtelijk Wetboek. 
6 Art. 664 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek. 



 

 

De vraag om rechtsbijstand wordt ingeschreven op de rol “Rechtsbijstand”. De rechtspleging waarvoor 
de rechtsbijstand wordt aangevraagd, wordt of zal worden ingeschreven in de rol geldend voor die 
procedure. 

Naast het verzoek om rechtsbijstand te bekomen in het kader van een lopende procedure of om er 
één in te leiden, kan men ook beroep aantekenen bij het arbeidshof tegen een weigering tot 
toekenning van rechtsbijstand door arbeidsrechter. Deze zaken worden ingeschreven in de algemene 
rol.    

2.3 Aard van de zaak 
Op het ogenblik dat een zaak in het informaticasysteem wordt ingevoerd (dit is aan het begin van de 
procedure), krijgt ze een bepaalde “aard van de zaak” toegekend. De aard van de zaak is een 
kwalificatie die aan een zaak wordt toegekend zodat men weet om welk soort zaak het gaat.  

De aard van de zaak is vaak een belangrijke indicatie van de moeilijkheid van een zaak. Zo is 
bijvoorbeeld een verzoek tot het bekomen van rechtsbijstand in principe minder complex dan 
bouwzaken. Hierdoor zullen bijvoorbeeld de gemiddelde duurtijden van verschillende soorten zaken 
verschillen. Het is daarom van belang dat er met de aard van de zaak wordt rekening gehouden.  

Deze kwalificatie wordt bepaald door de griffiers die de zaken in de applicatie invoeren op basis van 
wat in de inleidende akte is genoteerd, het kan hierdoor gebeuren dat de aard van de zaak zoals ze in 
de applicatie is toegekend, niet volledig overeenstemt met de aard van de zaak die deze zaak in 
werkelijkheid heeft.  

Dit zal des te meer het geval zijn, indien er meerdere rubrieken van toepassing kunnen zijn op één 
zaak. Op dat ogenblik zal er een keuze gemaakt moeten worden omdat elke zaak slechts één aard van 
de zaak kan hebben. Bijgevolg moeten de statistieken over de aarden van de zaak met voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden.  

De aard van de zaak wordt in het informaticasysteem op de griffie geregistreerd door middel van een 
uniforme juridische nomenclatuurlijst “aard van de zaak”. Vandaag bestaat deze uit een tiental 
hoofdrubrieken dewelke verder zijn onderverdeeld in subrubrieken: 

 
Hoofdrubriek aard 

Collectieve schuldenregeling 
Ondernemingsraad en soc. verkiezingen 
Administratieve sancties 
Eenzijdige verzoekschriften 
Kort gedingen 
Wrakingsprocedure 
Sociale zekerheidsrecht 
Rechtsbijstand 
Arbeidsrecht 
Arbeidsongeval, beroepsziekten 
Sociale zekerheidsrecht werknemers 
Ocmw 
Sociale zekerheidsrecht zelfstandigen 
Gehandicapten 
Voorlopige code 

 
 
 



 

 

2.4 Taal 
Het taalgebruik in gerechtszaken wordt geregeld door de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken. Deze wet bepaalt o.m. in welke taal een rechtszaak dient ingeleid en gevoerd kan 
worden. 

Deze wet is gebaseerd op het territorialiteitsprincipe (d.w.z. dat in beginsel de taal van het gebied 
wordt gebruikt voor de rechtspleging). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt echter 
uitgegaan van het personaliteitsbeginsel, volgens welk de taal moet worden gebruikt die de 
verweerder (de persoon die voor de rechter wordt gedaagd) verkiest. 
 
Het arbeidshof Brussel registreert in de IT-applicatie Nederlands- en Franstalige zaken, het arbeidshof 
Luik, naast Frans- ook Duitstalige zaken. 

2.5 Eerste rechtsmacht 
Deze statistiek geeft een overzicht van de instanties die oorspronkelijk de zaak behandeld hebben en 
van wie de uitspraken aan het arbeidshof worden voorgelegd.  

Eerste rechtsmacht 
Arbeidsrechtbank 
Rechtstreeks 
Andere 

 
Arbeidsrechtbanken7  
In deze rubriek worden alle vorderingen in hoger beroep ingeschreven tegen vonnissen die 
oorspronkelijk gewezen werden door rechters van de arbeidsrechtbanken. 

Rechtstreeks 
Hetgeen bedoeld wordt onder de noemer “rechtstreeks” zijn eenzijdige verzoeken die rechtstreeks 
worden voorgelegd aan het arbeidshof hetzij met het oog op het inleiden van het eigenlijk hoger 
beroep hetzij gerelateerd aan een reeds hangend geschil. Voorbeelden: een verzoek om 
rechtsbijstand, een verzoek tot verkorting dagvaardingstermijnen, …. 
Andere 
Dit is een restcategorie, waarin de uitspraken worden ondergebracht die aan het arbeidshof worden 
voorgelegd en die afkomstig zijn van een andere rechterlijke instantie, bijvoorbeeld een ander 
arbeidshof. In toepassing van art. 660 Ger.W. kan hieronder ook een vonnis van de rechtbank van 
eerste aanleg als eerste rechtsmacht worden vermeld, dit na verwijzing door een hof van beroep.  

2.6 Output 
Deze statistiek geeft het aantal afgehandelde zaken weer, op welke manier deze werden beëindigd en 
met welke gemiddelde en mediane duurtijd. 

2.6.1 Type output 
 

Type output  
Eindarrest 
Verbroken 
Beschikking 
Voeging 
Ambtshalve weglating 

 

                                                      
7 Art. 602, 1° van het Gerechtelijk Wetboek. 



 

 

Eindarrest 
Een eindarrest is de beslissing ten gronde waarin de magistraat zijn rechtsmacht over alle 
geschilpunten heeft uitgeput. De zaak zal bijgevolg niet meer hangend zijn. 

Een arrest alvorens recht te doen, doch die sommige betwiste punten definitief beslecht, wordt niet 
bij de output gerekend maar als tussenarrest geteld. 

Opgelet: een eindarrest wordt in deze publicatie statistisch gedefinieerd. De juridische definitie van 
een eindarrest kan verschillen van de statistische. 

Verbroken 
In een uitzonderlijk geval kan een tussenarrest toch tot de output behoren. Het betreft hier de 
tussenarresten die, naar aanleiding van een voorziening in Cassatie, door het Hof van Cassatie zijn 
verbroken en verwezen naar een ander arbeidshof.   

Naar aanleiding van die beslissing van het Hof van Cassatie dient de zaak door het “eerste” arbeidshof 
in een eindstadium geplaatst, dus als zijnde niet meer hangend. Het betreft een technische handeling 
in de applicatie, die zichtbaar is in de statistiek onder de rubriek “tussenarrest - volledig verbroken 
door Cassatie”. 

Beschikking  
Volgens de algemene regel wordt een zaak beëindigd door een eindarrest. Een eindbeschikking 
uitgesproken door het arbeidshof vormt hierop een bijkomende uitzondering. Concreet worden de 
tegensprekelijke procedures en die op eenzijdig verzoekschrift (CSR) in de regel door een arrest 
beslecht; procedures op eenzijdig verzoekschrift (excl. CSR) en verzoeken tot rechtsbijstand in de regel 
met een beschikking. 

Voeging8 
Rechtsvorderingen kunnen als samenhangende zaken worden behandeld, wanneer zij onderling zo 
nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, teneinde 
oplossingen te vermijden die onverenigbaar zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht (zie 
ook punt 2.1.6). 

Wanneer de magistraat beslist zaken samen te voegen, worden die één en krijg(t)(en) de bijza(a)k(en), 
ongeacht de beslissing van de hoofdzaak, de eindbeslissing: eindarrest van voeging. Dit is zo 
overeengekomen over de arbeidshoven heen. Bijzaken houden immers op afzonderlijk te bestaan en 
worden dan ook bestempeld als output in de statistiek. 

Ambtshalve weglating9 
Een zaak kan ook beëindigd worden omwille van een ambtshalve weglating van de rol. De ambtshalve 
weglating gebeurt één keer per jaar in een afzonderlijke zitting. Enkel zaken die sinds meer dan drie 
jaar op rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer 
dan drie jaar niet zijn voortgezet, komen in aanmerking voor ambtshalve weglating. De beslissing tot 
ambtshalve weglating wordt genoteerd op het zittingsblad. 

Door de ambtshalve weglating behoort een zaak niet meer tot de hangende zaken (input). 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Art. 565 - 566 van het Gerechtelijk Wetboek. 
9 Art. 730, §2 van het Gerechtelijk Wetboek. 



 

 

2.6.2 Type eindarrest 
 

Type eindarresten 
Afstand beroep Pro deo gedeeltelijk ingewilligd 
Afstand rechtsvordering Pro deo afgewezen 
Doorhaling Verbeterend 
Onontvankelijk beroep Interpretatief 
Beroep zonder voorwerp Bevestiging beslissing 
Verzet onontvankelijk Volledige wijziging beslissing 
Verzet ontvankelijk Gedeeltelijke wijziging beslissing 
Akkoord  Nietig beroep 
Akkoord na bemiddeling Wraking 
Onbevoegd Andere 
Pro deo ingewilligd  

Opmerking:  

 In de applicatie werd het "ontvankelijk verzet" ook in de lijst van eindarresten opgenomen. Indien 
de magistraat beslist dat het verzet ontvankelijk is dan moet de zaak nog verder ten gronde worden 
behandeld, dit kan dus geen eindarrest zijn. De applicatie zal hier moeten aangepast worden. 

 
Afstand beroep10  
De Wet spreekt van “afstand van geding” en “afstand van proceshandeling”.  

Door de afstand van geding ziet de partij, die de zaak aanhangig heeft gemaakt, af van de rechtspleging 
die zij is begonnen met een hoofdvordering of met een tussenvordering. 

Afstand van geding is niet te verwarren met afstand van proceshandeling. Bij afstand van een 
proceshandeling ziet de partij af van de gevolgen die er voor haar uit voortvloeien (bv. het intrekken 
van een hoger beroep, het intrekken van een vraag om getuigenverhoor).  

Evenwel wordt in beide gevallen de beslissing eindarrest “afstand van beroep” geregistreerd in de IT-
applicatie. 

Merk op dat indien slechts één partij afstand doet van beroep, de rechter een gemengd arrest zal 
uitspreken. Voor de afstand doende partij gaat het om een eindarrest en voor de andere partijen gaat 
het om een tussenarrest. Aangezien de zaak in dit laatste geval nog hangend is, wordt in deze situatie 
de beslissing als een tussenarrest in de IT-applicatie ingevoerd. 

Afstand rechtsvordering11  
Bij afstand van rechtsvordering doet een partij, in tegenstelling tot de afstand van geding, zowel 
afstand van de door haar ingestelde vordering als van het recht zelf dat betwist werd. Hiermee komen 
de partijen in de toestand terecht waarin ze zich bevonden na de uitspraak in eerste aanleg. 

Doorhaling12  
Een geding kan, indien alle partijen hiermee instemmen, beëindigd worden door de zaak op de rol door 
te halen. Het geding zal hierdoor vervallen en niet meer hangend zijn.  

Het is mogelijk om nadien de zaak weer aanhangig te maken door de meest gerede partij. De zaak zal 
dan evenwel een nieuw rolnummer krijgen en wordt geteld als een nieuwe zaak. 

Merk op dat men in de rechtsleer de mening is toegedaan dat een doorhaling een beëindiging is zonder 
dat de rechter dit moet bekrachtigen in een arrest.  

                                                      
10 Art. 820, 823 - 827 van het Gerechtelijk Wetboek. 
11 Art. 821, 823, 824 en 827 van het Gerechtelijk Wetboek. 
12 Art. 730 van het Gerechtelijk Wetboek. 



 

 

Onontvankelijk beroep 
Indien de magistraat beslist dat de rechtsvordering, die door middel waarvan het hoger beroep werd 
ingesteld, onontvankelijk13 is dan zal hij de eis als dusdanig niet ten gronde behandelen. Deze beslissing 
is meteen een eindarrest.  

Een vordering kan om meerdere redenen onontvankelijk verklaard worden. De basisartikelen in dit 
verband zijn de artikelen 17 en 18 Ger.W. waarin gesteld wordt dat de rechtsvordering niet kan worden 
toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om de vordering in te stellen. De 
hoedanigheid is de bevoegdheid om een bepaalde rechtsvordering uit te oefenen. Het belang is het 
voordeel dat wordt nagestreefd door het instellen van de vordering. Dit belang moet reeds verkregen 
en dadelijk zijn (zie art. 18 Ger.W.). 

Naast deze algemene onontvankelijkheidsgronden kan een rechtsvordering onontvankelijk worden 
verklaard omdat één van de procespartijen niet de vereisten rechts- en of handelingsbekwaamheid 
heeft.14 

Indien een rechtsvordering binnen een bepaalde termijn (vervaltermijn) moet ingesteld worden dan 
zal de rechtsvordering die ingesteld wordt nadat deze termijn verlopen is, onontvankelijk verklaard 
worden.15 
 

Beroep zonder voorwerp 
De rechter oordeelt dat het ingestelde (hoger) beroep zonder voorwerp is. Deze beslissing houdt in 
dat de vordering in rechte (de eis als dusdanig) niet (verder) ten gronde behandeld wordt en dat de 
zaak afgehandeld is. 

Een beroep kan zonder voorwerp worden verklaard om twee redenen: 

 omdat het van bij het begin geen voorwerp had; 
 omdat het tijdens de procedure zonder voorwerp is geworden. 

 

Verzet onontvankelijk  
Het kan gebeuren dat een partij, die bij verstek veroordeeld werd, hiertegen in verzet wil gaan. Soms 
zal de magistraat dit verzet onontvankelijk verklaren. Dit betekent dat de magistraat de zaak beëindigt 
zonder over de grond van de eis te oordelen. Het gevolg hiervan is dat er een einde komt aan de 
procedure.  

Een vordering in verzet kan om verschillende reden onontvankelijk verklaard worden: 

 Zo kan het zijn de eiser in verzet geen belang of geen hoedanigheid heeft ; 

 Het kan ook gebeuren dat een vordering in verzet niet binnen de maand na de betekening of 
de kennisgeving van het vonnis wordt ingesteld. De magistraat zal een dergelijke laattijdige 
vordering onontvankelijk verklaren ; 

 Twee maal na elkaar in verzet gaan is niet toegelaten. Indien men een vordering wil instellen 
tegen een tweede verstekvonnis, zal de magistraat dit verzet onontvankelijk verklaren (artikel 
1049 van het Gerechtelijk Wetboek). 

                                                      
13 Er is een verschil tussen de ontvankelijkheid van de rechtsvordering en de ontvankelijkheid in rechte. De ontvankelijkheid 
van de rechtsvordering wijst op de mate waarin men een vordering ter beoordeling aan een rechtbank/hof kan voorleggen. 
De ontvankelijkheid in rechte daarentegen wijst op de mate waarin de vordering in rechte beantwoordt aan de op straffe van 
onontvankelijkheid voorgeschreven procedureregels. Zo zijn er bijvoorbeeld betwistingen waarbij de wetgever de partijen 
verplicht om eerst tot een minnelijke schikking te komen vooraleer de zaak voor de rechtbank wordt gebracht. Indien een 
partij onmiddellijk dagvaardt zonder voorafgaande poging tot minnelijke schikking dan zal deze vordering onontvankelijk zijn 
(zie artikel 1345 Ger.W.) (Lemmens, P. “Gerechtelijk privaatrecht”, Leuven, Acco, 1995, 131- 132). 
14 Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien de vordering gericht is tegen een feitelijke vereniging of indien de vordering 
ingesteld wordt door een persoon die onder voorlopig bewind staat. 
15 Een partij die tegen een vonnis hoger beroep wil aantekenen, beschikt hiervoor over een termijn van één maand. Deze 
termijn gaat in vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving (art. 1051 Ger.W.).  



 

 

Akkoord 
Een akkoordarrest is een eindbeslissing verleend door de rechtbank/het hof op verzoek van de partijen 
waarbij een akkoord over een hangend geschil wordt geacteerd.  
Merk op dat indien er slechts over enkele punten een akkoord is, het gaat om een gemengd arrest. 
Over bepaalde elementen van het geding is er namelijk een definitieve uitspraak terwijl er over de 
punten, waarover geen akkoord is bereikt, nog een uitspraak moet volgen. In de applicatie wordt een 
dergelijke zaak door de hoven dan ook als een tussenarrest ingeschreven, meer bepaald onder de 
rubriek “andere”.  
 
Akkoord na bemiddeling 
Indien alle partijen over alle punten van het geding een akkoord hebben bereikt nadat de rechter 
bemiddeld heeft tussen de partijen, dan zal de rechter dit akkoord met een eindarrest “akkoord na 
bemiddeling” homologeren.  

 
Onbevoegd16  
De bevoegdheid is het aandeel van de rechter in de rechtsmacht of, met andere woorden, de macht 
die krachtens de wet aan een rechtbank of het hof toekomt, om een geschil te onderzoeken en te 
beslissen. De onbevoegdheid is de afwezigheid van rechtsmacht. 

Men onderscheid de volstrekte bevoegdheid of bevoegdheid “ratione materiae” en de territoriale 
bevoegdheid of bevoegdheid “ratione loci”. 

De bevoegdheid “ratione materiae” onderstelt een geschil, dat tot het rechtsgebied van de rechter 
behoort wat betreft de orde, de aard en de graad der jurisdictie. 

De bevoedheid “ratione loci” wordt bepaald door een zeker verband tussen het rechtsgebied dat de 
rechtbank is toegewezen en het geschil.  

Indien de rechtbank zich ratione materiae en/of ratione loci onbevoegd verklaart komt er einde aan 
de procedure voor die rechtbank.  

 

Pro deo ingewilligd / gedeeltelijk ingewilligd / afgewezen17  
Met de beslissingstypes onder de noemer “pro deo” worden de eindbeslissingen in een procedure tot 
het bekomen van rechtsbijstand bedoeld (zie ook punt 2.2.).  

De beslissing waarin de rechter zich uitspreekt over het verzoek tot rechtsbijstand is een eindbeslissing, 
omdat de uitspraak een einde maakt aan deze procedure. 
De rechter kan de rechtsbijstand integraal toekennen zoal gevraagd (pro deo ingewilligd), deels 
toekennen (pro deo gedeeltelijke ingewilligd) of weigeren (pro deo afgewezen). Afhankelijk van de 
beslissing zal de persoon die rechtsbijstand gevraagd heeft, geheel, gedeeltelijk of (nog) niet ontslagen 
worden van de betaling van de zegel- en registratierechten, van de griffie- en expeditiekosten en van 
de overige gerechtskosten. In het laatste geval zal de persoon die rechtsbijstand gevraagd heeft de 
kosten van de rechtspleging dus zelf moeten betalen in afwachting van de eindbeslissing ten gronde 
die in de regel ook uitspraak doet over wie de kosten moet dragen. 

 

 

                                                      
16 Art. 8 tot 11 en 556 tot 663 van het Gerechtelijk Wetboek. 
17 Vanaf 8 augustus 2006, wordt het systeem van pro deo rechtsbijstand genoemd in artikelen 664 tot 687 van 
het Gerechtelijk Wetboek. 



 

 

 

Verbeterend18  
De materiële verschrijvingen en omissies die in een zelfs al in kracht van gewijsde gegane beslissing 
voorkomen, kunnen altijd worden verbeterd door het gerecht dat de beslissing heeft gewezen, of door 
het gerecht waarnaar de beslissing wordt verwezen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit 
te breiden, te beperken of te wijzigen. 

Het verzoek tot de verbetering van een arrest is een nieuwe procedure. De zaak krijgt een nieuw 
rolnummer. Statistisch gezien gaat het om een nieuwe zaak en volgt een eindarrest, behorend tot de 
output. 

 

Interpretatief19  
Een interpretatief arrest is een arrest waarin één of meerdere onduidelijke punten uit een eerder 
eindarrest door de magistraat worden uitgelegd, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te 
breiden, te beperken of te wijzigen. De zaak krijgt een nieuw rolnummer. Statistisch gezien gaat het 
om een nieuwe zaak en volgt een eindarrest, behorend tot de output. 

 

Bevestiging / volledige wijziging / gedeeltelijke wijziging beslissing 
Deze details eindarrest houden in dat alle beslissingen ten gronde van de eerste rechter respectievelijk 
worden bevestigd, volledig of gedeeltelijk worden hervormd. 

 

Nietig beroep 
Met deze uitspraak verklaart de rechter het hoger beroep nietig. 

 

Wraking20 
Een partij kan een rechter laten wraken indien zij daartoe een door de Wet aanvaarde reden heeft. 

Indien de rechter weigert zich van de zaak te onthouden, of niet reageert binnen de door de wet 
bepaalde termijn, wordt het verzoek tot wraking voorgelegd aan de hogere rechtsmacht.  

Een wrakingsprocedure gericht tegen een magistraat van de arbeidsrechtbank wordt in voorkomend 
geval voorgelegd aan het arbeidshof. De zaak krijgt een nieuw rolnummer. Statistisch gezien gaat het 
om een nieuwe zaak en volgt een eindarrest, behorend tot de output.  

Merk op dat indien een wrakingsprocedure gericht is tegen een magistraat van het arbeidshof zelf, de 
zaak wordt voorgelegd en behandeld door het Hof van Cassatie. De zaak voor het arbeidshof wordt 
dan tijdelijk geschorst in afwachting van de beslissing van het Hof van Cassatie. 

 

Andere  
Dit is een restcategorie waarin alle eindarresten, die niet onder één van de hoger opgesomde 
rubrieken vallen, worden opgenomen. Opgelet: een arrest ter begroting van kosten dat alsnog wordt 
geveld, om reden dat deze kosten niet werden begroot in het eindarrest wordt in de statistiek niet 
meegeteld als eindarrest in de output. 

                                                      
18 Art. 794 - 797, 799 - 801bis van het Gerechtelijk Wetboek. 
19 Art. 793, 795 - 798, 800 - 801 van het Gerechtelijk Wetboek. 
20 Art. 838 van het Gerechtelijk Wetboek. 
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ϵϴϰ ϳϬϬ ϭϲϴϰ ϳϰϯ ϵϰϭ ϰϳϯ ϯϮϯ

Ϯϱϳ ϭϵϳ ϰϱϰ ϮϬϴ Ϯϰϲ ϰϭϭ ϯϭϯ

ϭϬϱ ϴϱ ϭϵϬ ϴϱ ϭϬϱ Ϯϵϵ Ϯϲϲ

ϭϯϰϲ ϵϴϮ ϮϯϮϴ ϭϬϯϲ ϭϮϵϮ ϰϰϲ ϯϭϱ

ϳϳϴ ϰϭϰ ϭϭϵϮ ϰϴϭ ϳϭϭ ϱϲϵ ϰϯϲ

ϳϳϴ ϰϭϰ ϭϭϵϮ ϰϴϭ ϳϭϭ ϱϲϵ ϰϯϲ

ϱϳϮϰ ϯϱϰϬ ϵϮϲϰ ϯϴϬϳ ϱϰϱϳ ϱϮϰ ϯϳϴ

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ ĞŶ ĂĨĚĞůŝŶŐ ;EŝĞƵǁͿ

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘Ϯ͘ ZŽů

ZŽů ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

<Žƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů

sĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ�ĞǆĐů͘��^Z

sĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

ZĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ

dŽƚĂĂů

ϭϱ Ϯϯ ϯϴ ϮϮ ϭϲ ϭϵϭ Ϯϭ

ϱϲϳϳ ϯϯϳϭ ϵϬϰϴ ϯϲϯϮ ϱϰϭϲ ϱϰϱ ϯϴϴ

ϭ ϰϯ ϰϰ ϰϯ ϭ ϰ ϯ

Ϯϲ ϴϮ ϭϬϴ ϵϭ ϭϳ ϱϱ ϳ

ϱ Ϯϭ Ϯϲ ϭϵ ϳ Ϯ Ϯ

ϱϳϮϰ ϯϱϰϬ ϵϮϲϰ ϯϴϬϳ ϱϰϱϳ ϱϮϰ ϯϳϴ

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

ϬϭͬϬϭ
EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ

;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞǀĞ�ƐĂŶĐƚŝĞƐ �ŶĚĞƌĞ

�ƌŬĞŶŶŝŶŐ�ŚĂǀĞŶĂƌďĞŝĚĞƌ

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞǀĞ�ŐĞůĚďŽĞƚĞ

�ƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂů͕

ďĞƌŽĞƉƐǌŝĞŬƚĞŶ

�ŶĚĞƌĞ

�ƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂů

sĞƌŐŽĞĚŝŶŐ

ĂƐďĞƐƚƐůĂĐŚƚŽĨĨĞƌƐ

�ĞƌŽĞƉƐǌŝĞŬƚĞ

&ĞĚƌŝƐ

ϭͬϯ�ŬĂƉŝƚĂĂů

dŽĞůĂŐĞŶ�ĚŽŽƌ�Ĩďǌ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚ �ŶĚĞƌĞ

�ĞƚǁŝƐƚŝŶŐ�ĂƌďĞŝĚĞƌ�ͬ

ďĞĚŝĞŶĚĞ

�ƌďĞŝĚƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ

ďĞĚŝĞŶĚĞ

�ŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ

WĞƐƚǁĞƚ

'ĞƐĐŚŝů�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ

ƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

�ĞƐĐŚĞƌŵĚĞ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌ

�ƌďĞŝĚƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ

ĂƌďĞŝĚĞƌ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϯϮϱ ϯϮϱ

ϭϯ ϭϴ ϯϭ ϭϮ ϭϵ Ϯϵϰ Ϯϴϰ

ϱ ϯ ϴ ϭ ϳ ϴϮϲ ϴϮϲ

ϲϯϲ Ϯϯϯ ϴϲϵ ϯϬϮ ϱϲϳ ϳϳϭ ϰϭϱ

ϭ ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

Ϯϳϭ ϭϲϰ ϰϯϱ ϭϯϲ Ϯϵϵ ϲϳϱ ϰϭϮ

ϭϳ ϲ Ϯϯ ϲ ϭϳ ϭϭϰϳ ϳϳϵ

ϭ ϭ Ϯ ϭ ϭ ϳϳ ϳϳ

ϯ Ϭ ϯ ϭ Ϯ ϰϳϲ ϰϳϲ

ϳ Ϭ ϳ ϯ ϰ ϭϯϰϴ ϭϯϰϴ

ϭϬ Ϯ ϭϮ ϲ ϲ ϱϴϴ ϱϲϯ

ϭϭϴϬ ϱϰϱ ϭϳϮϱ ϲϭϱ ϭϭϭϬ ϲϲϴ ϰϰϵ

ϭϵ ϭϬ Ϯϵ ϴ Ϯϭ ϰϴϲ ϯϱϬ

Ϯϴ ϭϮ ϰϬ ϭϰ Ϯϲ ϭϬϲϴ ϭϬϴϰ

ϭ ϱ ϲ ϭ ϱ Ϯϴϯ Ϯϴϯ

ϭϭ Ϯϱ ϯϲ Ϯϳ ϵ ϵϬ ϱϱ

ϲϬϴ ϯϭϴ ϵϮϲ ϯϰϰ ϱϴϮ ϱϴϭ ϰϰϭ

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

ϬϭͬϬϭ
EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ

;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚ 'ĞƐĐŚŝů�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌ�ďĞƚĂůŝŶŐ

ůŽŽŶ

'ĞƐĐŚŝů�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ

ƉĞŶƐŝŽĞŶĞŶ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

'ĞůŝũŬŚĞŝĚ�ŵĂŶͲǀƌŽƵǁ

ǁ͘ϭϬ͘ϱ͘Ϭϳ

ĂƌďĞŝĚƐďĞƚƌĞŬŬŝŶŐĞŶ

WƌĞǀĞŶƚŝĞĂĚǀŝƐĞƵƌ

/ŶĚŝǀŝĚƵĞĞů�ŐĞƐĐŚŝů�ĐĂŽ

�ŽůůĞĐƚŝĞǀĞ

ƐĐŚƵůĚĞŶƌĞŐĞůŝŶŐ

sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�ĐŽůůĞĐƚŝĞǀĞ

ƐĐŚƵůĚĞŶƌĞŐĞůŝŶŐ

�ĞŶǌŝũĚŝŐĞ

ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

�ŶĚĞƌĞ

DĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ

ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ

'ĞŚĂŶĚŝĐĂƉƚĞŶ �ŶĚĞƌĞ

^ŽĐ�ƌĞĐůĂƐƐĞƌŝŶŐ�ͬ�ďŝũƐƚĂŶĚ

ƐŽĐ�ŝŶƚĞŐƌ�ŵŝŶͲǀĂůŝĚĞ

dŐĞŵŽĞƚŬŽŵŝŶŐ�ͬ�ƐŽĐ�ŽĨ�ĨŝƐĐ

ǀŽŽƌĚĞůĞŶ�ŐĞŚĂŶĚŝĐĂƉƚĞ

<Žƌƚ�ŐĞĚŝŶŐĞŶ �ŶĚĞƌĞ

�ƌďĞŝĚƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ

DĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ

ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ

&ĞĚĂƐŝů

Ϯ Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ ϱϮϭ ϱϮϭ

Ϯ ϭ ϯ ϭ Ϯ ϲϳϮ ϲϳϮ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ ϵϭϭ ϵϭϭ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϭ ϯ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

Ϯϴϭ ϯϲϵ ϲϱϬ ϯϵϳ Ϯϱϯ ϮϮϬ ϭϯϭ

ϭ ϰϱ ϰϲ ϰϱ ϭ ϯ ϯ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϵ ϵ

ϭϬ ϭ ϭϭ ϳ ϰ ϲϵϭ ϲϴϳ

ϳ ϳ ϭϰ ϲ ϴ ϱϵϵ ϯϮϵ

ϭϳϮ ϭϳϯ ϯϰϱ ϭϰϮ ϮϬϯ ϰϲϰ ϯϬϲ

ϲ ϲ ϭϮ ϱ ϳ ϴϯ ϳϲ

Ϭ ϱ ϱ ϯ Ϯ ϵϭ ϴϲ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϰ Ϯϱ Ϯϵ Ϯϱ ϰ ϯϱ ϭϱ

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

ϬϭͬϬϭ
EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ

;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

KĐŵǁ �ŶĚĞƌĞ

DĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ

ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ

KƉǀĂŶŐ�ĂƐŝĞůǌŽĞŬĞƌƐ

ǁ͘ϭϮ͘ϭ͘ϮϬϬϳ

>ĞĞĨůŽŽŶ

'ĞǁĂĂƌďŽƌŐĚĞ�ŐĞǌŝŶƐďŝũƐůĂŐ

DĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ�ŝŶƚĞŐƌĂƚŝĞ

/ŶŬŽŵĞŶƐŐĂƌĂŶƚŝĞ�ǀŽŽƌ

ŽƵĚĞƌĞŶ

KŶďĞŬĞŶĚ KŶďĞŬĞŶĚ

KŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐƐƌĂĂĚ�ĞŶ

ƐŽĐ͘�ǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐĞŶ

�ŶĚĞƌĞ

^ŽĐ�ǀĞƌŬŝĞǌ͘�ĐŽŵŝƚĠ�ǀĞŝůŝŐŚ͕

ŐĞǌŽŶĚŚ�Θ�ǀĞƌĨƌĂĂŝŝŶŐ

^ŽĐ�ǀĞƌŬŝĞǌ͘

ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐƐƌĂĂĚ

ZĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ �ŶĚĞƌĞ

ZĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐ�ďŝũ�ŚĞƚ�ďƵƌĞĂƵ

�ŝũ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ�ŽĨ

ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ�ŬĂŵĞƌ

,ŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ

^ŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚ �ŝĞŶƐƚĞŶĐŚĞƋƵĞƐ

^ŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚ

ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

�ŶĚĞƌĞ

tĞƌŬůŽŽƐŚĞŝĚ

ϭϲ ϯ ϭϵ ϳ ϭϮ ϯϰϰ Ϯϯϳ

ϭϰϮ ϲϳ ϮϬϵ ϭϬϰ ϭϬϱ ϰϰϲ ϯϵϬ

ϯϭ ϭϭϵ ϭϱϬ ϵϮ ϱϴ ϭϰϲ ϴϵ

ϭϰϯ ϴϰ ϮϮϳ ϭϬϭ ϭϮϲ ϱϭϬ ϰϬϳ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϵϰ ϳϭ ϭϲϱ ϵϰ ϳϭ ϯϭϮ Ϯϲϭ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϭ ϱ ϱ ϭ ϰ ͘ ͘

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϱϱ ϱϱ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϱϰ ϱϰ

Ϯ ϱ ϳ ϲ ϭ ϭϰϯ ϵϮ

ϯ ϰ ϳ ϰ ϯ ͘ ͘

Ϭ ϵ ϵ ϵ Ϭ Ϯ Ϯ

Ϭ ϯ ϯ ϯ Ϭ ͘ ͘

Ϯ ϱ ϳ ϯ ϰ ͘ ͘

ϲ ϰ ϭϬ ϯ ϳ ϰϳϰ ϰϴϯ

ϭϭ ϵ ϮϬ ϲ ϭϰ ϰϴϴ ϮϵϬ

ϲϯϴ ϯϵϰ ϭϬϯϮ ϰϲϳ ϱϲϱ ϱϬϮ ϯϴϱ

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

ϬϭͬϬϭ
EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ

;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

^ŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚ

ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

�ŝĞŬƚĞǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ

�ŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ďŝũĚƌĂŐĞ

ďƌƵŐƉĞŶƐŝŽĞŶ

�ŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ďŝũĚƌĂŐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ

ǌĞŬĞƌŚĞŝĚ

WĞŶƐŝŽĞŶĞŶ

�ŝũĚƌĂŐĞŶ�ǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐ

,ŽŽĨĚͲĞŶ�ŽŶĚĞƌĂĂŶŶĞŵĞƌƐ

sĂŬĂŶƚŝĞŐĞůĚ

<ŝŶĚĞƌďŝũƐůĂŐ

�ĞƌŽĞƉ�ďƵƌĞĂƵ�ũƵƌŝĚŝƐĐŚĞ

ďŝũƐƚĂŶĚ

&ŽŶĚƐ�ƐůƵŝƚŝŶŐ

ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ

'ĞƐĐŚŝů�ƚƵƐƐĞŶ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

�ŝĞŬĞŶĨŽŶĚƐĞŶ�ĞŶ

ůĂŶĚƐďŽŶĚĞŶ

DĂĂƚƐĐŚĂƉ͘ǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ

ŵƵƚƵĂůŝƚĞŝƚĞŶ

�ĞƌŽĞƉ�ĐŽŵŵŝƐƐŝĞ

ŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐ

,ĂŶĚǀĞƐƚ�ǁĞƌŬǌŽĞŬĞŶĚĞ

^ŽĐ�ǌĞŬ�ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ�ĐŽŶŐŽ

ƌƵĂŶĚĂ

ϳϮϴ ϰϯϳ ϭϭϲϱ ϰϱϵ ϳϬϲ ϱϵϰ ϰϬϭ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϱϭϵ ϱϭϵ

Ϯϭ ϰ Ϯϱ ϭϯ ϭϮ ϱϭϯ ϯϵϲ

ϲϴ ϯϱ ϭϬϯ ϰϮ ϲϭ ϱϳϰ ϰϰϰ

ϮϮϮ ϭϭϬ ϯϯϮ ϭϮϬ ϮϭϮ ϱϴϰ ϱϬϮ

ϯ Ϯ ϱ ϯ Ϯ ϭϮϭϯ ϴϱϴ

ϭ ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϳϳ ϲϭ ϭϯϴ ϰϴ ϵϬ ϱϲϬ ϰϮϱ

ϲ ϵ ϭϱ Ϭ ϭϱ ͘ ͘

ϯϰ ϭϵ ϱϯ ϭϱ ϯϴ ϱϱϮ ϱϱϳ

ϴ Ϭ ϴ ϯ ϱ ϱϲϬ ϱϲϬ

ϴ ϱ ϭϯ Ϯ ϭϭ ϯϮϯ ϯϮϯ

ϱ ϭ ϲ Ϯ ϰ ϳϱϭ ϳϱϭ

ϰ ϭ ϱ Ϯ ϯ ϰϭϬ ϰϭϬ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭϬϭϭ ϭϬϭϭ

ϰ Ϭ ϰ Ϭ ϰ ͘ ͘

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

ϬϭͬϬϭ
EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ

;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

^ŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚ

ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ

�ƌďĞŝĚƐŝŶƐƉĞĐƚŝĞ�Ăƌƚ͘�ϰ�ƐĞǆŝĞƐ

^ŽĐŝĂůĞ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚ

ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

�ŶĚĞƌĞ

�ŝĞŬƚĞǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ

ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

�ŝũĚƌĂŐĞŶ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

WĞŶƐŝŽĞŶĞŶ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

<ŝŶĚĞƌďŝũƐůĂŐ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞŶ

�ŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ�ǌĞůĨƐƚ͘

sĞŶŶŽŽƚƐĐŚĂƉƐďŝũĚƌĂŐĞ�ƐŽĐ

ƐƚĂƚƵƵƚ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞ

�ŝũĚƌĂŐĞ�ǌĞůĨƐƚ͘

ŝŶŬŽŵƐƚĞŶŵĂƚŝŐŝŶŐ

sŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ĐŽĚĞ

tƌĂŬŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞ DĂŐŝƐƚƌĂĂƚ

dŽƚĂĂů

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϰ ϲ ϭϬ ϰ ϲ ϱϱϵ ϱϭϮ

ϯϱ Ϯϭ ϱϲ ϮϮ ϯϰ ϱϮϮ ϰϱϯ

ϴϰ ϱϭ ϭϯϱ ϰϲ ϴϵ ϲϭϴ ϰϳϰ

ϵ ϴ ϭϳ ϱ ϭϮ ϴϭϯ ϱϲϱ

Ϯ ϭ ϯ ϭ Ϯ ͘ ͘

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ Ϯϵϲ Ϯϵϲ

ϯ Ϯ ϱ Ϭ ϱ ͘ ͘

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϯϭ ϯϭ

ϱϳϮϰ ϯϱϰϬ ϵϮϲϰ ϯϴϬϳ ϱϰϱϳ ϱϮϰ ϯϳϴ

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϯ͘ď͘ �ĂƌĚ ;EŝĞƵǁͿ

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϰ͘ dĂĂů

dĂĂů ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ EŝĞƵǁй /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

EĞĚĞƌůĂŶĚƐ

&ƌĂŶƐ

�ƵŝƚƐ

dŽƚĂĂů

ϭϵϬϱ ϭϱϬϵ ϰϯй ϯϰϭϰ ϭϱϵϴ ϭϴϭϲ ϰϭϱ ϯϯϯ

ϯϳϳϱ ϮϬϭϲ ϱϳй ϱϳϵϭ Ϯϭϳϯ ϯϲϭϴ ϲϬϱ ϰϯϵ

ϰϰ ϭϱ Ϭй ϱϵ ϯϲ Ϯϯ ϱϴϬ ϯϯϲ

ϱϳϮϰ ϯϱϰϬ ϭϬϬй ϵϮϲϰ ϯϴϬϳ ϱϰϱϳ ϱϮϰ ϯϳϴ

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϱ͘ �ĞƌƐƚĞ ƌĞĐŚƚƐŵĂĐŚƚ

�ĞƌƐƚĞ�ƌĞĐŚƚƐŵĂĐŚƚ�;ĚĞƚĂŝůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ EŝĞƵǁй /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ��ŶƚǁĞƌƉĞŶ͕�ĂĨĚ͘

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ��ŶƚǁĞƌƉĞŶ͕�ĂĨĚ͘

,ĂƐƐĞůƚ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ��ŶƚǁĞƌƉĞŶ͕�ĂĨĚ͘

DĞĐŚĞůĞŶ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ��ŶƚǁĞƌƉĞŶ͕�ĂĨĚ͘

dŽŶŐĞƌĞŶ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ��ŶƚǁĞƌƉĞŶ͕�ĂĨĚ͘

dƵƌŶŚŽƵƚ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ��ĞƌŐĞŶͲ�ŚĂƌůĞƌŽŝ͕

ĂĨĚ͘��ĞƌŐĞŶ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ��ĞƌŐĞŶͲ�ŚĂƌůĞƌŽŝ͕

ĂĨĚ͘��ŝŶĐŚĞ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ��ĞƌŐĞŶͲ�ŚĂƌůĞƌŽŝ͕

ĂĨĚ͘��ŚĂƌůĞƌŽŝ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ��ĞƌŐĞŶͲ�ŚĂƌůĞƌŽŝ͕

ĂĨĚ͘��ŽŽƌŶŝŬ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ��ĞƌŐĞŶͲ�ŚĂƌůĞƌŽŝ͕

ĂĨĚ͘�>Ă�>ŽƵǀŝğƌĞ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ��ĞƌŐĞŶͲ�ŚĂƌůĞƌŽŝ͕

ĂĨĚ͘�DŽĞƐŬƌŽĞŶ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ��ƌƵƐƐĞů�Ͳ�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ��ƌƵƐƐĞů�Ͳ

EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ

ϯϳϮ ϯϮϱ ϵй ϲϵϳ ϯϱϳ ϯϰϬ ϯϱϲ ϯϬϵ

ϭϳϯ ϭϱϰ ϰй ϯϮϳ ϭϳϰ ϭϱϯ ϰϭϳ ϯϭϭ

ϳϳ ϱϯ ϭй ϭϯϬ ϳϭ ϱϵ ϯϰϱ ϯϯϭ

ϭϳϮ ϵϵ ϯй Ϯϳϭ ϭϮϴ ϭϰϯ ϰϯϴ ϯϮϳ

ϭϭϬ ϲϭ Ϯй ϭϳϭ ϵϱ ϳϲ ϯϱϲ ϯϭϬ

ϭϰϭ ϲϳ Ϯй ϮϬϴ ϴϲ ϭϮϮ ϱϲϭ ϰϮϬ

ϰϱ ϯϮ ϭй ϳϳ ϮϬ ϱϳ ϰϮϭ ϯϲϰ

ϯϳϵ ϭϴϵ ϱй ϱϲϴ Ϯϯϴ ϯϯϬ ϱϴϮ ϰϰϭ

ϭϬϯ ϱϰ Ϯй ϭϱϳ ϲϯ ϵϰ ϱϴϰ ϰϱϴ

ϴϮ ϱϳ Ϯй ϭϯϵ ϱϯ ϴϲ ϱϲϭ ϰϲϭ

ϭϳ ϵ Ϭй Ϯϲ ϵ ϭϳ ϲϭϬ ϰϬϯ

ϭϯϰϮ ϱϭϱ ϭϱй ϭϴϱϳ ϱϲϲ ϭϮϵϭ ϴϲϴ ϴϮϴ

ϯϭϲ Ϯϭϯ ϲй ϱϮϵ ϭϴϰ ϯϰϱ ϱϱϰ ϰϰϳ

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϱ͘ �ĞƌƐƚĞ ƌĞĐŚƚƐŵĂĐŚƚ

�ĞƌƐƚĞ�ƌĞĐŚƚƐŵĂĐŚƚ�;ĚĞƚĂŝůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ EŝĞƵǁй /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ��ƵƉĞŶ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�'ĞŶƚ͕�ĂĨĚ͘��ĂůƐƚ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�'ĞŶƚ͕�ĂĨĚ͘��ƌƵŐŐĞ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�'ĞŶƚ͕�ĂĨĚ͘

�ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�'ĞŶƚ͕�ĂĨĚ͘�'ĞŶƚ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�'ĞŶƚ͕�ĂĨĚ͘�/ĞƉĞƌ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�'ĞŶƚ͕�ĂĨĚ͘�<ŽƌƚƌŝũŬ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�'ĞŶƚ͕�ĂĨĚ͘

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�'ĞŶƚ͕�ĂĨĚ͘�ZŽĞƐĞůĂƌĞ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�'ĞŶƚ͕�ĂĨĚ͘�^ŝŶƚͲ

EŝŬůĂĂƐ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�'ĞŶƚ͕�ĂĨĚ͘�sĞƵƌŶĞ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�>ĞƵǀĞŶ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�>ƵŝŬ͕�ĂĨĚ͘��ĂƌůĞŶ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�>ƵŝŬ͕�ĂĨĚ͘��ŝŶĂŶƚ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�>ƵŝŬ͕�ĂĨĚ͘�,ƵǇ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�>ƵŝŬ͕�ĂĨĚ͘�>ƵŝŬ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�>ƵŝŬ͕�ĂĨĚ͘�DĂƌĐŚĞͲĞŶͲ

&ĂŵĞŶŶĞ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�>ƵŝŬ͕�ĂĨĚ͘�EĂŵĞŶ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�>ƵŝŬ͕�ĂĨĚ͘

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

ϱϮ ϭϳ Ϭй ϲϵ ϯϳ ϯϮ ϱϴϳ ϯϯϲ

ϰϬ ϯϭ ϭй ϳϭ ϯϰ ϯϳ ϯϱϳ ϯϰϲ

ϵϲ ϭϬϰ ϯй ϮϬϬ ϭϬϬ ϭϬϬ ϯϱϲ Ϯϵϵ

ϯϯ ϯϵ ϭй ϳϮ Ϯϳ ϰϱ ϯϴϲ ϯϲϮ

ϭϲϮ ϭϮϵ ϰй Ϯϵϭ ϭϰϮ ϭϰϵ ϰϮϳ ϯϰϬ

ϭϲ ϯϳ ϭй ϱϯ ϭϵ ϯϰ Ϯϵϴ Ϯϱϴ

ϰϰ ϰϳ ϭй ϵϭ ϯϳ ϱϰ ϯϬϳ ϮϳϬ

ϱϲ ϯϲ ϭй ϵϮ ϱϯ ϯϵ ϰϬϱ ϯϯϮ

ϮϮ ϭϮ Ϭй ϯϰ ϭϲ ϭϴ ϱϭϵ ϯϮϰ

ϰϲ ϱϳ Ϯй ϭϬϯ ϱϬ ϱϯ ϰϱϰ ϯϰϵ

ϭϵ ϵ Ϭй Ϯϴ ϭϱ ϭϯ ϰϰϳ ϯϴϭ

ϭϯϵ ϵϰ ϯй Ϯϯϯ ϴϵ ϭϰϰ ϱϮϲ ϰϱϱ

ϰϮ ϭϰ Ϭй ϱϲ Ϯϰ ϯϮ ϯϴϲ ϯϰϮ

ϳϰ ϱϵ Ϯй ϭϯϯ ϲϴ ϲϱ ϯϱϵ Ϯϳϰ

ϵϴ ϲϮ Ϯй ϭϲϬ ϳϵ ϴϭ ϰϲϳ ϯϰϰ

ϳϭϰ ϱϯϲ ϭϱй ϭϮϱϬ ϱϮϯ ϳϮϳ ϰϲϰ ϯϭϱ

ϭϵ ϰϬ ϭй ϱϵ Ϯϴ ϯϭ ϭϰϮ ϳ

ϭϴϱ ϭϯϵ ϰй ϯϮϰ ϭϰϮ ϭϴϮ ϰϯϳ ϯϯϯ

ϰϳ ϯϮ ϭй ϳϵ ϯϯ ϰϲ ϯϲϵ ϯϬϴ

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϭ͘ϱ͘ �ĞƌƐƚĞ ƌĞĐŚƚƐŵĂĐŚƚ

�ĞƌƐƚĞ�ƌĞĐŚƚƐŵĂĐŚƚ�;ĚĞƚĂŝůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ EŝĞƵǁй /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�>ƵŝŬ͕�ĂĨĚ͘�sĞƌǀŝĞƌƐ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�EŝũǀĞů͕�ĂĨĚ͘�EŝũǀĞů

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�EŝũǀĞů͕�ĂĨĚ͘�tĂǀĞƌ

KŶďĞŬĞŶĚ

ZĞĐŚƚďĂŶŬ�ǀĂŶ�ĞĞƌƐƚĞ�ĂĂŶůĞŐ

ZĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐ

dŽƚĂĂů

ϭϭϱ ϴϯ Ϯй ϭϵϴ ϭϬϬ ϵϴ ϰϵϭ ϯϰϳ

ϭϵϭ ϳϭ Ϯй ϮϲϮ ϳϮ ϭϵϬ ϳϳϬ ϲϴϯ

ϭϲϱ ϰϴ ϭй Ϯϭϯ ϱϵ ϭϱϰ ϳϵϭ ϴϬϭ

ϭϯ ϵ Ϭй ϮϮ ϴ ϭϰ ϳϵϲ ϰϭϰ

ϯ Ϭ Ϭй ϯ ϭ Ϯ ϭϭϵϰ ϭϭϵϰ

ϰ ϳ Ϭй ϭϭ ϳ ϰ Ϯ Ϯ

ϱϳϮϰ ϯϱϰϬ ϭϬϬй ϵϮϲϰ ϯϴϬϳ ϱϰϱϳ ϱϮϰ ϯϳϴ

([WUDFWLH � ��-DQ����



Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

Ϯ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ ĞŶ ĂĨĚĞůŝŶŐ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ
KƵƚƉƵƚ dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ�;ŐƌŽĞƉͿ

dŽƚĂĂů �ŝŶĚĂƌƌĞƐƚ sŽĞŐŝŶŐ �ŵďƚƐŚĂůǀĞ�ǁĞŐůĂƚŝŶŐ �ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ sĞƌďƌŽŬĞŶ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

,ĂƐƐĞůƚ

dŽƚĂĂů�ZĞƐƐŽƌƚ

�ƌƵƐƐĞů �ƌƵƐƐĞů

dŽƚĂĂů�ZĞƐƐŽƌƚ

'ĞŶƚ 'ĞŶƚ

�ƌƵŐŐĞ

dŽƚĂĂů�ZĞƐƐŽƌƚ

>ƵŝŬ >ƵŝŬ

EĂŵĞŶ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

dŽƚĂĂů�ZĞƐƐŽƌƚ

�ĞƌŐĞŶ �ĞƌŐĞŶ

dŽƚĂĂů�ZĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů

ϱϯϭ ϰϵϳ ϭϭ ϭϲ ϳ Ϭ

Ϯϵϴ Ϯϴϭ ϳ ϵ ϭ Ϭ

ϴϮϵ ϳϳϴ ϭϴ Ϯϱ ϴ Ϭ

ϵϲϯ ϵϯϳ Ϯϯ Ϭ ϯ Ϭ

ϵϲϯ ϵϯϳ Ϯϯ Ϭ ϯ Ϭ

ϯϭϭ Ϯϵϲ ϴ ϰ ϯ Ϭ

ϭϴϳ ϭϳϳ ϲ ϰ Ϭ Ϭ

ϰϵϴ ϰϳϯ ϭϰ ϴ ϯ Ϭ

ϳϰϯ ϲϵϰ Ϯϯ ϮϬ ϲ Ϭ

ϮϬϴ ϭϴϴ ϭϬ ϳ ϯ Ϭ

ϴϱ ϴϱ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭϬϯϲ ϵϲϳ ϯϯ Ϯϳ ϵ Ϭ

ϰϴϭ ϰϮϭ ϭϵ Ϯϴ ϲ ϳ

ϰϴϭ ϰϮϭ ϭϵ Ϯϴ ϲ ϳ

ϯϴϬϳ ϯϱϳϲ ϭϬϳ ϴϴ Ϯϵ ϳ

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϯ͘ �/E��ZZ�^d�E EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϯ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ ĞŶ ĂĨĚĞůŝŶŐ ;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ�;ĚĞƚĂŝůͿ dŽƚĂĂů

ZĞƐƐŽƌƚ�ĞŶ�ĂĨĚĞůŝŶŐ�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �ĞƌŐĞŶ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ ,ĂƐƐĞůƚ dŽƚĂĂů �ƌƵƐƐĞů dŽƚĂĂů 'ĞŶƚ �ƌƵŐŐĞ dŽƚĂĂů >ƵŝŬ EĂŵĞŶ EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ dŽƚĂĂů �ĞƌŐĞŶ dŽƚĂĂů

�ĞǀĞƐƚŝŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

'ĞĚĞĞůƚĞůŝũŬĞ�ǁŝũǌŝŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

sŽůůĞĚŝŐĞ�ǁŝũǌŝŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

KŶŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ�ďĞƌŽĞƉ

�ŽŽƌŚĂůŝŶŐ

�ĨƐƚĂŶĚ�ďĞƌŽĞƉ

�ĞƌŽĞƉ�ǌŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ

�ĨƐƚĂŶĚ�ƌĞĐŚƚƐǀŽƌĚĞƌŝŶŐ

�ŶĚĞƌĞ

�ŬŬŽŽƌĚ

EŝĞƚŝŐ�ďĞƌŽĞƉ

sĞƌďĞƚĞƌĞŶĚ

sĞƌǌĞƚ�ŽŶŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ

KŶďĞǀŽĞŐĚ

�ŬŬŽŽƌĚ�ŶĂ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

sĞƌǌĞƚ�ŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ

/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝĞĨ

dŽƚĂĂů

ϭϲϬϳ ϮϮϮ ϭϱϱ ϯϳϳ ϰϬϲ ϰϬϲ ϭϭϱ ϳϭ ϭϴϲ ϯϮϯ ϲϵ ϯϲ ϰϮϴ ϮϭϬ ϮϭϬ

ϴϬϬ ϭϬϯ ϯϵ ϭϰϮ ϮϱϮ ϮϱϮ ϴϮ ϯϬ ϭϭϮ ϭϮϴ ϱϬ ϵ ϭϴϳ ϭϬϳ ϭϬϳ

ϳϱϲ ϭϭϯ ϲϭ ϭϳϰ ϭϲϮ ϭϲϮ ϱϴ ϲϰ ϭϮϮ ϭϱϵ ϰϴ Ϯϱ ϮϯϮ ϲϲ ϲϲ

ϭϭϲ ϭϲ ϳ Ϯϯ Ϯϵ Ϯϵ ϳ Ϯ ϵ ϯϭ ϱ ϱ ϰϭ ϭϰ ϭϰ

ϲϳ ϭϳ ϰ Ϯϭ ϭϯ ϭϯ ϭϲ ϲ ϮϮ ϳ Ϯ Ϯ ϭϭ Ϭ Ϭ

ϲϯ ϵ ϰ ϭϯ Ϯϰ Ϯϰ Ϯ ϭ ϯ ϵ ϰ ϰ ϭϳ ϲ ϲ

ϲϮ ϭϬ Ϯ ϭϮ ϵ ϵ ϯ ϭ ϰ ϭϵ ϳ ϰ ϯϬ ϳ ϳ

ϯϳ Ϯ Ϯ ϰ ϭϲ ϭϲ ϭϭ Ϭ ϭϭ ϭ Ϯ Ϭ ϯ ϯ ϯ

ϯϮ ϰ ϭ ϱ ϭϮ ϭϮ Ϭ ϭ ϭ ϭϬ Ϭ Ϭ ϭϬ ϰ ϰ

Ϯϯ Ϭ Ϯ Ϯ ϭϭ ϭϭ Ϯ Ϭ Ϯ ϰ ϭ Ϭ ϱ ϯ ϯ

ϰ Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϭ Ϭ Ϭ ϭ ϭ ϭ

Ϯ ϭ Ϭ ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϭ Ϭ Ϭ ϭ Ϭ Ϭ

Ϯ Ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϯ Ϭ Ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϭ Ϭ Ϭ ϭ Ϭ Ϭ

ϯϱϳϲ ϰϵϳ Ϯϴϭ ϳϳϴ ϵϯϳ ϵϯϳ Ϯϵϲ ϭϳϳ ϰϳϯ ϲϵϰ ϭϴϴ ϴϱ ϵϲϳ ϰϮϭ ϰϮϭ

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϯ͘ �/E��ZZ�^d�E EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϯ͘Ϯ͘ ZĞƐƐŽƌƚ ĞŶ ĂĨĚĞůŝŶŐ ;ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ ĚƵƵƌ ǀĂŶ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ�;ĚĞƚĂŝůͿ dŽƚĂĂů

ZĞƐƐŽƌƚ�ĞŶ�ĂĨĚĞůŝŶŐ�;ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�ǀĂŶ�ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �ĞƌŐĞŶ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ ,ĂƐƐĞůƚ dŽƚĂĂů �ƌƵƐƐĞů dŽƚĂĂů 'ĞŶƚ �ƌƵŐŐĞ dŽƚĂĂů >ƵŝŬ EĂŵĞŶ EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ dŽƚĂĂů �ĞƌŐĞŶ dŽƚĂĂů

�ĞǀĞƐƚŝŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

'ĞĚĞĞůƚĞůŝũŬĞ�ǁŝũǌŝŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

sŽůůĞĚŝŐĞ�ǁŝũǌŝŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

KŶŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ�ďĞƌŽĞƉ

�ŽŽƌŚĂůŝŶŐ

�ĨƐƚĂŶĚ�ďĞƌŽĞƉ

�ĞƌŽĞƉ�ǌŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ

�ĨƐƚĂŶĚ�ƌĞĐŚƚƐǀŽƌĚĞƌŝŶŐ

�ŶĚĞƌĞ

�ŬŬŽŽƌĚ

EŝĞƚŝŐ�ďĞƌŽĞƉ

sĞƌďĞƚĞƌĞŶĚ

sĞƌǌĞƚ�ŽŶŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ

KŶďĞǀŽĞŐĚ

�ŬŬŽŽƌĚ�ŶĂ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

sĞƌǌĞƚ�ŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ

/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝĞĨ

dŽƚĂĂů

ϰϴϭ ϯϰϱ ϯϵϭ ϯϲϰ ϲϲϬ ϲϲϬ ϰϭϲ ϯϯϳ ϯϴϲ ϰϱϭ ϯϵϴ Ϯϵϭ ϰϮϵ ϱϯϲ ϱϯϲ

ϲϮϯ ϰϬϬ ϰϲϱ ϰϭϴ ϵϬϵ ϵϬϵ ϰϮϵ ϱϳϲ ϰϲϴ ϰϳϴ ϰϱϯ ϭϳϯ ϰϱϳ ϲϳϴ ϲϳϴ

ϱϰϲ ϯϮϰ ϰϳϱ ϯϳϳ ϵϰϮ ϵϰϮ ϰϬϭ ϯϬϵ ϯϱϯ ϱϳϰ ϯϯϴ ϯϯϰ ϰϵϵ ϱϰϭ ϱϰϭ

ϯϮϲ ϯϬϯ ϰϮϬ ϯϯϵ ϰϯϳ ϰϯϳ ϮϬϳ ϲϯ ϭϳϱ ϯϬϲ Ϯϵϵ ϭϳϲ Ϯϴϵ Ϯϳϴ Ϯϳϴ

ϱϴϴ ϰϮϴ ϳϳϳ ϰϵϱ ϳϱϳ ϳϱϳ ϲϮϭ ϯϰϴ ϱϰϲ ϰϭϰ ϭϯϳϴ ϳϲϬ ϲϱϮ ͘ ͘

ϱϮϰ ϰϱϮ ϭϲϱ ϯϲϰ ϲϴϵ ϲϴϵ ϭϳϮ ϴϲ ϭϰϯ ϯϴϭ ϴϳϵ ϯϭϭ ϰϴϭ ϱϮϳ ϱϮϳ

ϯϵϵ ϮϰϬ ϴϱϳ ϯϰϯ ϰϵϳ ϰϵϳ Ϯϲϯ Ϯϭϰ Ϯϱϭ ϰϴϱ Ϯϴϴ ϯϰϬ ϰϮϬ ϯϲϰ ϯϲϰ

ϲϰϳ ϯϬϳ ϱϱϮ ϰϮϵ ϴϮϯ ϴϮϯ ϯϲϮ ͘ ϯϲϮ ϮϬϳ ϯϭϳ ͘ ϮϴϬ ϭϰϬϳ ϭϰϬϳ

ϱϮϯ ϱϯϮ ϯϬϮ ϰϴϲ ϳϬϵ ϳϬϵ ͘ Ϯ Ϯ ϯϯϮ ͘ ͘ ϯϯϮ ϲϮϬ ϲϮϬ

ϰϲϰ ͘ ϵϯϮ ϵϯϮ ϯϰϳ ϯϰϳ Ϯϲϳ ͘ Ϯϲϳ ϯϳϱ ϰϱϯ ͘ ϯϵϬ ϴϯϯ ϴϯϯ

ϭϰϰ ͘ ϲϬ ϲϬ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϯϳϰ ͘ ͘ Ϯϳϰ ϭϴϯ ϭϴϯ

ϮϮϱ ϯϳϵ ͘ ϯϳϵ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ϳϭ ͘ ͘ ϳϭ ͘ ͘

ϯϱϰ ͘ ϳϰ ϳϰ ϲϯϯ ϲϯϯ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϯϭϭ ͘ ͘ ͘ ϳϮ ϳϮ ͘ ϱϰϵ ϱϰϵ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϰϳ ͘ ϰϳ ϰϳ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϲϯϯ ͘ ͘ ͘ ϲϯϯ ϲϯϯ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘

ϵϱ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ͘ ϵϱ ͘ ͘ ϵϱ ͘ ͘

ϱϮϰ ϯϱϰ ϰϮϲ ϯϴϬ ϳϲϴ ϳϲϴ ϰϭϳ ϯϲϮ ϯϵϲ ϰϳϯ ϰϭϭ Ϯϵϵ ϰϰϲ ϱϲϵ ϱϲϵ

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϯ͘ �/E��ZZ�^d�E EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϯ͘ϯ͘ �ƵƵƌƚŝũĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͿ

�ƵƵƌƚŝũĚ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ �ĂŶƚĂů

й

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�Ͳ�ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ
dŽƚĂĂů

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ĞƌŐĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ ,ĂƐƐĞůƚ �ĞƌŐĞŶ �ƌƵƐƐĞů �ƌƵŐŐĞ 'ĞŶƚ >ƵŝŬ EĂŵĞŶ EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

ĐĂƚ�ϭ͗�ϭͲϮϱϬ

ĐĂƚ�Ϯ͗�ϮϱϭͲϱϬϬ

ĐĂƚ�ϯ͗�ϱϬϭͲϳϱϬ

ĐĂƚ�ϰ͗�ϳϱϭͲϭϬϬϬ

ĐĂƚ�ϱ͗�ϭϬϬϭͲ�ϭϮϱϬ

ĐĂƚ�ϲ͗�ϭϮϱϭͲϭϱϬϬ

ĐĂƚ�ϳ͗�ϭϱϬϭͲϭϳϱϬ

ĐĂƚ�ϴ͗�ϭϳϱϭͲϮϬϬϬ

ĐĂƚ�ϵ͗�сх�ϮϬϬϬ

dŽƚĂĂů

ϴϯϯ Ϯϯй Ϯϰй Ϯϲй ϭϮй ϭϰй ϯϲй Ϯϰй ϯϭй ϯϳй ϰϴй ϭϮϯ

ϭϰϳϮ ϰϭй ϲϮй ϰϵй ϰϲй ϮϬй ϰϲй ϱϲй ϰϮй ϯϵй ϯϯй ϯϱϯ

ϱϱϭ ϭϱй ϴй ϭϭй Ϯϲй Ϯϯй ϭϬй ϭϭй ϭϭй ϭϮй ϴй ϲϬϴ

Ϯϲϵ ϴй ϯй ϵй ϴй ϭϯй ϱй ϱй ϱй ϰй ϳй ϴϲϴ

ϮϬϳ ϲй ϭй Ϯй ϯй ϭϳй ϭй ϭй Ϯй ϭй Ϯй ϭϭϬϳ

ϴϰ Ϯй ϭй Ϯй ϭй ϰй ͘ ϭй ϯй ϯй ͘ ϭϯϲϬ

ϰϳ ϭй Ϭй ϭй ϭй Ϯй ͘ ϭй Ϯй ϭй ͘ ϭϲϬϮ

ϰϬ ϭй ͘ ϭй ϭй Ϯй ͘ ͘ ϭй ϭй ϭй ϭϴϲϳ

ϳϯ Ϯй Ϭй ϭй Ϯй ϰй Ϯй ϭй Ϯй ϭй ͘ Ϯϲϭϭ

ϯϱϳϲ ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϱϮϰ

([WUDFWLH � ��-DQ����



ϰ͘ ,�E'�E� ϯϭͬϭϮ EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϭ

ϰ͘ϭ͘ �ƵƵƌƚŝũĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ;ŚĂŶŐĞŶĚ ϯϭͬϭϮͿ

�ƵƵƌƚŝũĚ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ �ĂŶƚĂů

й

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�Ͳ�ŚĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ
dŽƚĂĂů

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �ĞƌŐĞŶ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ ,ĂƐƐĞůƚ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ �ƌƵŐŐĞ >ƵŝŬ EĂŵĞŶ EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ �ĞƌŐĞŶ

ĐĂƚ�ϭ͗�ϭͲϮϱϬ

ĐĂƚ�Ϯ͗�ϮϱϭͲϱϬϬ

ĐĂƚ�ϯ͗�ϱϬϭͲϳϱϬ

ĐĂƚ�ϰ͗�ϳϱϭͲϭϬϬϬ

ĐĂƚ�ϱ͗�ϭϬϬϭͲ�ϭϮϱϬ

ĐĂƚ�ϲ͗�ϭϮϱϭͲϭϱϬϬ

ĐĂƚ�ϳ͗�ϭϱϬϭͲϭϳϱϬ

ĐĂƚ�ϴ͗�ϭϳϱϭͲϮϬϬϬ

ĐĂƚ�ϵ͗�сх�ϮϬϬϬ

dŽƚĂĂů

ϭϵϲϱ ϯϲй ϰϵй ϰϳй Ϯϱй ϱϬй ϱϱй ϰϮй ϯϴй ϯϯй ϯϱй ϭϮϰ

ϭϮϵϳ Ϯϰй Ϯϯй ϮϮй Ϯϱй Ϯϱй Ϯϰй ϭϵй Ϯϱй ϮϮй Ϯϱй ϯϰϴ

ϲϯϮ ϭϮй ϭϬй ϭϯй ϭϯй ϵй ϱй ϵй ϭϱй ϭϵй ϭϭй ϲϮϳ

ϰϱϭ ϴй ϲй ϭϬй ϭϬй ϰй ϲй ϳй ϴй ϵй ϳй ϴϴϬ

ϯϭϬ ϲй ϯй ϰй ϳй ϯй ϯй ϳй Ϯй ϲй ϳй ϭϭϬϰ

Ϯϵϰ ϱй ϯй ϯй ϲй ϯй ϯй ϳй ϱй ϱй ϱй ϭϯϱϵ

ϭϳϭ ϯй ϭй Ϭй ϰй ϭй Ϯй ϯй ϭй ϯй ϱй ϭϲϯϱ

ϭϯϬ Ϯй Ϯй ͘ ϰй ϭй Ϭй ϯй ϭй Ϯй ϭй ϭϴϲϱ

ϮϬϳ ϰй Ϯй ϭй ϲй ϯй ϯй Ϯй ϰй Ϯй ϯй ϯϬϴϳ

ϱϰϱϳ ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϲϮϭ

([WUDFWLH � ��-DQ����
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