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 I. INLEIDING 
 
  



 

 

 

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 

 
1 https://www.om-mp.be/stat/intro_n.html 
2 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college  
3 http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=dutch 



 

 

 
 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 het volume van 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 “Nuttige 
info” en vervolgens “Statistieken”. 

 
4 https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers 
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college  
6 https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers 
7 https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/ 
jaarverslagen  
 



 

 

 

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 februari 2023. 
Gegevensextractie 19/02/2023. 

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

Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken  
Tel.: 02/557.46.50 
E-mail: cct.chr.stat@just.fgov.be 

              Website:www.tribunaux-rechtbanken.be  



 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 II. STATISTISCHE VARIABELEN 
 



 

 

1. Basisconcepten  

Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door het vredegerecht 
België telt 162 vredegerechten. De vrederechter wordt beschouwd als de rechter die het dichtst bij 
de burgers staat. Hij neemt alleen kennis van burgerlijke zaken en behandelt dus geen strafzaken. 
 

1.1. Algemene bevoegdheid 

De vrederechter neemt kennis van alle burgerlijke vorderingen waarvan het bedrag de 5.000 euro niet 
te boven gaat8, behalve de vorderingen die behoren tot: 

- de exclusieve bevoegdheid van de politierechtbank; 
- de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg; 
- de bevoegdheid van de familierechtbank; 
- de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank; 
- de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank. 

 

1.2. Bijzondere bevoegdheden 
De bijzondere bevoegdheid van de vrederechter is zeer uitgebreid. In een hele reeks van geschillen is 
de vrederechter bevoegd ongeacht het bedrag van de vordering. Hierna volgt een overzicht van de 
meeste voorkomende bijzondere bevoegdheden9: 

- de summiere rechtspleging om betaling te bevelen zolang het bedrag van de vordering de 
1.860 euro niet te boven gaat en zolang de vordering, als ze via een tegensprekelijke procedure 
werd ingeleid, niet voor de ondernemingsrechtbank of de politierechtbank moet worden 
gebracht; 

- geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangende 
vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak; geschillen betreffende de 
verhuring van onroerende goederen die ontstaan uit een gewone huurovereenkomst, een 
woninghuurovereenkomst, een handelshuurovereenkomst en een pachtovereenkomst, 
ongeacht het bedrag; vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot 
uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken; 

- geschillen inzake gebruik, genot, onderhoud, behoud of beheer van het gemeenschappelijk 
goed in geval van mede-eigendom; die geschillen betreffen ook appartementsgebouwen; 

- vorderingen tegen een natuurlijke persoon die geen onderneming is tot betaling van de 
levering van een nutsvoorziening verleend door een leverancier van elektriciteit, gas, warmte 
of water of door een persoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een 
omroeptransmissie- of omroepdienst aanbiedt; 

- verzoeken tot de aanwijzing van een voorlopige bewindvoerder voor een meerderjarige 
persoon die wegens zijn gezondheidstoestand niet meer bekwaam is om het beheer van zijn 
persoonlijke of zakelijke belangen waar te nemen; 

- verzoeken tot bescherming van de persoon van de geesteszieke. Daaronder valt de opname 
van geesteszieken in een gesloten inrichting alsook de modaliteiten van hun verblijf. 

- geschillen inzake erfdienstbaarheden en inzake de verplichtingen die de wet aan de eigenaars 
van aan elkaar grenzende erven oplegt; 

 
8 Naar aanleiding van de wet van 25 mei 2018, die op 1 september 2018 in werking is getreden. 
9 Artikel 591 Gerechtelijk wetboek. 



 

 

- bezitsvorderingen; 
- geschillen inzake ruilverkaveling van landeigendommen; 
- geschillen wegens schade, door mensen of dieren veroorzaakt aan velden, vruchten en 

veldvruchten; 
- betwistingen inzake kredietovereenkomsten die onder het toepassingsgebied van de wet op 

het consumentenkrediet vallen; 
- geschillen als bedoeld in de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

 
 

1.3. Exclusieve bevoegdheden 
Exclusieve bevoegdheden zijn bevoegdheden die door de wet zijn vastgelegd en toegewezen aan een 
welbepaald rechtscollege. De vrederechter heeft exclusieve bevoegdheden in een aantal 
aangelegenheden, zoals: 
 

- de vorderingen betreffende de rechtspleging in geval van uiterst dringende noodzakelijkheid 
inzake onteigening ten algemenen nutte; 

- verzegeling en aanstelling van sekwesters; daarbij gaat het met name om de zegellegging ter 
bescherming van een vermogensbelang; 

- verzoeken om aanstelling van deskundigen of arbiters, wanneer het voorwerp van het 
deskundigenonderzoek tot de volstrekte bevoegdheid van de vrederechter behoort. 
 

1.4. Maatregelen van gerechtelijke bescherming 

Naast het beslechten van geschillen heeft de vrederechter nog andere bevoegdheden10. 

- De vrederechter is bevoegd inzake voogdij; 
- De vrederechter is aanwezig bij bepaalde openbare verkopen; 
- De vrederechter kan belast worden met bepaalde onderzoeksmaatregelen die worden 

bevolen door de gerechtelijke overheden; 
- De vrederechter beëdigt bepaalde personen, zoals bijvoorbeeld wachters en sluiswachters 

(artikel 601 Ger. W.). 

 

1.5. 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.  

 
  

 
10 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/het-belgisch-rechtssysteem/vredegerecht#list-competences  



 

 

2. Gemeenschappelijke termen 

2.1.  Statistieken over de zaken 

2.1.1 Wat is een zaak? 
Met betrekking tot de statistieken is een zaak een geschil (of een vordering) dat bij het vredegerecht 
aanhangig wordt gemaakt11 en een rolnummer heeft toegewezen gekregen.  

Door de toekenning van een rolnummer (inschrijving op de rol) wordt de zaak hangend. Wanneer de 
zaak niet meer tot de werklast behoort, is ze niet meer hangend. 

De griffie kiest voor elke zaak een aard die toelaat om het type zaak te bepalen. 

1ste opmerking: Wanneer eenzelfde geschil eerst uit de werklast verdwijnt om vervolgens om 
de één of andere reden terug in de werklast opgenomen te worden (bijvoorbeeld een 
ambtshalve weggelaten zaak die vervolgens terug ingeschreven wordt op verzoek van de 
meest gerede partij12) dan gaat het om een nieuwe zaak, die bijgevolg ook een nieuw 
rolnummer zal krijgen.  

2de opmerking: Dummydossiers, verkeerdelijk geregistreerde zaken of zaken ingeschreven op 
de rol van voorlopige dossiers worden niet meegeteld in de statistieken. 

 

2.1.2 Wat is de startdatum van een nieuwe zaak? 
De zaak start zodra ze geregistreerd wordt in het informaticasysteem, bijvoorbeeld op de dag van de 
neerlegging van het verzoekschrift. 

 

2.1.3 Hoe wordt een zaak afgesloten en wat is de afsluitingsdatum? 
Een zaak wordt vanuit statistisch oogpunt afgesloten door een afsluitende beslissing van de rechter. 
Voor alle zaken met uitzondering van de dossiers bewindvoering, wordt voor de output alleen rekening 
gehouden met de eerste beslissing en dus met de eerste beslissingsdatum van afsluiting.  

Voor de dossiers bewindvoering wordt de laatste afsluitende beslissing in aanmerking genomen. 
Indien een dossier bewindvoering op het Centraal register van bescherming van de personen (CRBP) 
terug geopend wordt, wordt de zaak niet langer als afgesloten beschouwd.   

2.2. Rol 
 

De rol is een lijst waarop nieuwe zaken, in volgorde van binnenkomst, ingeschreven worden. Binnen 
een rechtbank heeft elke zaak een uniek rolnummer. 

De rol is onderverdeeld in verschillende deellijsten, dit enerzijds krachtens de wet en anderzijds op 
grond van praktische overwegingen (rolrechten,…). 

 

  

 
11 Door het middel van een dagvaarding of een verzoekschrift. 
12 Art. 730, § 2, a, in fine, van het Gerechtelijk wetboek. 



 

 

Dit is een overzicht van de rollen met hun beschrijving: 

Rol Nederlandstalige lijst 

A Algemene rol 

B Rol van de verzoekschriften 

C Rol van de korte gedingen 

D Register van de verzoeningen 

R Centraal register van de bescherming van de personen 

W Rol van de willige rechtsmacht  

  
 

Algemene rol - A-Rol 
Dit is een rol waarop alle zaken worden ingeschreven die zullen worden behandeld tijdens een 
openbare zitting en met tegensprekelijke debatten. 

Rol van de verzoekschriften - B-rol 
Dit is aparte (bijzondere) rol voor de zaken die werden ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift.13 

Rol van de kortgedingen - C-rol 
Dit is aparte (bijzondere)14 rol waarop de zaken worden ingeschreven die worden behandeld in kort 
geding.  

Opmerking: het begrip “kortgeding” wordt eng geïnterpreteerd. Zaken "zoals in kort geding" worden 
niet ingeschreven op deze rol; ze krijgen een nummer op de algemene rol. Zo worden ook dringende 
vorderingen ingeleid bij verzoekschrift niet ingeschreven in het register van de kortgedingen; deze 
laatste zaken krijgen een nummer in het register van de verzoekschriften.  

Register van de verzoeningen - D-rol 
Deze rol werd gecreëerd voor de inschrijving en de registratie van verzoeningen. Door verzoening kan 
de vrederechter de partijen tot een akkoord laten komen m.b.t. een geschil tussen hen15.  

Centraal register van de bescherming van de personen - Rol R 

Het Centraal register van bescherming van de personen (rol R) is inwerking getreden op 1 juni 2021, in 
toepassing van de wet van 21 december 2018 en het koninklijk besluit van 12 februari 2021 houdende 
de werking van het centraal register van bescherming van de personen. De R-rol bevat alle individuele 
dossiers van personen die onder administratieve bescherming zijn geplaatst. Deze dossiers krijgen een 
nationaal nummer (een bewind van een persoon is één dossier), vandaar de term ‘Centraal register’. 
Het Centrale register omvat ook een digitale dienst zodat burgers en partners van het justitieel 
apparaat met elkaar kunnen communiceren over beschermde personen (indienen van verzoeken, 
enz.).  

De dossiers in het Centrale register (rol R) worden aangemaakt zodra een verzoek om bescherming is 
ingediend. Deze dossiers zijn derhalve niet in de rol van de verzoekschriften opgenomen. 

 

 
13 Art. 712, 1025 en 1034, van het Gerechtelijk Wetboek. 
14 Art. 712, van het Gerechtelijk Wetboek. 
15 Art. 731 en 732, van het Gerechtelijk Wetboek. 



 

 

Rol van de willige rechtsmacht - W-rol 
Dit is een lijst waarop de zaken worden ingeschreven die voor de vrederechter worden gebracht 
waarbij er geen geschil noch een belangenconflict is. Die zaken worden niet ingeschreven op de rol van 
de verzoekschriften. Tot de inwerkingtreding van het Centraal register van bescherming van de 
personen (CRBP) werden de onder beheer geplaatste personen (beschermde personen) geregistreerd 
op de W-rol. 

2.3 Categorie 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. 

Deze kwalificatie wordt bepaald door de medewerkers die de zaken in het informaticasysteem 
invoeren op basis van wat in de inleidende akte is genoteerd (de aard kan vervolgens aangepast 
worden indien nodig). Hierdoor kan het gebeuren dat de aard van de zaak zoals ze in het 
informaticasysteem 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”. In deze publicatie worden de aarden van 
de zaak gegroepeerd in volgende categorieën om de leesbaarheid van de statistieken te verhogen: 
 
 

Rubriek aard van de zaak 
Algemene bevoegdheid Jachtzaken en schade 
Bemiddeling Minderjarigen 
Bescherming Openbare verkoop en vereffening/verdeling 
Bescherming persoon geesteszieke Onteigening 
Burengeschillen en burenhinder Oude bevoegdheid vredegerecht 
Consumentenkrediet Rechtsbijstand 
Europese procedures Uitlegging beslissing 
FOD Financiën Zakelijk recht 
Huurgeschillen en uithuiszettingen Zegels en boedelbeschrijving 
Invorderingen  

 

2.4 Type output 
Deze variabele geeft weer op welke manier een zaak of een dossier werd afgesloten.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIEKEN 
 



���> ϭ Ͳ �>>� ��d�'KZ/�!E

E/�htͲKhdWhd W�Z ��d�'KZ/� EĂƚŝŽŶĂĂů Ͳ WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ ZĞƐƐŽƌƚ

ZĞƐƐŽƌƚ

�ĂƚĞŐŽƌŝĞ

�ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ǌĂŬĞŶ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌŝŶŐĞŶ

EŝĞƵǁ KƵƚƉƵƚ EŝĞƵǁ KƵƚƉƵƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ

�ĞƌŐĞŶ

�ƌƵƐƐĞů

'ĞŶƚ

>ƵŝŬ

dKd��>

ϴϯϯϵϮ ϴϬϴϮϲ Ϯϵϱϴ ϭϮϱϬ

ϲϯϵϵϵ ϲϮϴϯϴ ϮϮϱϲ ϰϬϳ

ϵϳϲϭϲ ϵϰϵϭϬ Ϯϴϲϳ ϭϰϲϭ

ϴϱϱϬϯ ϴϰϱϳϮ ϯϮϮϰ ϭϯϳϮ

ϳϵϵϲϲ ϳϱϯϯϱ ϯϯϰϵ ϭϭϮϲ

ϰϭϬϰϳϲ ϯϵϴϰϴϭ ϭϰϲϱϰ ϱϲϭϲ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV � ��)HE����



���> ϭ Ͳ �>>� ��d�'KZ/��E

E/�htͲKhdWhd W�Z ��d�'KZ/� EĂƚŝŽŶĂĂů Ͳ WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘Ϯ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ ZŽů

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ�ZŽů

�ĂƚĞŐŽƌŝĞ

�ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ǌĂŬĞŶ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌŝŶŐĞŶ

EŝĞƵǁ KƵƚƉƵƚ EŝĞƵǁ KƵƚƉƵƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů

�ĞŶƚƌĂĂů�ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ

ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ

DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

ZĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�ŝŶ

ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ

ZŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

tŝůůŝŐĞ�ƌĞĐŚƚƐŵĂĐŚƚ

dKd��>�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ĞƌŐĞŶ �ůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů

�ĞŶƚƌĂĂů�ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ

ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ

DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

ZŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

tŝůůŝŐĞ�ƌĞĐŚƚƐŵĂĐŚƚ

dKd��>�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ƌƵƐƐĞů �ůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů

�ĞŶƚƌĂĂů�ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ

ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ

DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

ZĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�ŝŶ

ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ

ZŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

tŝůůŝŐĞ�ƌĞĐŚƚƐŵĂĐŚƚ

dKd��>�ƌĞƐƐŽƌƚ

'ĞŶƚ �ůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů

ϯϲϰϬϭ ϯϱϳϵϰ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ ϮϵϱϬ Ϯϯϴ

ϴϰϵϰ ϴϮϳϬ Ϭ Ϭ

ϲ ϱ Ϭ Ϭ

ϯϳϬϳϴ ϯϲϱϬϮ Ϭ Ϭ

ϭϰϭϯ Ϯϱϱ ϴ ϭϬϭϮ

ϴϯϯϵϮ ϴϬϴϮϲ Ϯϵϱϴ ϭϮϱϬ

ϯϮϵϰϭ ϯϯϳϯϱ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ ϮϮϰϲ ϲϳ

ϰϯϰϲ ϰϯϱϲ Ϭ Ϭ

ϮϲϮϭϯ Ϯϰϲϲϲ Ϭ Ϭ

ϰϵϵ ϴϭ ϭϬ ϯϰϬ

ϲϯϵϵϵ ϲϮϴϯϴ ϮϮϱϲ ϰϬϳ

ϱϱϴϴϮ ϱϱϱϲϯ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ ϮϴϲϬ Ϯϯϳ

ϯϲϲϮ ϯϱϮϵ Ϭ Ϭ

ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϯϲϲϳϳ ϯϱϯϬϵ Ϭ Ϭ

ϭϯϵϰ ϱϬϵ ϳ ϭϮϮϰ

ϵϳϲϭϲ ϵϰϵϭϬ Ϯϴϲϳ ϭϰϲϭ

ϯϰϮϮϳ ϯϰϴϮϮ Ϭ Ϭ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV � ��)HE����



���> ϭ Ͳ �>>� ��d�'KZ/��E

E/�htͲKhdWhd W�Z ��d�'KZ/� EĂƚŝŽŶĂĂů Ͳ WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϭ͘Ϯ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ ZŽů

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ�ZŽů

�ĂƚĞŐŽƌŝĞ

�ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ǌĂŬĞŶ �ŽƐƐŝĞƌƐ�ďĞǁŝŶĚǀŽĞƌŝŶŐĞŶ

EŝĞƵǁ KƵƚƉƵƚ EŝĞƵǁ KƵƚƉƵƚ

'ĞŶƚ �ĞŶƚƌĂĂů�ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ

ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ

DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

ZĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�ŝŶ

ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ

ZŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

tŝůůŝŐĞ�ƌĞĐŚƚƐŵĂĐŚƚ

dKd��>�ƌĞƐƐŽƌƚ

>ƵŝŬ �ůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů

�ĞŶƚƌĂĂů�ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ

ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ

DŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

ZŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

tŝůůŝŐĞ�ƌĞĐŚƚƐŵĂĐŚƚ

dKd��>�ƌĞƐƐŽƌƚ

dKd��>

Ϭ Ϭ ϯϮϭϳ Ϯϰϲ

ϵϰϱϯ ϵϴϯϴ Ϭ Ϭ

ϱ ϱ Ϭ Ϭ

ϰϬϬϳϮ ϯϵϭϰϳ Ϭ Ϭ

ϭϳϰϲ ϳϲϬ ϳ ϭϭϮϲ

ϴϱϱϬϯ ϴϰϱϳϮ ϯϮϮϰ ϭϯϳϮ

ϯϰϬϲϳ ϯϭϳϲϯ Ϭ Ϭ

Ϭ Ϭ ϯϯϰϱ Ϯϯϲ

ϰϯϳϱ ϰϮϴϮ Ϭ Ϭ

ϰϬϯϯϰ ϯϵϬϴϳ Ϭ Ϭ

ϭϭϵϬ ϮϬϯ ϰ ϴϵϬ

ϳϵϵϲϲ ϳϱϯϯϱ ϯϯϰϵ ϭϭϮϲ

ϰϭϬϰϳϲ ϯϵϴϰϴϭ ϭϰϲϱϰ ϱϲϭϲ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV � ��)HE����



���> Ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �hZ'�>/:<� ��<�E

E/�htͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů Ͳ WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϭ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ EŝĞƵǁ KƵƚƉƵƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

DĞĐŚĞůĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

>ŝŵďƵƌŐ ,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dKd��>�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ĞƌŐĞŶ ,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ �ĞƌŐĞŶ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

�ŽŽƌŶŝŬ

dKd��>�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ƌƵƐƐĞů �ƌƵƐƐĞů �ƌƵƐƐĞů

,ĂůůĞͲsŝůǀŽŽƌĚĞ

>ĞƵǀĞŶ >ĞƵǀĞŶ

EŝũǀĞů EŝũǀĞů

dKd��>�ƌĞƐƐŽƌƚ

'ĞŶƚ KŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ �ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

tĞƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ �ƌƵŐŐĞ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

sĞƵƌŶĞ

dKd��>�ƌĞƐƐŽƌƚ

>ƵŝŬ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

>ƵŝŬ ,ŽĞŝ

>ƵŝŬ

sĞƌǀŝĞƌƐ

>ƵǆĞŵďƵƌŐ �ĂƌůĞŶ

ϯϭϭϲϭ ϯϬϭϵϳ

ϵϰϴϵ ϵϬϭϴ

ϭϮϮϯϳ ϭϭϵϮϱ

ϭϱϲϯϳ ϭϱϮϲϲ

ϭϰϴϲϴ ϭϰϰϮϬ

ϴϯϯϵϮ ϴϬϴϮϲ

Ϯϭϭϭϳ ϮϬϱϰϭ

ϮϵϰϮϴ ϮϵϲϰϬ

ϭϯϰϱϰ ϭϮϲϱϳ

ϲϯϵϵϵ ϲϮϴϯϴ

ϱϴϴϱϭ ϱϲϬϰϳ

ϭϰϬϮϮ ϭϯϵϯϬ

ϭϯϰϱϭ ϭϯϬϬϮ

ϭϭϮϵϮ ϭϭϵϯϭ

ϵϳϲϭϲ ϵϰϵϭϬ

ϮϬϮϱϬ ϮϬϮϭϮ

ϭϵϬϲϱ ϭϴϰϲϬ

ϲϳϭϵ ϲϱϰϰ

ϮϬϬϰϴ ϭϵϳϯϬ

ϯϴϬϭ ϯϲϱϵ

ϭϯϬϵϭ ϭϯϯϱϬ

ϮϱϮϵ Ϯϲϭϳ

ϴϱϱϬϯ ϴϰϱϳϮ

ϭϲϭϵ ϭϱϵϯ

ϱϬϳϬ ϰϴϯϵ

ϯϭϵϳϲ Ϯϵϵϴϯ

ϵϰϳϭ ϵϮϮϬ

ϯϱϳϯ ϯϲϳϯ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV � ��)HE����



���> Ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �hZ'�>/:<� ��<�E

E/�htͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů Ͳ WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϭ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

ZĞƐƐŽƌƚ�Ͳ��ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ͳ��ĨĚĞůŝŶŐ EŝĞƵǁ KƵƚƉƵƚ

>ƵŝŬ >ƵǆĞŵďƵƌŐ DĂƌĐŚĞͲ�ŶͲ&ĂŵĞŶŶĞ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

EĂŵĞŶ �ŝŶĂŶƚ

EĂŵĞŶ

dKd��>�ƌĞƐƐŽƌƚ

dKd��>

ϮϰϵϮ Ϯϯϱϵ

ϰϰϭϰ ϰϭϵϯ

ϳϳϰϱ ϲϴϬϲ

ϭϯϲϬϲ ϭϮϲϲϵ

ϳϵϵϲϲ ϳϱϯϯϱ

ϰϭϬϰϳϲ ϯϵϴϰϴϭ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV � ��)HE����



���> Ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �hZ'�>/:<� ��<�E

E/�htͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů Ͳ WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘Ϯ͘ ZĞƐƐŽƌƚ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV � ��)HE����



���> Ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �hZ'�>/:<� ��<�E

E/�htͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů Ͳ WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϯ͘ 'ƌŽĞƉ ĂĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

'ƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǌĂĂŬ EŝĞƵǁ KƵƚƉƵƚ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ

�ĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ

�ĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ƉĞƌƐŽŽŶ�ŐĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞ

�ƵƌĞŶŐĞƐĐŚŝůůĞŶ�ĞŶ�ďƵƌĞŶŚŝŶĚĞƌ

�ŽŶƐƵŵĞŶƚĞŶŬƌĞĚŝĞƚ

�ƵƌŽƉĞƐĞ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ

&K��&ŝŶĂŶĐŝģŶ

,ƵƵƌŐĞƐĐŚŝůůĞŶ�ĞŶ�ƵŝƚŚƵŝƐǌĞƚƚŝŶŐĞŶ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

:ĂĐŚƚǌĂŬĞŶ�ĞŶ�ƐĐŚĂĚĞ

DŝŶĚĞƌũĂƌŝŐĞŶ

KŶďĞŬĞŶĚ

KŶďĞŬĞŶĚĞ�ĂĂƌĚ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐ

KƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞƌŬŽŽƉ�ĞŶ�ǀĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐͬǀĞƌĚĞůŝŶŐ

KƵĚĞ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ�ǀƌĞĚĞŐĞƌĞĐŚƚ

ZĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ

hŝƚůĞŐŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

�ĂŬĞůŝũŬ�ƌĞĐŚƚ

�ĞŐĞůƐ�ĞŶ�ďŽĞĚĞůďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ

dKd��>

ϭϮϬϴϴ ϭϭϭϵϵ

ϭϱϮϭϯϭ ϭϰϲϳϲϭ

ϭϮϱϵϵ ϭϮϬϴϴ

Ϯϵϳϲ ϮϲϴϮ

ϵϲϳ ϵϳϵ

ϲϰϵ ϱϲϯ

ϰϴϮ ϰϳϴ

ϰϮϲϮϰ ϰϬϱϳϬ

ϭϲϯϬϴϭ ϭϲϯϴϯϮ

ϭϬϭ ϭϬϭ

ϭϱϯϰϱ ϭϮϵϰϳ

ϭ Ϭ

Ϯϯ ϭϳ

ϲϭ ϴϰ

ϭϯϲϭ ϱϳϱ

Ϯ ϳϱ

ϭϯϰϰ ϭϮϲϰ

ϵϮϭ ϴϴϯ

ϯϭϮϮ ϮϴϮϯ

ϱϵϴ ϱϲϬ

ϰϭϬϰϳϲ ϯϵϴϰϴϭ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV � ��)HE����



���> Ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �hZ'�>/:<� ��<�E

KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů Ͳ WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϰ dǇƉĞ ŽƵƚƉƵƚ

�ĨƐůƵŝƚĞŶĚĞ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�;ƚǇƉĞͲĚĞƚĂŝůͿ KƵƚƉƵƚ

�<�Ͳ�ĂŬƚĞ �hͺϬϭͺ��Ͳ��ƵƌŽƉĞƐĞ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�ǀŽŽƌ�ŐĞƌŝŶŐĞ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ

;�'�ϴϲϭͬϮϬϬϳͿ�Ͳ�ĨŽƌŵƵůŝĞƌ���;ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĂƚͿ

�hͺϬϮͺ'�Ͳ��ƵƌŽƉĞƐĞ�ďĞƚĂůŝŶŐƐďĞǀĞůƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�;�'

ϭϴϵϲͬϮϬϬϲͿ�Ͳ�&ŽƌŵƵůŝĞƌ�'�;ƵŝƚǀŽĞƌďĂĂƌǀĞƌŬůĂƌŝŶŐͿ

�/�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐĞ �tZ�Ͳ�ĂŵďƚƐŚĂůǀĞ�ǁĞŐůĂƚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů�;Ăƌƚ͘

ϳϯϬ͕�ΑϮ͕�Ă�'Ğƌ͘t͘Ϳ

^>h/d�Ͳ�ĂĨƐůƵŝƚĞŶ�ĚŽƐƐŝĞƌ

���Ͳ�ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ н�'�Ͳ�ĂĨƐƚĂŶĚ�ǀĂŶ�ŐĞĚŝŶŐ

нd'�Ͳ�ƚĞŶ�ŐƌŽŶĚĞ�Ͳ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐƐƚĂƚƵƐ

нd'ͲEKEd�Ͳ�ǀĞƌǌŽĞŬ�ŽŶŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ�Ͳ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐƐƚĂƚƵƐ

нd'ͲKE'�Ͳ�ǀĞƌǌŽĞŬ�ŽŶŐĞŐƌŽŶĚ�Ͳ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐƐƚĂƚƵƐ

нd'��Ͳ�ƚĞŶ�ŐƌŽŶĚĞ�Ͳ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐƐƚĂƚƵƐ�;ďŝũƐƚĂŶĚͿ

нd's�Ͳ�ƚĞŶ�ŐƌŽŶĚĞ�Ͳ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐƐƚĂƚƵƐ

;ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐŝŶŐͿ

нs�Z��Ͳ�ǀĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǌĂĂŬ�ŶĂĂƌ�ďĞǀŽĞŐĚĞ

ǀƌĞĚĞƌĞĐŚƚĞƌ

н�s�Ͳ�ǌŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ

�'�Ͳ�ĂĨƐƚĂŶĚ�ǀĂŶ�ŐĞĚŝŶŐ

�Z�Ͳ�ĚŽŽƌŚĂůŝŶŐ�ŽƉ�ĚĞ�ƌŽů

�hͺϬϭͺ��Ͳ�ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ͳ��ƵƌŽƉĞƐĞ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�ǀŽŽƌ

ŐĞƌŝŶŐĞ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�;�'�ϴϲϭͬϮϬϬϳͿ

�hͺϬϮͺ��Ͳ��ƵƌŽƉĞƐĞ�ďĞƚĂůŝŶŐƐďĞǀĞůƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�;�'

ϭϴϵϲͬϮϬϬϲͿ�Ͳ�&ŽƌŵƵůŝĞƌ���;ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�ƚŽƚ�ĂĨǁŝũǌŝŶŐͿ

�hͺϬϮͺ��Ͳ��ƵƌŽƉĞƐĞ�ďĞƚĂůŝŶŐƐďĞǀĞůƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�;�'

ϭϴϵϲͬϮϬϬϲͿ�Ͳ�&ŽƌŵƵůŝĞƌ���;ďĞƐůŝƐƐŝŶŐͿ

K��Ͳ�ŽŶďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚͬǀĞƌǌĞŶĚŝŶŐ

d�y�Ͳ�ƚĂǆĂƚŝĞ�ŬŽƐƚĞŶ�ĞŶ�ĞƌĞůŽŶĞŶ

d'�Ͳ�ƚĞŶ�ŐƌŽŶĚĞ

d'ͲEKEd�Ͳ�ǀĞƌǌŽĞŬ�ŽŶŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ

ϯ

Ϯ

ϳϵϲϵ

Ϯϭϯϳ

ϮϬϲ

ϭϮϯϲϬϯ

ϯϬϮ

ϮϮϭϭ

ϳϬ

ϭϰϰϰϬ

Ϯϵϲϲ

ϭϵϰϮ

Ϯϳ

Ϯ

ϲϬ

ϰϭ

ϯϳϲ

ϱϬϬ

ϴϵ

ϭϰϮϯϵ

ϵϰ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV � ��)HE����



���> Ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �hZ'�>/:<� ��<�E

KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů Ͳ WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϰ dǇƉĞ ŽƵƚƉƵƚ

�ĨƐůƵŝƚĞŶĚĞ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�;ƚǇƉĞͲĚĞƚĂŝůͿ KƵƚƉƵƚ

���Ͳ�ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ d'ͲKE'�Ͳ�ƚĞŶ�ŐƌŽŶĚĞ�ĂĨǁŝũǌŝŶŐ�ͬ�ŽŶŐĞŐƌŽŶĚ

h��Ͳ�ƵŝƚƐƚĞů�ǀĂŶ�ďĞƚĂůŝŶŐ

h/�Ͳ�ƵŝƚůĞŐŐŝŶŐͬǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐͬŚĞƌƐƚĞů�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ǀĞƌǌƵŝŵ

ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�ƚĞ�ĚŽĞŶ

�s�Ͳ�ǌŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ

�s�Ͳ�ĞŝŶĚǀŽŶŶŝƐ нd'�Ͳ�ƚĞŶ�ŐƌŽŶĚĞ�;ƵŝƚůĞŐŐŝŶŐͬǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐͬŚĞƌƐƚĞů�ǀĂŶ�ĞĞŶ

ǀĞƌǌƵŝŵ�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�ƚĞ�ĚŽĞŶͿ

ϴϬϲ�Ͳ�;Ăƌƚ͘�ϴϬϲ�'Ğƌ͘t͘�ŽƵĚͿ

�'�Ͳ�ĂĨƐƚĂŶĚ�ǀĂŶ�ŐĞĚŝŶŐ

�<�Ͳ�ďĞŬƌĂĐŚƚŝŐŝŶŐ�ĂŬŬŽŽƌĚ

�Z�Ͳ�ĂĨƐƚĂŶĚ�ƌĞĐŚƚƐǀŽƌĚĞƌŝŶŐ

�Z�Ͳ�ĚŽŽƌŚĂůŝŶŐ

K��Ͳ�ŽŶďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚͬǀĞƌǌĞŶĚŝŶŐ

Ws�&�Ͳ�WsͲĂĨƉĂůŝŶŐ

d'�Ͳ�ƚĞŶ�ŐƌŽŶĚĞ

d'ͲEKEd�Ͳ�ŽŶŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ

d'ͲKE'�Ͳ�ƚĞŶ�ŐƌŽŶĚĞ�ĂĨǁŝũǌŝŶŐ

d'��Ͳ�ƚĞŶ�ŐƌŽŶĚĞ�ĂĨƉĂůŝŶŐ

d'�h�Ͳ�ƚĞŶ�ŐƌŽŶĚĞ�Ͳ���d

d'<K�Ͳ�ĞŶŬĞů�ŶŽŐ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŬŽƐƚĞŶ

h��Ͳ�ƵŝƚƐƚĞů�ďĞƚĂůŝŶŐ

s<�Ͳ�ŬŽƐƚĞŶ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŐĞĚŝŶŐ�;Ăƌƚ͘�ϭϬϮϭ�'Ğƌ͘t͘Ϳ

s>KtͲ�Ͳ�ŽŶǁĞƚƚŝŐŚĞŝĚ�ŽŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐ�Ăƌƚ͘�ϱϬ��ĞĐƌ͘sů͘

Ϯϰ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳ�ďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞ�ŽŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ĂůŐĞŵĞĞŶ

ŶƵƚ

�s�Ͳ�ǌŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ

<K�Ͳ�ŬŽƉƉĞůĞŶ�ǀĂŶ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ sK��Ͳ�ǀŽĞŐŝŶŐ

Ws�Ͳ�ƉƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů D^н�Ͳ�ǀĂŶ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

D^Ͳ�Ͳ�͗�ŐĞĞŶ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

ϰϯϲ

ϯ

ϱϰ

ϮϬϵ

ϮϮϱ

Ϯ

Ϯϰϰϭ

ϭϮϭϲ

ϳϳ

ϰϬϮϲ

ϭϭϮϮ

ϭ

ϭϲϵϲϮϱ

ϯϱϮ

ϯϭϰϭ

ϳ

ϵϱ

ϭϰϴϳ

ϴϳϱϱ

ϲϱϮ

ϯ

ϮϮϬϮ

ϱϬϭ

ϳϳϭϭ

ϮϮϱϯϭ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV � ��)HE����



���> Ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �hZ'�>/:<� ��<�E

KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů Ͳ WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

Ϯ͘ϰ dǇƉĞ ŽƵƚƉƵƚ

�ĨƐůƵŝƚĞŶĚĞ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�;ƚǇƉĞͲĚĞƚĂŝůͿ KƵƚƉƵƚ

Ws�Ͳ�ƉƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů K��Ͳ�ŽŶƚǌĞŐĞůŝŶŐ

s��Ͳ�ǀĞƌǌĞŐĞůŝŶŐ

dKd��>

ϲϬ

Ϯϲϴ

ϯϵϴϰϴϭ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV � ��)HE����



���> ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �K^^/�Z^ ��t/E�sK�Z/E'�E

E/�htͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů Ͳ WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘ϭ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

EŝĞƵǁ KƵƚƉƵƚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

DĞĐŚĞůĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

>ŝŵďƵƌŐ ,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dKd��>�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ĞƌŐĞŶ ,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ �ĞƌŐĞŶ

�ŚĂƌůĞƌŽŝ

�ŽŽƌŶŝŬ

dKd��>�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ƌƵƐƐĞů �ƌƵƐƐĞů �ƌƵƐƐĞů

,ĂůůĞͲsŝůǀŽŽƌĚĞ

>ĞƵǀĞŶ >ĞƵǀĞŶ

EŝũǀĞů EŝũǀĞů

dKd��>�ƌĞƐƐŽƌƚ

'ĞŶƚ KŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ �ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

'ĞŶƚ

KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

tĞƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ �ƌƵŐŐĞ

/ĞƉĞƌ

<ŽƌƚƌŝũŬ

sĞƵƌŶĞ

dKd��>�ƌĞƐƐŽƌƚ

>ƵŝŬ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

>ƵŝŬ ,ŽĞŝ

>ƵŝŬ

sĞƌǀŝĞƌƐ

>ƵǆĞŵďƵƌŐ �ĂƌůĞŶ

DĂƌĐŚĞͲ�ŶͲ&ĂŵĞŶŶĞ

ϭϭϰϭ ϱϭϯ

ϰϬϰ ϮϬϬ

ϰϬϬ ϮϭϬ

ϱϴϱ ϭϯϴ

ϰϮϴ ϭϴϵ

Ϯϵϱϴ ϭϮϱϬ

ϲϵϮ ϭϬϭ

ϵϴϬ ϭϴϰ

ϱϴϰ ϭϮϮ

ϮϮϱϲ ϰϬϳ

ϭϰϮϵ ϲϬϳ

ϱϭϴ Ϯϲϯ

ϰϮϱ ϮϵϬ

ϰϵϱ ϯϬϭ

Ϯϴϲϳ ϭϰϲϭ

ϳϬϬ ϮϬϭ

ϳϯϵ ϯϱϱ

Ϯϱϲ ϭϬϵ

ϳϮϳ Ϯϰϯ

ϭϳϯ ϵϳ

ϱϭϲ Ϯϵϰ

ϭϭϯ ϳϯ

ϯϮϮϰ ϭϯϳϮ

ϴϴ ϱϳ

Ϯϱϱ Ϯϭ

ϭϯϳϯ ϰϮϵ

ϯϰϲ ϭϱϯ

ϭϰϳ ϭϭϲ

ϵϰ ϱ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV � ��)HE����



���> ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �K^^/�Z^ ��t/E�sK�Z/E'�E

E/�htͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů Ͳ WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘ϭ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

EŝĞƵǁ KƵƚƉƵƚ

>ƵŝŬ >ƵǆĞŵďƵƌŐ EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

EĂŵĞŶ �ŝŶĂŶƚ

EĂŵĞŶ

dKd��>�ƌĞƐƐŽƌƚ

dKd��>

ϭϵϯ ϭϵ

ϯϯϬ ϭϬϱ

ϱϮϯ ϮϮϭ

ϯϯϰϵ ϭϭϮϲ

ϭϰϲϱϰ ϱϲϭϲ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV � ��)HE����



���> ϯ Ͳ ��d�'KZ/� �K^^/�Z^ ��t/E�sK�Z/E'�E

E/�htͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů Ͳ WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘Ϯ ZĞƐƐŽƌƚ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV � ��)HE����



���> ϯ Ͳ �K^^/�Z^ ��t/E�sK�Z/E'�E

KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů Ͳ WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϮ

ϯ͘ϯ͘ dǇƉĞ Ͳ ĚĞƚĂŝů

KƵƚƉƵƚ�;dǇƉĞ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ KƵƚƉƵƚ

�ĨƐůƵŝƚŝŶŐ�tͲƌŽů �ĨƐůƵŝƚŝŶŐ�tͲƌŽů

�/�Ͳ�ĚŝǀĞƌƐĞ нdZ�W�Ͳ�dƌĂŶƐĨĞƌ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞĨ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ͳ��Z�W

^>h/d�Ͳ�ĂĨƐůƵŝƚĞŶ�ĚŽƐƐŝĞƌ

���Ͳ�ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ н�s�Ͳ�ǌŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ

<K�Ͳ�ŬŽƉƉĞůĞŶ�ǀĂŶ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ sK��Ͳ�ǀŽĞŐŝŶŐ

ϱϴϬ

Ϯϯϰ

ϰϳϵϴ

ϯ

ϭ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV � ��)HE����
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