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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 informatieverstrekking bij de strafrechtelijke zaken 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 zaken ingeschreven op de rollen, aantal zaken afgesloten met een 
definitief 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. 
 

 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 genomen beslissingen, 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-van-hoven-en-rechtbanken 
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 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 definitief 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, burgerlijke, familie en jeugd secties (voor het burgerlijke luik) van de rechtbanken van 
eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, ondernemingsrechtbanken en burgerlijke kamers 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 van het grote publiek, 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”. 

                                                      
4 https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers 
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken 
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/jaarve
rslagen  
 



 

 

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 computersysteem 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 het computersysteem, maar ook voor de opslag van de gegevens die door het 
griffiepersoneel worden ingevoerd. 

Vervolgens gebruikt de steundienst deze ruwe 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 Mei 2020. 
Gegevensextractie 01/03/2020. 
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 II. STATISTISCHE VARIABELEN 
 



 

 

1. Basisconcepten 

1.1 Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door de hoven van beroep 
België heeft 5 hoven van beroep, ze bevinden zich in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Bergen. Indien 
een partij niet tevreden is met het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg dan kan zij hiertegen in 
beroep gaan. De zaak komt dan voor één van de 5 hoven van beroep, dit wordt bepaald door het 
rechtsgebied van het hof van beroep. Elke rechtbank valt onder het rechtsgebied van één bepaald hof 
van beroep. Zo valt bijvoorbeeld de rechtbank van eerste aanleg van Leuven onder het rechtsgebied 
van het hof van beroep te Brussel. Indien een partij niet tevreden is met het vonnis van deze rechtbank, 
dan kan deze partij hoger beroep aantekenen, ze moet dit dan doen bij het hof van beroep te Brussel.  

Elk hof van beroep bestaat uit een eerste voorzitter, kamervoorzitters en raadsheren. De kamers van 
het hof van beroep houden zitting, al naargelang het geval, ofwel met drie raadsheren in het hof van 
beroep, de voorzitter daaronder begrepen, ofwel met één lid, kamervoorzitter of raadsheer in het hof8. 
De griffie staat in voor de administratieve afhandeling van de zaken. 

Elk hof van beroep bestaat uit meerdere kamers. Zo zijn er de burgerlijke kamers, de jeugdkamers, de 
correctionele kamers, de kamer van inbeschuldigingstelling9. Sinds de wet van 30 juli 2013 zijn er ook 
bij de hoven van beroep familiekamers gekomen en tot deze familiekamers behoren de kamers voor 
minnelijke schikking10. De burgerlijke kamers behandelen het beroep tegen de vonnissen die in eerste 
aanleg zijn uitgesproken door de burgerlijke afdelingen van de rechtbanken van eerste aanleg en door 
de rechtbanken van koophandel. De jeugdkamers zijn bevoegd voor het beroep tegen vonnissen in 
eerste aanleg van de jeugdrechtbanken. De familiekamers behandelen de hogere beroepen tegen de 
vonnissen die door de familierechtbank zijn uitgesproken. De burgerlijke kamers houden zich vooral 
bezig met materies uit het burgerlijk en handelsrecht, bijvoorbeeld de verzekeringen of een 
faillissement, maar ook met materies uit het fiscaal recht. De jeugdkamers houden zich vooral bezig 
met protectionele zaken. Voor familiale aangelegenheden, naast de familiekamers, zijn de kamers voor 
minnelijke schikking, die bestaan uit een raadsheer die een specifieke opleiding11 heeft gevolgd, ermee 
belast de twee partijen te verzoenen als een minnelijke schikking mogelijk is. De correctionele kamers 
houden zich bezig met materies uit het strafrecht (bv. een inbraak of een ontvoering) en behandelen 
het beroep tegen de vonnissen die in eerste aanleg zijn uitgesproken door de correctionele afdelingen 
van de rechtbanken van eerste aanleg. Ten slotte is de kamer van inbeschuldigingstelling het 
onderzoekgerecht voor correctionele zaken en behandelt het beroep tegen beschikkingen van de 
raadkamer. 

De statistische resultaten die hier worden weergegeven, hebben enkel betrekking op de materies die 
behandeld werden door de burgerlijke kamers, de jeugdkamers, de familiekamers en de kamers voor 
minnelijke schikking van de 5 hoven van beroep. De cijfers geven dus geen informatie over de 
behandelde strafzaken. 

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. 

                                                      
8 Artikel 101, lid 5, van het Gerechtelijk Wetboek. 
9 Artikel 101, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek. 
10 Artikel 110, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek (tot wijziging van artikel 101, lid 1). 
11 “Als de dienstbehoeften zulks verantwoorden, kan de eerste voorzitter van het hof van beroep, uitzonderlijk 
en nadat het advies van de [procureur-generaal is ingewonnen, een werkend magistraat aanwijzen om de 
bovengenoemde functies voor een termijn van ten hoogste een jaar te vervullen, zelfs als die magistraat de 
gespecialiseerde opleiding] niet heeft genoten” (artikel 110, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek). 



 

 

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 hof wordt aanhangig gemaakt12, 
dat een rolnummer heeft toegewezen gekregen en dat nog niet uit de werklast van het hof is 
verdwenen13. 

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.  

1e Opmerking: Wanneer eenzelfde geschil eerst uit de werklast verdwijnt om vervolgens om 
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 
partij14) dan gaat het om een nieuwe zaak, die bijgevolg ook een nieuw rolnummer zal krijgen.  

2e Opmerking: In de statistiek zal een vordering die ingeschreven is op de voorlopige rol, niet 
als zaak aanzien worden. 

3e Opmerking: Ook geannuleerde zaken worden niet in de statistiek opgenomen. 

 

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

 

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 ze niet meer tot de werklast behoort (ten gevolge van een eindbeslissing, een 
weglating,..).  

Een zaak kan opnieuw “op rol” komen (wordt terug hangend) na een eindbeslissing.. Dit komt voor als 
de kosten van de procedure niet vereffend worden in een eindbeslissing. De partijen kunnen dan het 
hof verzoeken deze raming te doen. Bij neerlegging van het verzoek tot kostenraming wordt de zaak 
opnieuw actief in het systeem; ze wordt opnieuw “hangend”. Op basis van dit verzoek wordt er later 
een nieuw arrest van kostenraming opgesteld dat de zaak definitief afsluit.. 

De Agora begeleidingscommissie heeft beslist om deze gevallen niet in de statistiek op te nemen. De 
status van de zaak zal met andere woorden overgaan van “hangend” naar “niet–hangend” op het 
ogenblik dat er een eindarrest is over de grond van de zaak (en nog niet voor de kosten) en blijft niet-
hangend, ondanks het feit dat in de applicatie deze zaak voor wat de kosten betreft, terug "hangend" 
wordt15. 

 

 

                                                      
12 Bij wege van hoger beroep, een verwijzing door een andere rechtsmacht of rechtstreeks. 
13 Omwille van een eindbeslissing, een doorverwijzing naar een andere rechtsmacht, …. 
14 Art. 730,§2,a, in fine van het Gerechtelijk Wetboek. 
15 Indien er 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. 



 

 

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

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

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

 De output omvat alle zaken waarvoor er tijdens een bepaalde statistische periode een beslissing 
werd genomen die een einde maakt aan de zaak (eindbeslissing). Deze zaken zijn hierdoor niet 
meer hangend. 

 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 
zitting waarop het eindarrest werd uitgesproken (output). 

Deze variabele betreft enkel zaken die tijdens de statistische periode werden afgehandeld aan de 
hand van een eindarrest.  

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. Verknochte zaken hebben elk een 
eigen rolnummer. Ze zullen dus als aparte zaken worden geteld terwijl ze als één dossier worden 
behandeld. 

Anderzijds worden de zaken ingeschreven op de voorlopige rol niet meegeteld aangezien die rol zaken 
bevat die nog niet hangend zijn en in de statistiek enkel zaken worden opgenomen die hangend zijn 
ofwel ooit hangend geweest zijn. 

Ook de geannuleerde zaken worden 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 
De rol is een lijst waarop nieuwe zaken, in volgorde van binnenkomst, ingeschreven worden. Binnen 
een hof 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,…).  

Dit is de tabel van de rollen met hun beschrijving. 

Beschrijving (NL) Description (FR) 

Algemene rol Rôle général 
Algemene rol Rôle général 
Algemene rol - familie Rôle général - famille 
Rol financiële sector Rôle secteur financier 
Fiscale zaken rol Rôle des affaires fiscales 
Rol natuurrampen Rôle des calamités naturelles 
Rol mededingingen Rôle de la concurrence 

Rol der verzoekschriften Rôle des requêtes 
Rol der verzoekschriften Rôle des requêtes 
Rol der verzoekschriften - familie Rôle des requêtes - famille 
Rol kieszaken Rôle des affaires électorales 
Tuchtzaak rol Rôle des affaires disciplinaires 

Rol der kort gedingen Rôle des référés 
Rol der kort gedingen - familie Rôle des référés - famille 
Rol der kort gedingen Rôle des référés 

Pro deo rol Rôle pro déo 
Fiscale rol Rôle fiscal 

Bestendige deputatie rol Rôle de la députation permanente 
Jeugdrol Rôle Jeunesse 

Voorlopige inschrijvingsrol Rôle provisoire 
 

Opmerking: in de statistische verwerking komt de voorlopige inschrijvingsrol niet voor. Dit komt 
omdat de statistische verwerking enkel gebeurt op basis van aanhangig gemaakte zaken. De voorlopige 
rol daarentegen bevat zaken die nog niet hangend zijn, daarom worden ze niet opgenomen. 

 

 



 

 

Algemene rol 
Deze rol is eigenlijk een restrol. Wel is het hierbij van groot belang dat in deze restrol enkel de 
burgerlijke en commerciële zaken vallen die niet onder één van de volgende deellijsten vallen. 
 

Algemene rol - familie  
Deze deellijst is een restrol waarop de familiezaken worden ingeschreven.  
 

Rol financiële sector 
Op deze deellijst worden de zaken ingeschreven die aanhangig gemaakt worden in het kader van de 
Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en financiële diensten. Het 
betreft hogere beroepen tegen de beslissingen van de minister (van Financiën), de CBF (Commissie 
voor het Bank- en Financiewezen) de CDV (de Controledienst voor de Verzekeringen) en de 
marktondernemingen. 

Opmerking: Het hof van Brussel is exclusief bevoegd voor dergelijke zaken. 
 

Fiscale zaken rol  
Deze rol betreft de hogere beroepen tegen vonnissen van de fiscale kamers van de rechtbanken van 
eerste aanleg (Wet van 199916). Deze rol wordt uitsluitend gebruikt door het hof van beroep van 
Brussel. Zij is eveneens het enige hof dat over een fiscale griffie beschikt. 
 

Rol natuurrampen 
Dit is de deellijst waarin alle zaken worden opgenomen waarvoor bij het fonds voor natuurrampen een 
vergoeding kan worden gevorderd wegens schade die veroorzaakt werd door natuurrampen17. 
 

Rol mededingingen 
Op deze deellijst worden de zaken ingeschreven die aanhangig gemaakt werden in het kader van de 
Wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging. Het betreft voornamelijk 
beroepen tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging en van haar voorzitter. 

Opmerking: Het hof van Brussel is exclusief bevoegd voor dergelijke zaken. 
 

Rol der verzoekschriften 
Dit is een deellijst waarop de zaken worden ingeschreven die bij eenzijdig verzoekschrift worden 
ingeleid (art. 1025 - 1034 van het Gerechtelijk Wetboek).  
 

Rol der verzoekschriften – familie 
Dit is een deellijst waarop de familiezaken worden ingeschreven die bij eenzijdig verzoekschrift worden 
ingeleid. 
 

Rol kieszaken 
Deze rol omvat alle beroepen in verband met verkiezingen. 
 

Tuchtzaak rol 
Deze rol, die de tuchtzaken betreft, wordt uitsluitend door het hof van beroep van Gent gebruikt. 

 

                                                      
16 Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de Wet van 23 maart 1999 betreffen de 
rechterlijke inrichting in fiscale zaken (BS 27 maart 1999). 
17 Een natuurramp is geen gewoonlijke toevallige gebeurtenis waartegen men zich normalerwijze veilig kan stellen. De schade 
die door een natuurramp veroorzaakt wordt moet betrekking hebben op rechtstreekse, materiële en zekere schade, op het 
grondgebied van België, aan private materiële goederen, roerend of onroerend, om de tussenkomst van het fonds voor 
natuurrampen aan te kunnen vragen. 



 

 

Rol der kort gedingen 
Dis is een deellijst waarop de zaken worden ingeschreven die in kort geding worden behandeld.  

Opmerking: Dit begrip wordt eng geïnterpreteerd. Zaken "zoals in kort geding" worden er niet in 
opgenomen, zij krijgen een AR nummer. Bij een procedure "zoals in kort geding" gelden dezelfde 
procedureregels als bij een procedure in "kort geding". In een procedure "zoals in kort geding" doet 
de voorzitter echter een uitspraak ten gronde, wat bij een vordering in "kort geding" niet het geval is. 
Ook spoedeisende vorderingen op verzoekschrift worden er niet in opgenomen, zij krijgen een EV 
nummer. 
 

Rol der kort gedingen – familie 
Dit is een deellijst waarop de familiezaken worden ingeschreven die in kort geding worden behandeld. 
 

Pro deo rol  
Het gebeurt dat één of meer partijen in het geschil een aanvraag indient tot het bekomen van 
rechtsbijstand18. Deze aanvraag wordt ingeschreven op de pro deo rol. Na het toekennen of niet van 
de rechtsbijstand wordt het eigenlijke geschil als een gewone zaak ingeschreven onder een ander 
nummer (AR, KR, ... al naargelang). 

Opmerking: De aanvraag tot het bekomen van rechtsbijstand is niet noodzakelijk verbonden met de 
bijstand van een pro deo advocaat. Een (gedeeltelijk) onvermogende kan een pro deo advocaat 
vragen19 en of de rechtsbijstand aan de rechtbank of het hof.  

Voor het hof kan een pro deo zaak zich voordoen in twee gevallen: 

 Een hoger beroep tegen een beslissing van de eerste rechter, die de vraag tot 
rechtsbijstand in een geschil dat voor een rechtbank aanhangig is, heeft afgewezen. 

 Een verzoek om rechtsbijstand in een geschil dat bij het hof van beroep aanhangig is 
gemaakt. Dit ongeacht of de eerste rechter rechtsbijstand toekende of niet, of zelfs 
wanneer dat voor de eerste rechter niet gevraagd werd. 

Opmerking20: Het verzoek tot rechtsbijstand wordt ingediend bij eenzijdig verzoekschrift (bijvoorbeeld 
omwille van hoogdringendheid). Desalniettemin zal deze zaak niet op de rol van de verzoekschriften 
worden ingeschreven maar wel op de pro deo rol.  
 

Fiscale rol 
Deze rol betreft de beslissingen van de fiscale administraties waartegen, rechtstreeks voor het hof van 
beroep, een verhaal21 wordt ingesteld. 

In het licht van de Wet op de fiscale procedure22, kunnen deze zaken niet meer onmiddellijk bij het hof 
van Beroep aanhangig gemaakt worden. Sinds deze Wet worden de geschillen inzake belastingen bij 
de rechtbank van eerste aanleg aanhangig gemaakt, dit na uitputting van het door of krachtens de Wet 
georganiseerde administratief beroep. De Wet voorziet wel in deze materie de mogelijkheid om tegen 
het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in beroep te gaan. 
Opmerking: hogere beroepen tegen vonnissen van de fiscale kamers van de rechtbanken van eerste 
aanleg inzake directe belastingen worden ingeschreven op de ‘algemene rol’. Op de fiscale rol staan 
dus enkel nog de zaken die volgens de oude procedure, namelijk na de beslissing van de directeur van 

                                                      
18 Rechtsbijstand bestaat erin dat de partijen in het geschil vrijgesteld worden van de volgende gerechtskosten: zegel- en 
registratierechten, griffie- en expeditierechten en overige gerechtskosten. De rechtsbijstand wordt altijd toegekend per 
gerechtsinstantie; een rechter van eerste aanleg kan slechts voor eerste aanleg rechtsbijstand toekennen. Als de partijen 
later beslissen om in beroep te gaan, dan zal de rechtsbijstand opnieuw aangevraagd moeten worden. 
19 Dit gebeurt op het BCV (Bureau voor Consultatie en Verdediging). 
20 Dit is zo voor het Hof van Beroep te Brussel. 
21 Een verhaal mag niet verward worden met het hoger beroep (van een vonnis in eerste aanleg). 
22 Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de Wet van 23 maart 1999 betreffen de 
rechterlijke inrichting in fiscale zaken (BS 27 maart 1999). 



 

 

belastingen, rechtstreeks bij het hof van beroep aanhangig werden gemaakt. De op heden nieuw 
ingeschreven zaken op deze rol, zijn in feite zaken die na een weglating (opnieuw) worden 
ingeschreven. 
 

Bestendige deputatie rol  
Deze rol betreft de beslissingen van de bestendige deputatie van een provincie waartegen, 
rechtstreeks voor het hof van Beroep, een verhaal wordt ingesteld. 

In het licht van de Wet op de fiscale procedure, kunnen deze zaken niet meer onmiddellijk bij het hof 
van Beroep aanhangig gemaakt worden. Sinds deze Wet worden de voorzieningen tegen de 
beslissingen van de bestendige deputatie van de provincieraden inzake de provincie-, gemeente-, 
agglomeratie- en federatiebelastingen, voor zover de waarde van de aanvraag ten minste 247€ 
bedraagt, bij de rechtbank van eerste aanleg aanhangig gemaakt, dit na uitputting van het door of 
krachtens de Wet georganiseerde administratief beroep. Deze Wet voorziet wel in deze materie de 
mogelijkheid om tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in beroep te gaan. 
Opmerking: De op heden nieuw ingeschreven zaken op deze rol, zijn in feite zaken die na een weglating 
(opnieuw) worden ingeschreven.  
 

Jeugdrol 
Deze rol bevat de oude zaken die, voor de oprichting van de familierechtbank, betrekking hadden op 
burgerlijke vorderingen ten aanzien van minderjarigen (personen die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt 
hadden op het ogenblik dat de vordering aanhangig werd gemaakt). 

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 tientallen 
hoofdrubrieken dewelke verder zijn onderverdeeld in subrubrieken. 

2.4 Taal 
De taal wordt bepaald door het hof van beroep waarin de zaak behandeld wordt. Uitzonderingen zijn 
het hof van beroep te Brussel en Luik waar de taal per zaak geregistreerd wordt in het 
informaticasysteem ‘HBCA’. In Brussel zijn er Nederlands- en Franstalige zaken, in Luik Duits- en 
Franstalige zaken. 



 

 

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

2.5.1 Type output 
 

Type Output (NL) Type Output (FR) 
Eindarrest Arrêt définitif 
Verbroken Cassé 
Beschikking Ordonnance 
Voeging Jonction 
Ambtshalve weglating Omission d’office 

 

Eindarrest 
Een eindarrest is een beslissing waarin de magistraat zich in een geschil definitief uitspreekt over alle 
betwiste punten. De zaak zal bijgevolg niet meer hangend zijn. 

Bij een “gemengd arrest” wordt voor sommige betwiste punten een eindbeslissing uitgesproken terwijl 
andere punten nog niet ten gronde behandeld werden. Dit type arresten worden als tussenarresten 
geteld. De zaak blijft hangend totdat er ook een definitieve uitspraak valt betreffende de resterende 
punten. 

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 – volledig verbroken door Cassatie. Dit is een technische aanduiding, die door de hoven 
wordt gebruikt. Een dergelijke situatie kan zich voordoen indien het hof een gemengd arrest heeft 
uitgesproken en er cassatie wordt ingesteld tegen die punten waarover een eindbeslissing is.  

Een dergelijk gemengd arrest wordt in de applicatie steeds ingeschreven als een tussenarrest omdat 
de zaak, voor de punten waarover nog geen uitspraak ten gronde is gebeurd, nog steeds hangend is.  

Indien het Hof van Cassatie de eindbeslissing verbreekt en de zaak verwijst naar een ander hof van 
beroep, dan wordt op dat ogenblik de hele zaak (ook het gedeelte waarover het eerste hof zich nog 
ten gronde moest uitspreken) naar dat andere hof van beroep overgeheveld. 

In het eerste hof, waar de gehele zaak wordt onttrokken, zal men deze hangende zaak waarvoor er 
een tussenarrest ingeschreven was, nu overbrengen naar de output en meer bepaald onder de rubriek 
"tussenarrest - volledig verbroken door Cassatie". 
 

Beschikking beëindiging zaak 
Een beschikking waarmee de zaak beëindigd wordt, is een uitzondering op de algemene regel dat 
zaken beëindigd worden door een eindarrest. Enkel de Eerste Voorzitter is bevoegd om een dergelijke 
beschikking te nemen. Het kan slechts gebeuren in twee gevallen, namelijk in dringende pro deo zaken 
en ingeval van neerlegging van een eenzijdig verzoekschrift inzake de verkorting van termijnen. In de 
beide gevallen, zal de Eerste Voorzitter zich bij beschikking uitspreken over het verzoek. Deze 
beschikking maakt een einde aan de zaak.  

 



 

 

Voeging23 
Een zaak kan ook beëindigd worden door voeging (de Wet spreekt eigenlijk van samenvoeging). Indien 
de magistraat een eindarrest van voeging uitspreekt dan wordt een zaak hierdoor samengevoegd met 
een andere zaak en als het ware erdoor wordt opgeslorpt.  

Ingeval van hoger beroep kan samenvoeging gebeuren indien meerdere zaken met elkaar verknocht 
zijn. Er is sprake van verknochtheid wanneer twee of meer zaken onderling zo nauw verbonden zijn 
dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, ten einde oplossingen te vermijden die 
onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht24. 

De zaken die ingeschreven zijn onder de rubriek “voeging” betreffen dus enkel bijzaken die samen met 
een hoofdzaak één zaak (dossier) uitmaken. Met betrekking tot de juistheid van de cijfers blijven de 
samenvoegingen een probleem omdat onjuiste registraties hier aan de basis liggen. 

Ambtshalve weglating25 
Een zaak kan beëindigd worden omwille van een ambtshalve weglating van de rol. De ambtshalve 
weglating gebeurt één keer per jaar in een afzonderlijke zitting die meestal voorgezeten wordt door 
de Eerste Voorzitter.  

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. Indien één der partijen niet wil dat de zaak ambtshalve wordt weggelaten dan 
kan deze partij dit voorkomen door een verzoek tot handhaving op de algemene rol in te dienen. 

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

2.5.2 Type eindarrest 
 

Type eindarresten (NL) Type d’arrêt définitif (FR) 
Afstand beroep Désistement d'instance 
Afstand rechtsvordering Désistement d'action 
Doorhaling Radiation 
Onontvankelijk beroep Irrecevabilité 
Beroep zonder voorwerp Action devenue sans objet 
Verzet ontvankelijk Opposition recevable 
Verzet onontvankelijk Opposition irrecevable 
Akkoord Accord 
Akkoord na bemiddeling Accord après médiation 
Eerherstel na faillissement ingewilligd Réhabilitation après faillite acceptée 
Eerherstel na faillissement afgewezen Réhabilitation après faillite refusée 
Onbevoegd Incompétence 
Pro deo ingewilligd Pro deo accordé 
Pro deo afgewezen Pro deo refusé 
Volledige inwilliging van het beroep Admettant le recours pour le tout 
Gedeeltelijke inwilliging van het beroep Admettant le recours partiellement 
Afwijzing van het beroep Rejetant le recours 
Verbeterend Rectification 
Interpretatief Interprétation 
Bevestiging beslissing Confirmation décision 
Volledige wijziging beslissing Réformation décision 
Gedeeltelijke wijziging beslissing Réformation partielle décision 

                                                      
23 art. 565 - 566 van het Gerechtelijk Wetboek. 
24 Art. 30 van het Gerechtelijk Wetboek. 
25 art. 730, §2, van het Gerechtelijk Wetboek. 



 

 

Tergend en roekeloos beroep 
(Art. 1072 bis Ger. W.) 

Appel téméraire et vexatoire 
(Art. 1072 bis C. Jud.) 

Begroting kosten Liquidation des dépens 
Pro deo gedeeltelijk ingewilligd Pro deo accordé partiellement 
Nietig beroep Nullité 
Wraking (Art. 838 Ger. W.) Récusation (Art. 838 CJ) 
Taxatie erelonen Taxation d’honoraires 
Aanstelling deskundige Désignation d’expert 
Vervanging deskundige Remplacement d’expert 
Andere Autres 

 

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. 

 In de applicatie wordt het arrest dat uitgesproken wordt ter begroting van de kosten, beschouwd 
als een eindarrest. In de statistiek komt dit arrest niet meer voor bij de opsomming van de 
eindarresten omdat het een arrest betreft in een zaak die niet meer hangend is. 

Afstand beroep (art. 820, 823 - 827 van het Gerechtelijk Wetboek) 
De Wet spreekt van "afstand van geding". Door de afstand van geding ziet de partij, die de zaak 
aanhangig heeft gemaakt, af van de door hem ingestelde procedure. Belangrijk hierbij is dat het recht 
zelf niet prijs wordt gegeven26.  

Voor de partij die afstand van beroep doet zal de beslissing die de magistraat ten gevolge hiervan 
neemt een eindarrest zijn. Indien slechts één partij afstand doet van beroep, dan zal de magistraat een 
gemengd arrest uitspreken. Voor de afstand doende partij gaat het om een eindarrest en voor de 
andere partijen gaat het om een tussenarrest. Aangezien de zaak nog hangend is, wordt in deze situatie 
de beslissing als een tussenarrest in de applicatie ingevoerd. Dit gebeurt zo in alle hoven.  
 

Afstand rechtsvordering (art. 821, art. 823, 824 en 827 van het Gerechtelijk Wetboek) 
Bij afstand van rechtsvordering doet een partij, in tegenstelling tot de afstand van geding, zowel 
afstand van de door hem 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. 
 

Doorhaling (art. 730 van het Gerechtelijk Wetboek) 
Een geding kan beëindigd worden door de zaak op de rol (letterlijk) door te halen. Dit kan enkel 
gebeuren indien alle partijen hiermee instemmen. Het geding zal hierdoor vervallen en niet meer 
hangend zijn.  

Het is mogelijk om nadien de zaak weer aanhangig te maken, maar daarvoor moet men dan opnieuw 
de partijen dagvaarden. De zaak zal een nieuw rolnummer krijgen. In de applicatie zal het dan ook gaan 
om een nieuwe zaak. 

Opmerking: In de rechtsleer is men de mening toegedaan dat een doorhaling juist een beëindiging is 
zonder dat de magistraat daarvoor een eindarrest velt. 

 

                                                      
26 Bijvoorbeeld, er was een geschil over een gebrek in de zaak. De partij die afstand doet van het geding zal, in een andere 
procedure, opnieuw dit gebrek kunnen betwisten. In dat geval is het echt mogelijk dat de zaak onontvankelijk wordt verklaard 
(bijvoorbeeld, omdat de termijn om beroep aan te teken verstreken is, of omdat de partij die de vraag ingeleid heeft er geen 
interesse meer voor heeft). 



 

 

Onontvankelijk beroep 
Indien de magistraat beslist dat de rechtsvordering, door middel waarvan het hoger beroep werd 
ingesteld, onontvankelijk27 is dan zal hij de eis als dusdanig niet ten gronde behandelen. Deze beslissing 
is meteen een eindarrest.  

Een vordering kan om meerdere reden onontvankelijk verklaard worden. De basis artikelen in dit 
verband zijn de artikelen 17 en 18 Ger. W. waarin wordt gesteld 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 oefenen28.  

Het belang is het voordeel dat wordt nagestreefd door het instellen van de vordering. Dit belang moet 
reeds verkregen en dadelijk zijn (art. 18 van het Gerechtelijk Wetboek). 

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

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 
worden29. 
 

Beroep zonder voorwerp 
Het kan gebeuren dat de magistraat oordeelt dat het ingestelde (hoger) beroep zonder voorwerp is. 
Deze beslissing houdt in dat de vordering (de eis als dusdanig) niet ten gronde wordt behandeld. Door 
deze beslissing komt er een einde aan de procedure. 

Een beroep kan zonder voorwerp worden verklaard om twee redenen: 

 Omdat het ab initio 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). 

                                                      
27 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 van voorleggen. 
De ontvankelijkheid in rechte daarentegen wijst op de mate waarin de vordering in rechte beantwoordt aan de op straffe van 
onontvankelijkheid voorgeschreven procedure regels. 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 van het Gerechtelijk Wetboek). (Lemmens, P. “Gerechtelijk privaatrecht”, Leuven, Acco, 1995, 131- 132). 
28 Zo heeft de curator, bijvoorbeeld, in principe de hoedanigheid om een vordering in te stellen tegen de schuldenaars van 
de gefailleerde die hij vertegenwoordigt. 
29 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 (artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek).  



 

 

Akkoord 
De magistraat zal een akkoord arrest uitspreken dat geldt als een eindarrest indien alle partijen over 
alle punten van het geding een akkoord hebben bereikt.  

Opmerking: Indien er slechts over enkele punten een akkoord is dan gaat het om een gemengd arrest 
aangezien er over bepaalde elementen van het geding een definitieve uitspraak is 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 het geheel van de punten uit het geschil na bemiddeling van de magistraat tot 
een akkoord komen, spreekt deze een  “akkoord na bemiddeling” uit. 

Eerherstel na faillissement (art. 605 van het Gerechtelijk Wetboek) 
Een failliet verklaarde handelaar kan in ere worden hersteld, indien alle schulden die het faillissement 
voorafgaan, betaald zijn, inclusief de intresten en de kosten.  

De vordering die de betrokkene hiervoor instelt, zal ingeschreven worden als zijnde een vordering 
"eerherstel na faillissement". De magistraat zal zich hierover uitspreken in een arrest. Aangezien het 
gaat om de toekenning of de afwijzing van deze vordering, is dit arrest een eindarrest. 

Opmerking: In de lijst van de aard van de zaak komt onder term burgerlijke en handelszaken, en meer 
bepaald in de categorie "faillissement", de term "rehabilitatie" voor. Eerherstel na faillissement is de 
procedure die voor het hof van beroep wordt ingesteld door de gefailleerde om gerehabiliteerd te 
worden.  

Onbevoegd (art. 8 – 10 van het Gerechtelijk Wetboek)30 
Indien de rechtbank onbevoegd is om de zaak te behandelen, dan zal de magistraat zich niet over de 
grond van de zaak (de eis als dusdanig) uitspreken. Door zich onbevoegd te verklaren komt er een 
einde aan de procedure voor de onbevoegde rechtbank. 

Een rechtbank kan om verschillende reden onbevoegd zijn. Enerzijds is er de materiële (volstrekte) 
onbevoegdheid en anderzijds is er de territoriale onbevoegdheid. Een rechtbank kan materieel 
onbevoegd zijn omwille van: 

 Het spoedeisend karakter van de vordering (bijvoorbeeld een niet dringende zaak wordt 
ingeleid via een procedure in kort geding); 

 De hoedanigheid van de partijen (vorderingen tussen handelaars die voor de rechtbank van 
eerste aanleg wordt ingeleid). 

De territoriale bevoegdheid is de bevoegdheid die aan de magistraat in een bepaald rechtsgebied 
wordt toegewezen (artikel 10 van het Gerechtelijk Wetboek).  

Pro deo ingewilligd 
Een pro deo zaak, is een procedure tot het bekomen van rechtsbijstand. Rechtsbijstand heeft tot doel 
personen, die niet over de nodige middelen beschikken om de kosten van een rechtspleging te betalen, 
geheel of gedeeltelijk te ontslaan van de betaling van de gerechtskosten die uit de rechtspleging 
voortvloeien (zoals registratierechten, griffiekosten en overige gerechtskosten).  

Als de magistraat beslist dat het verzoek tot het bekomen van rechtsbijstand (pro deo) wordt 
ingewilligd dan zal de persoon die rechtsbijstand gevraagd heeft, geheel ontslagen worden van de 
betaling van deze kosten. 

                                                      
30 De wetgever definieert de bevoegdheid als een rechtsmacht. De rechtsmacht is de macht om recht te spreken en om daden 
van onderzoek te stellen. De bevoegdheid is daarentegen dat deel van de rechtsmacht dat concreet gezien aan een magistraat 
en een rechtscollege toekomt (Lemmes, P. “Gerechtelijk privaatrecht”, Leuven, Acco, 1995, 73). 



 

 

De beslissing waarin de magistraat zich uitspreekt over het verzoek tot rechtsbijstand is een 
eindbeslissing, omdat de uitspraak een einde maakt aan de procedure. 

Op 1 mei 2017 werd een begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand opgericht. De 
opbrengsten van dit fonds worden gebruikt ter financiering van de vergoedingen van de advocaten die 
belast worden met de juridische tweedelijnsbijstand alsook ter financiering van de kosten verbonden 
aan de organisatie van bureaus gericht op rechtsbijstand.  

Het fonds wordt gefinancierd door een verplichte bijdrage van 20 euro. Deze bijdrage wordt in het 
kader van bepaalde zaken geïnd. 

Voor zaken die de burgerlijke procedure volgen, is een bijdrage aan het fonds verplicht voor elke 
introductieakte, dit op het moment van de inschrijving op de rol. Indien de bijdrage niet betaald wordt, 
wordt de zaak niet ingeschreven. De rechtbank/het hof beslist welke partij uiteindelijk de bijdrage zal 
dragen. In een aantal gevallen wordt geen bijdrage geïnd van de eisende partij. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om gevallen waarin de eiser zelf geniet van juridische tweedelijnsbijstand of van 
rechtsbijstand. 

Voor zaken die de strafrechtelijke procedure volgen, behalve indien men geniet van juridische 
tweedelijnsbijstand, is elke verdachte, beschuldigde, beklaagde of persoon die burgerlijk 
verantwoordelijk is voor het misdrijf en strafrechtelijk werd veroordeeld, verplicht een bijdrage te 
betalen aan het fonds. Tenzij ze zelf geniet van juridische tweedelijnsbijstand, wordt de burgerlijke 
partij veroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan het fonds indien ze het initiatief nam in de 
rechtstreekse dagvaarding of indien een onderzoek werd gestart op haar vraag maar ze uiteindelijk de 
zaak verliest. 

Pro deo gedeeltelijk ingewilligd 
Zie hierboven. De persoon die rechtsbijstand gevraagd heeft, zal gedeeltelijk ontslagen worden van de 
betaling van deze kosten. 

Pro deo afgewezen 
Zie hierboven. De persoon die rechtsbijstand gevraagd heeft, zal toch zelf deze kosten moeten betalen.  

Volledige inwilliging van het beroep 
Indien de magistraat beslist om het hoger beroep volledig in te willigen dan betekent dit dat hij instemt 
met alle grieven (de eisen) van de appellanten (eisers in hoger beroep).  

Het arrest waarin de magistraat de volledige inwilliging uitspreekt is een eindarrest aangezien het een 
einde maakt aan het geding. 

Gedeeltelijke inwilliging van het beroep 
Indien de magistraat beslist om het hoger beroep gedeeltelijk in te willigen dan betekent dit dat hij 
instemt met een deel van de eisen van de appellanten (eisers in hoger beroep).  

Het arrest waarin de magistraat de gedeeltelijke inwilliging uitspreekt is een eindarrest aangezien het 
een einde maakt aan het geding. 

Afwijzing van het beroep  
Indien de magistraat beslist om het hoger beroep af te wijzen dan betekent dit dat hij niet instemt met 
de eisen van de appellanten (eisers in hoger beroep) en akkoord gaat met de uitspraak van de eerste 
rechter.  

De afwijzing heeft betrekking op het geschil ten gronde en niet op de onontvankelijkheid van een 
vordering. 

Het arrest waarin de magistraat het hoger beroep uitspreekt is een eindarrest aangezien het een einde 
maakt aan het geding. 

 

 



 

 

Verbeterend (art. 794 - 797, 799 - 801bis van het Gerechtelijk Wetboek) 
Een verbeterend arrest is een arrest dat de materiële fouten, die in een ander arrest vermeld werden, 
zal verbeteren. Het verzoek tot de verbetering van een arrest is een nieuwe procedure. De zaak zal een 
nieuw rolnummer krijgen, statistisch gezien gaat het om een nieuwe zaak. Dit arrest is een eindarrest 
omdat het een einde maakt aan de procedure tot verbetering.  

Interpretatief (art. 793, 795 - 798, 800 - 801 van het Gerechtelijk Wetboek) 
Een interpretatief arrest is een arrest waarin één of meerdere onduidelijke punten uit een ander 
eindarrest, worden uitgelegd. Het verzoek tot interpretatie van een arrest is een nieuwe procedure. 
De zaak zal een nieuw rolnummer krijgen, statistisch gezien gaat het om een nieuwe zaak. 

Bevestiging beslissing 
Deze uitspraak houdt in dat beslissing van de eerste rechter bevestigd wordt. 

Volledige wijziging beslissing 
Deze uitspraak houdt in dat de beslissing van de eerste rechter volledig gewijzigd wordt. 

Gedeeltelijke wijziging beslissing 
Deze uitspraak houdt in dat de beslissing van de eerste rechter gedeeltelijk gewijzigd wordt. 

Tergend en/of roekeloos beroep (art. 1072 bis Ger. W.)   
Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen het onderzoek naar het al dan niet toepasbaar zijn 
van artikel 1072 bis Ger. W. enerzijds en de gevolgen die hieraan verbonden kunnen worden 
anderzijds.   

Het onderzoek naar de al dan niet aanwezigheid van het tergend en/of roekeloos beroep gebeurt in 
de praktijk door middel van een heropening der debatten. De heropening van de debatten is geen 
eindarrest maar een tussenstap in de procedure ; het gaat dus over een tussenarrest.  

De uitspraak over het al dan niet aanwezig zijn van een tergend en/of roekeloos beroep, wordt in de 
applicatie dus ingevoerd als een tussenarrest, terwijl de uitspraak waarin eventueel een 
schadevergoeding wordt toegekend, beschouwd wordt als een eindarrest.  
Begroting kosten 
De Wet schrijft voor dat ieder eindarrest de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwijst. Indien 
de partijen dit niet gevraagd hebben, zal de magistraat dit ambtshalve doen (artikel 1017 van het 
Gerechtelijk Wetboek).  

Soms gebeurt het dat de kosten in het eindarrest niet of slechts gedeeltelijk werden vereffend. Dan 
wordt de beslissing van de kosten geacht te zijn aangehouden. De magistraat zal zich over deze kosten 
nog moeten uitspreken, dit zal hij doen in een apart eindarrest als hij een aanvraag in die zin heeft 
gekregen. In de applicatie spreekt men daarom van een eindarrest "begroting kosten". 

Opmerking: In de statistiek beschouwt men de zaak in dit geval als niet meer hangend.  

Nietig beroep 
Met deze uitspraak verklaart de magistraat de procedure nietig. 

Wraking (Art. 838 van het Ger. Wb.) 
Het kan gebeuren dat de onpartijdigheid van een rechter in een procedure in eerste aanleg door één 
van partijen bestreden is. Deze partij kan een dergelijke rechter laten wraken, indien zij daartoe een 
door de Wet aanvaarde reden heeft. Ze wil hem laten vervangen door een andere rechter. Een 
wrakingsprocedure zal, vóór de aanvang van de pleidooien in eerste aanleg tenzij de reden voor 
wraking later is ontstaan, ingesteld worden bij het hof van beroep.  

Indien een van de partijen in een zaak hangend voor het hof van beroep een appelmagistraat wil laten 
wraken, wordt de wrakingsprocedure ingesteld bij het hof van cassatie. De zaak voor het hof van 
beroep wordt dan tijdelijk geschorst in afwachting van de beslissing van het hof van cassatie. 

 



 

 

Taxatie erelonen 
Wanneer door een magistraat van het hof een deskundige wordt aangewezen, zal de magistraat de 
kosten en de erelonen van deze deskundige bepalen en taxeren. Hij zal hierbij vooral rekening houden 
met de zorgvuldigheid waarmee het werk uitgevoerd werd, de nakoming van de vooropgestelde 
termijnen en de kwaliteit van het geleverde werk. (Art. 991, § 2 Ger.Wb.). 

Andere  
Dit is een restcategorie waarin alle eindarresten, die niet onder één van de opgesomde rubrieken 
vallen, worden opgenomen. Het arrest “begroting kosten” is een eindarrest dat in de statistiek niet 
wordt meegeteld31. 
 

2.5.3 Type beschikking 
De mogelijke beschikkingen waarmee een zaak beëindigd kan worden, zijn: 

Type beschikking (NL) Type d’ordonnance (FR) 
Pro deo gedeeltelijk ingewilligd Pro deo accordé partiellement 
Pro deo afgewezen Pro deo refuse 
Pro deo ingewilligd Pro deo accordé 
Verkorting termijnen Abréviation de délais 
Andere Autres 

Pro deo ingewilligd  
Deze beslissing wordt genomen in een procedure tot het bekomen van rechtsbijstand. Zie “pro deo 
ingewilligd” in type eindarresten.  

Pro deo gedeeltelijk ingewilligd 
Deze beslissing wordt genomen in een procedure tot het bekomen van rechtsbijstand. Zie “pro deo 
ingewilligd” in type eindarresten.  

Pro deo afgewezen 
Deze beslissing wordt genomen in een procedure tot het bekomen van rechtsbijstand. Zie “pro deo 
afgewezen” in type eindarresten.  

Verkorting termijnen 
In geval van hoogdringendheid kan het zijn dat de advocaat of de gerechtsdeurwaarder (van de eiser) 
een verzoek richt om de termijn van dagvaarding te verkorten. De magistraat zal hierover beslissen bij 
beschikking. 

Bij de behandeling van een vordering in kort geding kan de tijd dermate dringen, dat de magistraat de 
toestemming geeft om de andere partij te dagvaarden om een bepaald uur te verschijnen op het hof 
of bij de magistraat thuis. Dit kan ook op feestdagen zijn en van dag tot dag zijn of van uur tot uur. 
(hierdoor kan de eiser bijvoorbeeld de andere partij dagvaarden om de dag nadien bij de magistraat 
thuis te verschijnen). 

Andere 
Dit is een restcategorie waarin alle eindbeschikkingen, die niet onder één van de opgesomde 
rubrieken vallen, worden ondergebracht. 

                                                      
31 Zie opmerking “arresten inzake begroting kosten”. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIEKEN 
 



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϭ͘Ă͘ ZĞƐƐŽƌƚ

ZĞƐƐŽƌƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�ŽƵƚƉƵƚΎ DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ�ŽƵƚƉƵƚΎ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ

�ƌƵƐƐĞů

'ĞŶƚ

>ƵŝŬ

�ĞƌŐĞŶ

dŽƚĂĂů

ϲϯϱϯ ϯϳϲϲ ϭϬϭϭϵ ϰϰϳϰ ϱϲϰϱ ϱϭϭ ϰϰϵ

ϭϭϰϯϰ ϰϭϮϯ ϭϱϱϱϳ ϯϴϭϮ ϭϭϳϰϱ ϵϬϭ ϴϬϲ

ϳϭϱϵ ϯϲϴϬ ϭϬϴϯϵ ϰϬϬϲ ϲϴϯϯ ϲϱϱ ϱϰϴ

ϰϵϯϮ Ϯϰϯϰ ϳϯϲϲ ϮϰϮϱ ϰϵϰϭ ϰϰϱ ϯϴϱ

ϯϭϲϭ ϭϲϰϴ ϰϴϬϵ ϭϲϮϵ ϯϭϴϬ ϰϳϰ ϯϯϰ

ϯϯϬϯϵ ϭϱϲϱϭ ϰϴϲϵϬ ϭϲϯϰϲ ϯϮϯϰϰ ϲϭϴ ϰϱϳ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ ;EŝĞƵǁͿ

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘Ϯ͘ ZŽů

ZŽů�;ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ 'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�ŽƵƚƉƵƚΎ DĞĚŝĂŶĞ�ĚƵƵƌ�ŽƵƚƉƵƚΎ

�ůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů �ůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů

&ĂŵŝůŝĞ�Ͳ��ůŐĞŵĞŶĞ�ZŽů

&ŝŶĂŶĐŝģůĞ�ƐĞĐƚŽƌ�ZŽů

&ŝƐĐĂůĞ�ǌĂŬĞŶ�ZŽů

ZŽů�DĞĚĞĚŝŶŐŝŶŐĞŶ

ZŽů�EĂƚƵƵƌƌĂŵƉĞŶ

�ĞƐƚĞŶĚŝŐĞ�ĚĞƉƵƚĂƚŝĞ�ƌŽů �ĞƐƚĞŶĚŝŐĞ��ĞƉƵƚĂƚŝĞ�ZŽů

&ŝƐĐĂůĞ�ƌŽů &ŝƐĐĂůĞ�ƌŽů

:ĞƵŐĚƌŽů :ĞƵŐĚƌŽů

WƌŽ�ĚĞŽ�ƌŽů WƌŽ��ĞŽ�ZŽů

ZŽů�ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐĞŶ &ĂŵŝůŝĞ�Ͳ�ZŽů�<Žƌƚ�ŐĞĚŝŶŐĞŶ

ZŽů�<Žƌƚ�ŐĞĚŝŶŐĞŶ

ZŽů�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ &ĂŵŝůŝĞ�Ͳ�ZŽů��ĞŶǌŝũĚŝŐĞ�sĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

ZŽů��ĞŶǌŝũĚŝŐĞ�sĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

ZŽů�<ŝĞƐǌĂŬĞŶ

dŽƚĂĂů

ϮϰϬϯϮ ϵϬϴϯ ϯϯϭϭϱ ϭϬϯϯϮ ϮϮϳϴϯ ϳϴϰ ϲϬϲ

ϰϭϬϳ ϯϵϳϭ ϴϬϳϴ ϯϰϮϲ ϰϲϱϮ ϯϰϮ ϯϬϴ

ϭ ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϭϰϳϱ ϱϬϭ ϭϵϳϲ Ϯϭϲ ϭϳϲϬ ϭϯϭϮ ϭϰϭϱ

ϳ ϯ ϭϬ ϵ ϭ ϱϳϳ ϭϲϬ

ϭϳ ϱ ϮϮ ϳ ϭϱ ϱϯϴ ϰϯϱ

ϱϲϳ Ϭ ϱϲϳ ϭϱ ϱϱϮ ϴϭϮϲ ϴϭϭϴ

ϰϱϱ ϴϴ ϱϰϯ ϭϯϮ ϰϭϭ ϮϲϮϱ ϱϲϮ

ϭϬϮϭ Ϭ ϭϬϮϭ ϱϲ ϵϲϱ ϭϵϱϲ ϭϲϰϴ

ϯϱϬ ϭϰϬϰ ϭϳϱϰ ϭϯϮϲ ϰϮϴ ϭϭ ϳ

Ϯϰ ϳ ϯϭ ϳ Ϯϰ ϲϱϭ ϰϰϵ

ϲϳϮ ϭϴϳ ϴϱϵ ϯϴϭ ϰϳϴ ϰϰϲ ϭϵϳ

ϭϰϲ ϭϵϱ ϯϰϭ ϭϴϲ ϭϱϱ Ϯϰϳ Ϯϰϵ

ϭϲϱ ϮϬϮ ϯϲϳ Ϯϰϵ ϭϭϴ ϭϱϱ ϰϵ

Ϭ ϰ ϰ ϰ Ϭ ϰ ϰ

ϯϯϬϯϵ ϭϱϲϱϭ ϰϴϲϵϬ ϭϲϯϰϲ ϯϮϯϰϰ ϲϭϴ ϰϱϳ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

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

DĞĚŝĂŶĞ

ĚƵƵƌ

ŽƵƚƉƵƚΎ

�ĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ�KŶƌĞĐŚƚŵĂƚŝŐĞ

�ĂĂĚ�;�ƌƚϭϯϴϮ��ǁͿ

�ŶĚĞƌĞ

�ŽŽƌ�dŽĞĚŽĞŶ�sĂŶ��ĂŬĞŶ�;�ƌƚ͘ϭϯϴϰ��ůϭ

�͘t͘Ϳ

�ŽŽƌ��ŝŐĞŶ�dŽĞĚŽĞŶ�;�ƌƚ͘ϭϯϴϮͲϭϯϴϯ��͘t͘Ϳ

�ŽŽƌ�dŽĞĚŽĞŶ�sĂŶ��ŝĞƌĞŶ�;�ƌƚ͘�ϭϯϴϱ��͘t͘Ϳ

�ŽŽƌ��ŶĚĞƌŵĂŶƐ�dŽĞĚŽĞŶ�;�ƌƚ͘ϭϯϴϰ��͘t͘Ϳ

�ŽŽƌ�dŽĞĚŽĞŶ�sĂŶ�'ĞďŽƵǁĞŶ�;�ƌƚ͘ϭϯϴϲ

�͘t͘Ϳ

sĞƌŬĞĞƌ

�ŽŽƌ�dŽĞĚŽĞŶ�sĂŶ��ďŶŽƌŵĂůĞŶ�;�ƌƚ͘�ϭϯϴϲ

�ŝƐ��͘t͘Ϳ

�ĚŽƉƚŝĞ �ĚŽƉƚŝĞ

�ŝŶŶĞŶůĂŶĚ

�ĂŶŬǁĞǌĞŶ �ŶĚĞƌĞ

&ŝŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ��Ŷ��ŽƌŐƐƚĞůůŝŶŐ

tŝƐƐĞůďƌŝĞĨ

sĞƌǌĞƚ�dĞŐĞŶ�dŝƚĞůƐ

sĞƌƌŝĐŚƚŝŶŐĞŶ�;�ĞƵƌƐ͕�<ƌĞĚŝĞƚ͕�ZĞŬĞŶŝŶŐĞŶ͕

͘͘͘Ϳ

�ŚĞƋƵĞƐ

�ĞĚƌĂŐ��ůŝŵĞŶƚĂƚŝĞŐĞůĚ �ĞĚƌĂŐ��ůŝŵĞŶƚĂƚŝĞŐĞůĚ

KŶďĞŬĞŶĚ

ϴϰ ϱϴ ϭϰϮ ϮϬ ϭϮϮ ϴϳϱ ϲϭϭ

Ϯϴϱ ϵϲ ϯϴϭ ϭϮϲ Ϯϱϱ ϳϱϲ ϳϯϬ

ϵϰϲ ϯϵϯ ϭϯϯϵ ϯϰϲ ϵϵϯ ϴϬϮ ϲϲϰ

ϭϬϬ ϯϰ ϭϯϰ ϯϰ ϭϬϬ ϵϰϬ ϴϯϰ

ϯϯϲ ϵϴ ϰϯϰ ϭϰϱ Ϯϴϵ ϳϵϳ ϳϬϬ

ϯϲ ϭϯ ϰϵ ϭϯ ϯϲ ϭϬϭϮ ϲϱϮ

ϯϬ ϵ ϯϵ ϭϬ Ϯϵ ϭϲϱϰ ϲϵϯ

ϯ ϭ ϰ ϭ ϯ ϴϳϰ ϴϳϰ

ϱ Ϭ ϱ Ϭ ϱ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ͘ ͘

ϱϬ ϭϭ ϲϭ ϮϬ ϰϭ ϭϭϳϬ ϳϴϵ

ϮϬϲ ϳϰ ϮϴϬ ϲϱ Ϯϭϱ ϴϬϮ ϳϱϴ

ϱ ϱ ϭϬ Ϯ ϴ Ϯϭϵ Ϯϭϵ

ϭϮ ϯ ϭϱ ϯ ϭϮ ϲϵϳ ϴϯϯ

ϭϮϳ ϰϯ ϭϳϬ ϰϲ ϭϮϰ ϵϮϮ ϵϳϴ

ϱ Ϭ ϱ ϭ ϰ ϳϵϯ ϳϵϯ

ϮϬϮ Ϭ ϮϬϮ ϭϰ ϭϴϴ ϭϭϵϱ ϭϭϵϱ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

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

DĞĚŝĂŶĞ

ĚƵƵƌ

ŽƵƚƉƵƚΎ

�ĞƌŽĞƉƐĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ �ŶĚĞƌĞ

�ŽŬƚĞƌƐ

�ĚǀŽĐĂƚĞŶ

EŽƚĂƌŝƐƐĞŶ

�ĂŶŬŝĞƌƐ

'ĞƌĞĐŚƚƐĚĞƵƌǁĂĂƌĚĞƌƐ

�ĞƐůĂŐƉƌŽĐĞĚƵƌĞ �ŶĚĞƌĞ

hŝƚǀŽĞƌĞŶĚ�ZŽĞƌĞŶĚ��ĞƐůĂŐ

�ǀĞŶƌĞĚŝŐĞ�sĞƌĚĞůŝŶŐ

hŝƚǀŽĞƌĞŶĚ��ĞƐůĂŐ�KŶĚĞƌ��ĞƌĚĞŶ

/ŶǌĂŬĞ�EĂŵĂĂŬ

�ĞǁĂƌĞŶĚ�ZŽĞƌĞŶĚ��ĞƐůĂŐ

hŝƚǀŽĞƌĞŶĚ�KŶƌŽĞƌĞŶĚ��ĞƐůĂŐ

ZĂŶŐƌĞŐĞůŝŶŐ

�ĞǁĂƌĞŶĚ�KŶƌŽĞƌĞŶĚ��ĞƐůĂŐ

�ĞǁĂƌĞŶĚ��ĞƐůĂŐ�KŶĚĞƌ��ĞƌĚĞŶ

�ĞƌĚĞŶƐĐŚƵůĚĞŶĂĂƌƐǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ

�ĞǁĂƌĞŶĚ��ĞƐůĂŐ�^ĐŚŝƉ

hŝƚǀŽĞƌĞŶĚ��ĞƐůĂŐ�^ĐŚŝƉ

�ǀĞŶƌĞĚŝŐĞ�sĞƌĚĞůŝŶŐ�EĂ��ĞƐůĂŐ�^ĐŚŝƉ

�ĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�EŽƚĂƌŝƐ�sĞŝůŝŶŐ�KŶƌŽĞƌĞŶĚ

'ŽĞĚ

ϲϴ ϯϲ ϭϬϰ ϯϯ ϳϭ ϳϰϰ ϱϬϮ

Ϯϳϱ ϲϳ ϯϰϮ ϴϭ Ϯϲϭ ϭϬϴϬ ϳϯϬ

Ϯϰϯ ϭϬϰ ϯϰϳ ϭϭϬ Ϯϯϳ ϳϭϬ ϲϭϯ

ϵϴ ϯϱ ϭϯϯ ϰϵ ϴϰ ϳϱϱ ϳϭϭ

ϰϯ Ϯϳ ϳϬ ϭϱ ϱϱ ϴϬϵ ϳϬϭ

ϮϬ ϲ Ϯϲ ϵ ϭϳ ϲϮϱ ϲϰϰ

ϭϵϰ ϭϬϰ Ϯϵϴ ϭϯϬ ϭϲϴ ϰϮϰ ϯϱϮ

ϭϵϵ ϭϯϲ ϯϯϱ ϭϱϬ ϭϴϱ ϰϲϱ ϯϳϭ

ϴ Ϯ ϭϬ ϯ ϳ ϭϮϱϰ ϭϮϱϰ

ϭϯϰ ϴϳ ϮϮϭ ϵϰ ϭϮϳ ϰϮϭ ϯϲϰ

ϭϬ ϰ ϭϰ ϰ ϭϬ ϯϮϳ ϯϮϳ

ϲϮ ϯϳ ϵϵ ϰϬ ϱϵ ϰϵϮ ϰϱϬ

ϭϯϭ ϳϴ ϮϬϵ ϳϲ ϭϯϯ ϯϵϳ ϯϰϭ

Ϯϭ ϭϴ ϯϵ ϭϭ Ϯϴ ϰϲϮ ϰϭϴ

ϳϭ ϱϴ ϭϮϵ ϲϯ ϲϲ ϯϰϴ Ϯϱϴ

ϴϴ ϲϭ ϭϰϵ ϳϯ ϳϲ ϯϳϰ ϯϮϬ

Ϯϱ ϭϮ ϯϳ ϭϯ Ϯϰ ϰϮϵ ϯϴϲ

ϭϲ ϭ ϭϳ ϭϮ ϱ ϱϱϯ ϳϭϵ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϰϯϱ ϰϯϱ

Ϯ Ϭ Ϯ ϭ ϭ ϳϱϲ ϳϱϲ

ϲ ϭϮ ϭϴ ϰ ϭϰ ϮϬϴ ϭϰϳ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

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

DĞĚŝĂŶĞ

ĚƵƵƌ

ŽƵƚƉƵƚΎ

�ĞƚǁŝƐƚŝŶŐĞŶ�DĞƚ�KǀĞƌŚĞŝĚ �ŶĚĞƌĞ

WůĂŶƐĐŚĂĚĞ

^ƚĞĚĞďŽƵǁ

KŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐ

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞǀĞ��ĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ

KĐŵǁ

KƉĞŶďĂƌĞ��ĂŶďĞƐƚĞĚŝŶŐ

^ƚĂƚƵƵƚ��ŵďƚĞŶĂĂƌ

�ŝũǌŽŶĚĞƌĞ�tĞƚƚĞŶ �ŝũǌŽŶĚĞƌĞ�tĞƚƚĞŶ

�ŽƵǁǌĂŬĞŶ�hŝƚŐĞǌŽŶĚĞƌĚ�KƉĞŶďĂƌĞ

�ĂŶďĞƐƚĞĚŝŶŐĞŶ

�ŶĚĞƌĞ

&ĂĐƚƵƌĞŶ

'ĞďƌĞŬĞŶͬdĞŬŽƌƚŬŽŵŝŶŐĞŶ��ŝũ�hŝƚǀŽĞƌŝŶŐ

�ŽŶƚƌĂĐƚďƌĞƵŬ

�ĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ��ƌĐŚŝƚĞĐƚ

KŶƚďŝŶĚŝŶŐͬEŝĞƚŝŐǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ

�ĂŶŶĞŵŝŶŐƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ

�ĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ��ĂŶŶĞŵĞƌ

�ƌĞůŽŽŶ��ƌĐŚŝƚĞĐƚ

�ŝƌĞĐƚĞ��ĞůĂƐƚŝŶŐĞŶ �ŶĚĞƌĞ

WĞƌƐŽŶĞŶďĞůĂƐƚŝŶŐ

sĞŶŶŽŽƚƐĐŚĂƉƐďĞůĂƐƚŝŶŐ

KŶƌŽĞƌĞŶĚĞ�sŽŽƌŚĞĨĨŝŶŐ

Ϯϳϴ ϭϮϳ ϰϬϱ ϭϮϰ Ϯϴϭ ϴϰϵ ϰϲϱ

ϯϰ ϯ ϯϳ ϳ ϯϬ ϴϮϳ ϱϳϰ

Ϯϰϴ ϳϭ ϯϭϵ ϵϰ ϮϮϱ ϭϬϵϰ ϵϳϰ

ϴϭ ϯϱ ϭϭϲ Ϯϱ ϵϭ ϲϴϴ ϱϮϯ

ϯϮϵ ϲϴ ϯϵϳ ϭϬϳ ϮϵϬ ϵϭϴ ϴϳϯ

Ϯϰ ϲ ϯϬ ϭϯ ϭϳ ϵϱϭ ϴϯϯ

Ϯϴϵ ϭϭϭ ϰϬϬ ϭϬϴ ϮϵϮ ϵϵϲ ϴϳϳ

ϵϯ ϰϱ ϭϯϴ ϰϰ ϵϰ ϴϴϵ ϲϱϴ

ϯ ϱ ϴ ϰ ϰ ϱϮϭ ϲϭϳ

ϭϵϵ ϳϳ Ϯϳϲ ϲϬ Ϯϭϲ ϵϳϰ ϲϰϵ

ϴϮϭ ϯϯϲ ϭϭϱϳ ϰϮϵ ϳϮϴ ϳϵϮ ϲϯϴ

ϭϱϲϭ ϰϲϯ ϮϬϮϰ ϲϭϱ ϭϰϬϵ ϵϭϳ ϴϭϱ

ϭϱϬ ϰϴ ϭϵϴ ϱϯ ϭϰϱ ϵϱϴ ϴϳϯ

ϭϲϴ ϰϵ Ϯϭϳ ϱϳ ϭϲϬ ϭϭϭϱ ϭϬϲϬ

ϯϯϯ ϵϳ ϰϯϬ ϭϭϳ ϯϭϯ ϴϱϳ ϲϲϱ

ϮϭϮ ϲϴ ϮϴϬ ϴϴ ϭϵϮ ϭϬϴϭ ϵϴϱ

ϭϬϴ ϰϯ ϭϱϭ ϰϴ ϭϬϯ ϭϭϭϮ ϭϬϵϮ

ϭϳϵ ϵϲ Ϯϳϱ ϰϱ ϮϯϬ ϴϳϴ ϱϳϰ

ϭϭϲϰ ϰϬϲ ϭϱϳϬ ϱϬϵ ϭϬϲϭ ϵϭϯ ϲϮϭ

ϳϬϮ Ϯϲϵ ϵϳϭ Ϯϵϵ ϲϳϮ ϴϱϴ ϱϵϱ

ϭϮϬ ϲϲ ϭϴϲ ϱϳ ϭϮϵ ϱϯϬ ϰϴϬ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

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

DĞĚŝĂŶĞ

ĚƵƵƌ

ŽƵƚƉƵƚΎ

�ŝƌĞĐƚĞ��ĞůĂƐƚŝŶŐĞŶ �ĞůĂƐƚŝŶŐ�EŝĞƚͲsĞƌďůŝũĨŚŽƵĚĞƌƐ

�ĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐͬ^ĂŵĞŶǁŽŶĞŶĚĞŶ �ŶĚĞƌĞ

hŝƚŬĞƌŝŶŐ�EĂ��ĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ

sŽŽƌůŽƉŝŐĞ�DĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ

sĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐͬsĞƌĚĞůŝŶŐ�EĂ��ĐŚƚƐĐŚͬ͘tĞƚƚ͘

^ĂŵĞŶǁ

�ĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐͬ^ĐŚĞŝĚŝŶŐ�dĂĨĞů��Ŷ��ĞĚ

;KƵĚĞ�tĞƚͿ

sŽŽƌůŽƉŝŐĞ�DĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ

;ZĞĐŚƚĞŶͬ'ŽĞĚĞƌĞŶͿ

KŶŚĞƌƐƚĞůďĂƌĞ�KŶƚǁƌŝĐŚƚŝŶŐ�;�ĐŚƚƐĐŚ͘

EŝĞƵǁĞ�tĞƚͿ

sĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐͬsĞƌĚĞůŝŶŐ�EĂ�&ĞŝƚĞůŝũŬĞ

^ĂŵĞŶǁŽŶŝŶŐ

�ĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�KŶĚĞƌůŝŶŐĞ�dŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐ

�ƌĨĞŶŝƐƐĞŶ͕�^ĐŚĞŶŬŝŶŐĞŶ��Ŷ

dĞƐƚĂŵĞŶƚĞŶ

�ŶĚĞƌĞ

sĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐ��Ŷ�sĞƌĚĞůŝŶŐ�EĂůĂƚĞŶƐĐŚĂƉ

^ĐŚĞŶŬŝŶŐĞŶ

dĞƐƚĂŵĞŶƚ

/ŶďƌĞŶŐ�/Ŷ�EĂůĂƚĞŶƐĐŚĂƉ

KŶďĞŚĞĞƌĚĞ�EĂůĂƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ

,ŽŵŽůŽŐĂƚŝĞ�sĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐƐƐƚĂĂƚ�EŽƚĂƌŝƐ

ϲϮ ϭϯ ϳϱ Ϯϭ ϱϰ ϲϴϭ ϲϭϭ

ϲϲ ϱϳ ϭϮϯ ϱϮ ϳϭ ϯϱϵ Ϯϴϰ

ϲϰϵ ϯϱϳ ϭϬϬϲ ϰϭϳ ϱϴϵ ϰϯϲ ϯϴϴ

ϯϳϬ Ϭ ϯϳϬ ϭϯϳ Ϯϯϯ ϭϲϮϵ ϭϰϳϳ

ϰϭϴ Ϯϭϴ ϲϯϲ ϮϮϭ ϰϭϱ ϱϵϭ ϱϳϬ

ϳϯ ϯϮ ϭϬϱ Ϯϳ ϳϴ ϰϱϮ ϯϬϬ

ϭϵϰ ϭϳϴ ϯϳϮ ϭϵϭ ϭϴϭ ϯϭϬ Ϯϳϳ

ϯϬ ϯϱ ϲϱ Ϯϲ ϯϵ ϮϱϮ ϮϮϵ

ϱϱ ϰϵ ϭϬϰ ϯϵ ϲϱ ϰϮϬ ϯϯϳ

Ϯϭ Ϯϯ ϰϰ ϮϮ ϮϮ Ϯϲϵ Ϯϰϲ

ϲϭ ϮϬ ϴϭ Ϯϱ ϱϲ ϴϳϲ ϰϯϱ

ϰϬϭ ϮϬϱ ϲϬϲ ϮϬϴ ϯϵϴ ϲϵϮ ϰϲϯ

ϳϵ ϰϬ ϭϭϵ ϯϱ ϴϰ ϳϯϬ ϲϰϵ

ϵϯ ϰϱ ϭϯϴ ϰϵ ϴϵ ϳϲϯ ϱϲϯ

ϵ ϱ ϭϰ ϯ ϭϭ ϯϮϰ ϯϮϰ

ϭϭ ϭϭ ϮϮ ϴ ϭϰ ϯϭϲ Ϯϰϯ

ϭϱ Ϯ ϭϳ ϭϭ ϲ ϴϮϵ ϲϳϬ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

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

DĞĚŝĂŶĞ

ĚƵƵƌ

ŽƵƚƉƵƚΎ

�ƌĨĞŶŝƐƐĞŶ͕�^ĐŚĞŶŬŝŶŐĞŶ��Ŷ

dĞƐƚĂŵĞŶƚĞŶ

<ůĞŝŶĞ�EĂůĂƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ

�ǆĐůƵƐŝĞǀĞ��ĞǀŽĞŐĚŚĞĚĞŶ KƉƉĞƌǀůĂŬƚĞǁĂƚĞƌĞŶŚĞĨĨŝŶŐ

�ǆĐůƵƐŝĞǀĞ��ĞǀŽĞŐĚŚĞĚĞŶ

�ƌƵƐƐĞůͬDĂƌŬƚĞŶŚŽĨ

�ŶĚĞƌĞ

�ŝƉƚ�;t�ϭϳͬϬϭͬϮϬϬϯͿ

�ƌĞŐ�;t�ϭϮͬϬϰͬϭϵϲϱ��Ŷ�ϮϵͬϬϰͬϭϵϵϵͿ

�ďŝĞ�;�ĞŶĞůƵǆ��ƵƌĞĂƵ�/ŶƚĞůůĞĐƚƵĞůĞ

�ŝŐĞŶĚŽŵͿ

�ĞůŐŝƐĐŚĞ�DĞĚĞĚŝŶŐŝŶŐƐĂƵƚŽƌŝƚĞŝƚ�;t

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϯͿ

�ƌĐ�;^ĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐĂŬŬŽŽƌĚ�ϭϳͬϭϭͬϮϬϬϲͿ

�ŝĂĐ�;t�ϵͬϬϳͬϮϬϬϰ�Ͳ�<ď�ϮϳͬϬϱͬϮϬϬϰͿ

dŽĞǌŝĐŚƚͬsĞŝůŝŐŚĞŝĚ�;^ƉŽŽƌĐŽĚĞǆͿ

�ƚŚŝƐĐŚĞ��ŽŵŵŝƐƐŝĞ�dĞůĞĐŽŵ�;t

ϲͬϬϳͬϮϬϬϱͿ

�ďĨĂͬ&ƐŵĂ�;t�ϮͬϬϴͬϮϬϬϮͿ

�ǆĐůƵƐŝĞǀĞ��ĞǀŽĞŐĚŚĞĚĞŶ�>ƵŝŬ �ǁĂƉĞ�;'ĂƐ��Ŷ��ůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚͿ

�ǆĞƋƵĂƚƵƌ �ǆĞƋƵĂƚƵƌ

&ĂŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ �ŶĚĞƌĞ

&ĂŝůůŝĞƚǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ

^ƚĂŬŝŶŐ�sĂŶ��ĞƚĂůŝŶŐ

sĞƌƐĐŚŽŽŶďĂĂƌŚĞŝĚ�'ĞĨĂŝůůĞĞƌĚĞ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭϲϳϱ ϭϲϳϱ

ϭϬ Ϭ ϭϬ ϲ ϰ ϰϵϵ ϰϴϴ

Ϭ ϯ ϯ Ϭ ϯ ͘ ͘

ϭϭ Ϯ ϭϯ ϲ ϳ ϭϲϲ ϭϲϲ

ϲ Ϯ ϴ ϯ ϱ ϰϵϳ ϭϰϲ

ϭϱ ϯ ϭϴ Ϯ ϭϲ ϱϲϲ ϱϲϲ

ϯ ϯ ϲ ϲ Ϭ ϱϬϵ ϭϲϯ

ϭ ϭϬ ϭϭ Ϯ ϵ ϯϱϬ ϯϱϬ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭϲϳ ϭϲϳ

Ϭ Ϯ Ϯ Ϯ Ϭ ϳϬ ϳϬ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϱ Ϭ ϱ ϰ ϭ ϯϵϮ ϰϯϰ

ϭϵ ϭϭ ϯϬ ϭϴ ϭϮ Ϯϴϭ ϭϵϬ

ϭϴϬ ϭϰϲ ϯϮϲ ϭϭϯ Ϯϭϯ ϰϯϵ ϯϵϬ

ϵϲ ϭϭϲ ϮϭϮ ϭϭϴ ϵϰ Ϯϭϱ ϭϭϬ

ϰϭ Ϯϴ ϲϵ Ϯϭ ϰϴ ϰϯϭ ϯϳϳ

ϴϴ ϲϬ ϭϰϴ ϲϴ ϴϬ ϰϰϵ ϯϲϭ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

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

DĞĚŝĂŶĞ

ĚƵƵƌ

ŽƵƚƉƵƚΎ

&ĂŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ KƉŶĂŵĞ�/Ŷ�WĂƐƐŝĞĨ

/ŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ�>ŝũƐƚ�sĂŶ��ƵƌĂƚŽƌƐ

ZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝĞ

&ĂŵŝůŝĂĂů�sĞƌŵŽŐĞŶƐƌĞĐŚƚ �ŶĚĞƌĞ

tŝũǌŝŐŝŶŐ�,ƵǁĞůŝũŬƐǀĞƌŵŽŐĞŶƐƚĞůƐĞů

sĞƌŵŽŐĞŶƐƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ��ĞƚǁŝƐƚŝŶŐ

�ĐŚƚŐͬ͘tĞƚƚ͘^ĂŵĞŶǁ

sĞƌŵŽŐĞŶƐƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ��ĞƚǁŝƐƚŝŶŐĞŶ��ŝũ

�ŽŶĐƵďŝŶĂĂƚ

EŝĞƚŝŐǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ�,ĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ��ĐŚƚŐĞŶŽŽƚ

;�ƌƚϮϮϰďǁͿ

'ĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬ��ŬŬŽŽƌĚ �ŶĚĞƌĞ

sĞƌǌŽĞŬ�'ĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ZĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞ

,ŽŵŽůŽŐĂƚŝĞ��ŬŬŽŽƌĚ

sĞƌůĞŶŐŝŶŐ�KƉƐĐŚŽƌƚŝŶŐ��Ŷ�tŝũǌŝŐŝŶŐ

sŽŽƌǁĞƌƉ

<ĂŵĞƌƐ�sŽŽƌ�,ĂŶĚĞůƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

^ĐŚŽƌƐŝŶŐ��ĞƐůĂŐ

sĞƌǀƌŽĞŐĚ��ŝŶĚĞ��Ŷ�^ůƵŝƚŝŶŐ

,ĞƌƌŽĞƉŝŶŐ�'ĞǌĂŐ�sĂŶ�'ĞǁŝũƐĚĞ ,ĞƌƌŽĞƉŝŶŐ�'ĞǌĂŐ�sĂŶ�'ĞǁŝũƐĚĞ

,ŽŵŽůŽŐĂƚŝĞ��ĚŽƉƚŝĞ ,ŽŵŽůŽŐĂƚŝĞ��ĚŽƉƚŝĞ

,ƵƵƌĐŽŶƚƌĂĐƚ �ŶĚĞƌĞ

ϭϭϬ Ϯϱ ϭϯϱ ϰϳ ϴϴ ϳϮϲ ϲϴϴ

ϯ ϯ ϲ Ϯ ϰ ϭϲϴ ϭϲϴ

ϱ Ϭ ϱ Ϯ ϯ ϵϵϲ ϵϵϲ

ϰϰ ϯϬ ϳϰ Ϯϭ ϱϯ ϱϲϭ ϰϮϰ

ϰ Ϯ ϲ ϯ ϯ ϳϬϲ Ϯϵϴ

ϱϰ Ϯϯ ϳϳ Ϯϲ ϱϭ ϲϮϲ ϲϮϭ

ϭϮ Ϭ ϭϮ ϭ ϭϭ ͘ ͘

ϳ ϳ ϭϰ Ϯ ϭϮ ϭϭϮϯ ϭϭϮϯ

Ϯϴ ϭϰ ϰϮ ϮϬ ϮϮ Ϯϵϴ ϮϬϬ

Ϯϰ ϯϱ ϱϵ ϰϬ ϭϵ ϭϳϲ ϰϵ

Ϯϯ ϭϴ ϰϭ ϭϵ ϮϮ ϭϳϴ ϴϭ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ ϵϴϴ ϵϴϴ

ϭ ϰ ϱ ϯ Ϯ ϯϮ ϵ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϯ ϱ ϳ ϱ Ϯ ϭϲϯ ϭϰϰ

ϭϳ ϱ ϮϮ ϰ ϭϴ ϰϵϵ ϰϵϵ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϭϲ ϰ ϮϬ ϱ ϭϱ ϭϬϳϱ ϭϭϮϴ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

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

DĞĚŝĂŶĞ

ĚƵƵƌ

ŽƵƚƉƵƚΎ

,ƵƵƌĐŽŶƚƌĂĐƚ ,ƵƵƌ

,ĂŶĚĞůƐŚƵƵƌ

WĂĐŚƚ

/ŶĚŝƌĞĐƚĞ��ĞůĂƐƚŝŶŐĞŶ �ŶĚĞƌĞ

�͘d͘t͘

ZĞŐŝƐƚƌĂƚŝĞƌĞĐŚƚ

�ĞůĂƐƚŝŶŐ�KƉ�>ĞĞŐƐƚĂŶĚ��Ŷ�sĞƌŬƌŽƚƚŝŶŐ

^ƵĐĐĞƐƐŝĞƌĞĐŚƚ

sĞƌŬĞĞƌƐďĞůĂƐƚŝŶŐ

�ĞůĂƐƚŝŶŐ�KƉ�KŶƚƐƉĂŶŶŝŶŐƐƚŽĞƐƚĞůůĞŶ

�ĞůĂƐƚŝŶŐ�KƉ�^ƉĞůĞŶ��Ŷ�tĞĚĚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ

�ĞůĂƐƚŝŶŐ�KƉ��Ğ�/ŶǀĞƌŬĞĞƌƐƐƚĞůůŝŶŐ

/ŶƚĞůůĞĐƚƵĞůĞ�ZĞĐŚƚĞŶ �ŶĚĞƌĞ

DĞƌŬĞŶ

�ƵƚĞƵƌƐƌĞĐŚƚĞŶ

KĐƚƌŽŽŝĞŶ

dĞŬĞŶŝŶŐĞŶ��Ŷ�DŽĚĞůůĞŶ

<ŝĞƐǁĞƚŐĞǀŝŶŐ <ŝĞƐǁĞƚŐĞǀŝŶŐ

<ŽƌƚŐĞĚŝŶŐ�;�ǆĐů͘��͘Ϯ͘�Ϳ �ŶĚĞƌĞ

�ĂŶƐƚĞůůŝŶŐ��ĞƐŬƵŶĚŝŐĞ��Ŷ

KŶĚĞƌǌŽĞŬƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ

^ĞŬǁĞƐƚĞƌ

ϭϬϳ ϰϮ ϭϰϵ ϯϳ ϭϭϮ ϴϬϳ ϵϴϭ

ϰϲ ϮϬ ϲϲ ϭϳ ϰϵ ϲϵϭ ϰϵϭ

ϴ ϱ ϭϯ ϰ ϵ ϲϴϯ ϰϭϳ

ϳϭϵ Ϯϴϯ ϭϬϬϮ ϭϴϱ ϴϭϳ ϴϰϲ ϱϵϳ

ϯϱϱ ϭϱϯ ϱϬϴ ϭϭϲ ϯϵϮ ϴϴϮ ϱϴϲ

ϯϯ Ϯϵ ϲϮ Ϯϭ ϰϭ ϲϵϰ ϱϬϴ

ϯϳϭ ϭϮϯ ϰϵϰ ϭϭϭ ϯϴϯ ϵϲϴ ϳϴϯ

ϰϰ ϭϰ ϱϴ ϭϴ ϰϬ ϭϬϲϭ ϵϯϭ

ϯϯ ϮϬ ϱϯ Ϯϯ ϯϬ ϰϳϵ ϰϴϴ

ϭϬ ϭ ϭϭ ϯ ϴ ϳϰϳ ϳϰϳ

ϰ Ϯ ϲ Ϭ ϲ ͘ ͘

ϴ ϭϭ ϭϵ ϲ ϭϯ ϰϵϵ ϱϮϲ

ϭϱ ϵ Ϯϰ ϰ ϮϬ ϳϱϱ ϳϭϲ

ϲϵ ϭϴ ϴϳ Ϯϰ ϲϯ ϳϴϳ ϱϲϱ

ϭϮϰ ϯϴ ϭϲϮ ϱϯ ϭϬϵ ϵϰϴ ϳϲϯ

Ϯϲ ϭϵ ϰϱ ϭϰ ϯϭ ϲϳϴ ϯϮϭ

ϭϲ ϲ ϮϮ ϴ ϭϰ ϵϵϳ ϳϯϲ

Ϯ ϰ ϲ ϰ Ϯ ϰ ϰ

ϳϳ Ϯϰ ϭϬϭ ϯϵ ϲϮ Ϯϭϲ ϭϬϴ

ϯϭ ϭϴ ϰϵ Ϯϵ ϮϬ Ϯϲϭ ϭϯϴ

ϴ ϲ ϭϰ ϵ ϱ ϭϵϬ ϭϮϵ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

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

DĞĚŝĂŶĞ

ĚƵƵƌ

ŽƵƚƉƵƚΎ

<ŽƌƚŐĞĚŝŶŐ�;�ǆĐů͘��͘Ϯ͘�Ϳ 'ĞĚĞƚŝŶĞĞƌĚĞŶ

sƌĞĞŵĚĞůŝŶŐĞŶ

>ŽƵƚĞƌ�^ĐŚĂĚĞ��Ŷ�^ĐŚĂĚĞůŽŽƐƐƚĞůůŝŶŐ �ŶĚĞƌĞ

^ƚŽĨĨĞůŝũŬĞ�^ĐŚĂĚĞ�;�ǆĐůƵƐŝĞĨ��ƌĂŶĚͿ

KǀĞƌůŝũĚĞŶ�;�ǆĐůƵƐŝĞĨ��ƌĂŶĚͿ

sĞƌǁŽŶĚŝŶŐĞŶ�;�ǆĐůƵƐŝĞĨ��ƌĂŶĚͿ

�ƌĂŶĚƐĐŚĂĚĞ

DĂƌŬƚƉƌĂŬƚŝũŬĞŶ��Ŷ�DĞĚĞĚŝŶŐŝŶŐ �ŶĚĞƌĞ

tĞƚ�DĂƌŬƚƉƌĂŬƚŝũŬĞŶ

DĞĚĞĚŝŶŐŝŶŐƐǌĂŬĞŶ�;EŝĞƚ�/͘ϭ͘&Ϳ

DŝƐůĞŝĚĞŶĚĞ�ZĞĐůĂŵĞ�sƌŝũĞ��ĞƌŽĞƉĞŶ

DŝůŝĞƵǌĂŬĞŶ DŝůŝĞƵǌĂŬĞŶ

EĂƚƵƵƌƌĂŵƉ EĂƚƵƵƌƌĂŵƉ

KŶďĞŬĞŶĚ KŶďĞŬĞŶĚ

KƵĚĞƌůŝũŬ�'ĞǌĂŐ KƵĚĞƌůŝũŬ�'ĞǌĂŐ

KǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ�'ĞĞŶ

�ŽƵǁǌĂĂŬ͕ƉĂĐŚƚ͕ƚƌĂŶƐƉ͕ǀĞƌǌĞŬ

�ŶĚĞƌĞ

/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�^ĞŶƐŽ�^ƚƌŝĐƚŽ

<ŽŽƉ�Ͳ�sĞƌŬŽŽƉ

>ĞŶŝŶŐ

�ĂŶŶĞŵŝŶŐ��ĞŚĂůǀĞ��ŽƵǁ��Ŷ�dƌĂŶƐƉŽƌƚ

&ƌĂŶĐŚŝƐŝŶŐ

/ŶƉĂŶĚŐĞǀŝŶŐ

ϭϭ ϭϬ Ϯϭ ϭϬ ϭϭ ϱϴϭ ϭϯϴ

ϭϳ ϭϵ ϯϲ ϮϮ ϭϰ ϮϳϮ ϭϳϱ

ϴϮ ϵ ϵϭ ϰϲ ϰϱ ϳϰϱ ϱϴϵ

ϭϲϲ ϳϱ Ϯϰϭ ϵϭ ϭϱϬ ϲϱϬ ϱϮϭ

ϭϱ Ϯ ϭϳ ϴ ϵ ϭϮϭϯ ϳϬϮ

ϭϯϰ ϴϭ Ϯϭϱ ϱϲ ϭϱϵ ϲϴϲ ϱϯϮ

ϯϴ ϭϵ ϱϳ ϭϵ ϯϴ ϴϮϰ ϲϲϬ

ϰϯ ϭϵ ϲϮ Ϯϴ ϯϰ ϱϯϲ ϯϵϮ

ϵϵ ϰϱ ϭϰϰ ϱϱ ϴϵ ϱϲϵ ϰϯϯ

Ϯϳ ϭϯ ϰϬ ϴ ϯϮ ϲϭϲ ϰϴϴ

Ϯ ϭ ϯ ϭ Ϯ ϭϬϬϬ ϭϬϬϬ

ϰϬ ϯϭ ϳϭ ϭϳ ϱϰ ϵϰϲ ϭϮϮϲ

ϭϴ ϰ ϮϮ ϳ ϭϱ ϱϯϴ ϰϯϱ

ϵϮϰ ϰϳϭ ϭϯϵϱ ϱϬϮ ϴϵϯ ϱϮϰ ϳ

ϭϬϰ Ϭ ϭϬϰ Ϯϳ ϳϳ ϭϱϲϴ ϭϯϰϱ

ϵϰϲ ϮϵϮ ϭϮϯϴ ϰϰϲ ϳϵϮ ϳϳϰ ϱϯϳ

ϭϬϳϰ ϰϰϲ ϭϱϮϬ ϱϲϰ ϵϱϲ ϲϵϳ ϱϱϯ

ϮϮϵϱ ϳϳϱ ϯϬϳϬ ϴϴϲ Ϯϭϴϰ ϴϬϵ ϲϴϴ

ϳϯϲ ϯϬϱ ϭϬϰϭ ϯϭϵ ϳϮϮ ϳϰϲ ϲϬϯ

ϭϲϳϵ ϱϱϳ ϮϮϯϲ ϱϮϬ ϭϳϭϲ ϴϵϰ ϵϴϲ

ϯϯ ϭϭ ϰϰ ϭϬ ϯϰ ϭϬϬϰ ϳϵϲ

ϵ ϭ ϭϬ ϱ ϱ ϱϰϱ ϰϳϴ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

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

DĞĚŝĂŶĞ

ĚƵƵƌ

ŽƵƚƉƵƚΎ

KǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ�'ĞĞŶ

�ŽƵǁǌĂĂŬ͕ƉĂĐŚƚ͕ƚƌĂŶƐƉ͕ǀĞƌǌĞŬ

>ĂƐƚŐĞǀŝŶŐ

�ŽŶĐĞƐƐŝĞŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ

,ĂŶĚĞůƐĂŐĞŶƚƵƵƌͬ�ŽŵŵŝƐŝĞͬ&ŝĚƵĐŝĂŝƌĞ

�ǆĐůƵƐŝǀŝƚĞŝƚƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ

�ŽƌŐ�hŝƚŐĞǌŽŶĚĞƌĚ��͘ϱ͘�͕��ĞĐŚĂƌŐĞ��Ŷ

�͘ϭϳ͘�

>ĞĂƐŝŶŐ

&ĂĐƚŽƌŝŶŐ

WĂŶĚǀĞƌǌŝůǀĞƌŝŶŐ WĂŶĚǀĞƌǌŝůǀĞƌŝŶŐ

WĞƌƐŽŽŶůŝũŬ��ŽŶƚĂĐƚ WĞƌƐŽŽŶůŝũŬ��ŽŶƚĂĐƚ

KŶďĞŬĞŶĚ

WĞƌƐŽŽŶůŝũŬ��ŽŶƚĂĐƚ�DĞƚ

'ƌŽŽƚŽƵĚĞƌƐ�KĨ��ĞƌĚĞŶ

WĞƌƐŽŽŶůŝũŬ��ŽŶƚĂĐƚ�DĞƚ�'ƌŽŽƚŽƵĚĞƌƐ�KĨ

�ĞƌĚĞŶ

^ĐŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚĞƌůŝũŬĞ�hŝƚƐƉƌĂŬĞŶ ^ĐŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚĞƌůŝũŬĞ�hŝƚƐƉƌĂŬĞŶ

^ƚĂĂƚ��Ğƌ�WĞƌƐŽŶĞŶ �ŶĚĞƌĞ

sĞƌǌĞƚ�dĞŐĞŶ�,ƵǁĞůŝũŬͬtĞƚƚĞůŝũŬĞ

^ĂŵĞŶǁŽŶŝŶŐ

�ĨƐƚĂŵŵŝŶŐ

�ŬƚĞ��ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�^ƚĂŶĚ

^ƚĂĂƚƐůŽǌĞ

EĂƚŝŽŶĂůŝƚĞŝƚ

ϭϴϵ ϲϳ Ϯϱϲ ϲϮ ϭϵϰ ϴϮϯ ϱϱϬ

ϭϮϱ ϯϬ ϭϱϱ ϰϱ ϭϭϬ ϭϬϱϭ ϭϬϳϮ

ϮϮϴ ϴϯ ϯϭϭ ϴϯ ϮϮϴ ϴϵϭ ϵϰϱ

ϭϬϰ ϮϬ ϭϮϰ ϰϱ ϳϵ ϭϭϱϱ ϭϬϴϬ

ϭϲϭ ϰϰ ϮϬϱ ϲϴ ϭϯϳ ϴϬϵ ϲϰϴ

ϭϬϱ ϰϭ ϭϰϲ Ϯϵ ϭϭϳ ϭϭϭϭ ϭϬϳϴ

ϯϬ ϵ ϯϵ ϳ ϯϮ ϵϭϬ ϳϲϯ

Ϯ ϭ ϯ ϭ Ϯ ϭϲϵ ϭϲϵ

ϲϯϴ Ϭ ϲϯϴ ϭϰ ϲϮϰ ϭϳϮϭ ϭϯϬϭ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϲϴ Ϭ ϲϴ ϰ ϲϰ ͘ ͘

ϵ ϲ ϭϱ ϱ ϭϬ ϲϭϭ ϲϰϳ

ϯϱ ϭϵ ϱϰ ϮϮ ϯϮ ϯϳϭ Ϯϴϱ

ϭϭϵ ϭϬϬ Ϯϭϵ ϭϬϳ ϭϭϮ ϯϯϭ ϯϬϬ

ϭϮϮ ϰϳ ϭϲϵ ϳϴ ϵϭ ϱϯϭ ϰϰϵ

ϴϮ ϱϰ ϭϯϲ ϳϯ ϲϯ ϯϱϳ ϮϵϬ

Ϯϭ ϰϮ ϲϯ ϭϴ ϰϱ ϰϮϬ ϯϳϭ

ϮϬϮ ϭϱϴ ϯϲϬ ϮϬϯ ϭϱϳ ϯϮϲ ϯϬϯ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

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

DĞĚŝĂŶĞ

ĚƵƵƌ

ŽƵƚƉƵƚΎ

^ƚĂĂƚ��Ğƌ�WĞƌƐŽŶĞŶ EŝĞƚŝŐǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ�,ƵǁĞůŝũŬͬtĞƚƚĞůŝũŬĞ

^ĂŵĞŶǁŽŶŝŶŐ

�ĚŽƉƚŝĞ�DĞĞƌĚĞƌũĂƌŝŐĞŶ

,ŽŵŽůŽŐĂƚŝĞ��ĚŽƉƚŝĞ

�ĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ�sĂŶ�WĞƌƐŽŶĞŶ

�ŝũƐƚĂŶĚ�'ĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬ�ZĂĂĚƐŵĂŶ

KŶďĞŬǁĂĂŵǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ

sĞƌůĞŶŐĚĞ�DŝŶĚĞƌũĂƌŝŐŚĞŝĚ

dƌĂŶƐƉŽƌƚ�sĂŶ�'ŽĞĚĞƌĞŶ �ŶĚĞƌĞ

dĞ�>ĂŶĚ

�ŽŽƌ��Ğ�>ƵĐŚƚ

dƵĐŚƚǌĂŬĞŶ dƵĐŚƚǌĂŬĞŶ

sĞŶŶŽŽƚƐĐŚĂƉƉĞŶ �ŶĚĞƌĞ

'ĞƐĐŚŝůůĞŶ�dƵƐƐĞŶ��ĂŶĚĞĞůŚŽƵĚĞƌƐ

sŽůƐƚŽƌƚŝŶŐ�<ĂƉŝƚĂĂů

�ĞƐůŝƐƐŝŶŐ��ůŐĞŵĞŶĞ�sĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ

�ĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ�^ƚŝĐŚƚĞƌƐ��Ŷ��ĞŚĞĞƌĚĞƌƐ

'ĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�KŶƚďŝŶĚŝŶŐ�sĂŶ

sĞŶŶŽŽƚƐĐŚĂƉƉĞŶ

sĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐĞŶ �ŶĚĞƌĞ

hŝƚŬĞƌŝŶŐ�WŽůŝƐ

WƌĞŵŝĞƐ

ϯϵ Ϯϵ ϲϴ Ϯϳ ϰϭ ϰϴϭ ϯϰϭ

ϮϮ ϭϭ ϯϯ ϭϱ ϭϴ ϯϳϴ Ϯϵϴ

ϱ ϭ ϲ Ϯ ϰ ϰϯϭ ϰϯϭ

ϭ ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

Ϭ Ϯ Ϯ ϭ ϭ ϭϰϰ ϭϰϰ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ͘ ͘

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

ϭϳ ϱ ϮϮ ϳ ϭϱ ϲϮϳ ϳϭϳ

ϲϲ Ϯϵ ϵϱ ϮϬ ϳϱ ϭϬϳϰ ϵϱϴ

ϭϬ ϯ ϭϯ ϭ ϭϮ ϭϯϯϴ ϭϯϯϴ

ϰ Ϭ ϰ ϭ ϯ ͘ ͘

ϮϰϬ ϭϬϲ ϯϰϲ ϭϯϱ Ϯϭϭ ϱϱϭ ϰϭϭ

Ϯϳϲ ϭϯϮ ϰϬϴ ϭϭϮ Ϯϵϲ ϲϯϲ ϱϰϱ

ϳϬ ϰϮ ϭϭϮ ϰϰ ϲϴ ϲϵϭ ϳϯϭ

ϲϰ Ϯϯ ϴϳ ϯϮ ϱϱ ϴϴϴ ϳϲϮ

Ϯϱϴ ϭϰϮ ϰϬϬ ϭϬϯ Ϯϵϳ ϳϰϰ ϳϭϵ

Ϯ ϳ ϵ ϲ ϯ ϭϭϬ ϭϮϭ

ϴϯ ϯϴ ϭϮϭ ϯϬ ϵϭ ϲϲϰ ϱϳϴ

ϳϭϱ ϯϮϰ ϭϬϯϵ ϯϮϱ ϳϭϰ ϳϵϴ ϲϰϱ

ϰϯ ϭϮ ϱϱ ϮϮ ϯϯ ϳϳϲ ϳϯϴ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

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

DĞĚŝĂŶĞ

ĚƵƵƌ

ŽƵƚƉƵƚΎ

sĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐĞŶ �ƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂů

ZĞŐƌĞƐǀŽƌĚĞƌŝŶŐ

sĞƌǌŽĞŬ�dŽƚ�ZĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ �ŶĚĞƌĞ

ZĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐ��ŝũ�,Ğƚ��ƵƌĞĂƵ

,ŽŐĞƌ��ĞƌŽĞƉ

�ŝũ��Ğ��ĞƌƐƚĞ�sŽŽƌǌŝƚƚĞƌ

sŽŽƌůŽƉŝŐĞ��ŽĚĞ sŽŽƌůŽƉŝŐĞ��ŽĚĞ

sŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�dĞŶ��ĂŶǌŝĞŶ�sĂŶ

DŝŶĚĞƌũĂƌŝŐĞ�<ŝŶĚĞƌĞŶ

�ŶĚĞƌĞ

KƵĚĞƌůŝũŬ�'ĞǌĂŐ��Ŷ�sĞƌďůŝũĨƐƌĞŐĞůŝŶŐĞŶ

KŶĚĞƌŚŽƵĚƐďŝũĚƌĂŐĞ

�ĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�'ƌĞŶƐŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚ�,ŽĞĚĞͲ

ͬ�ĞǌŽĞŬƌĞĐŚƚ

hŝƚŬĞƌŝŶŐ�>ĞǀĞŶƐŽŶĚĞƌŚŽƵĚ�;dĞŐĞŶ

sĞƌǁĞŬŬĞƌͿ

WĞƌƐŽŽŶůŝũŬ��ŽŶƚĂĐƚ�DĞƚ�'ƌŽŽƚŽƵĚĞƌƐ�KĨ

�ĞƌĚĞŶ

�ĚŽƉƚŝĞ�DŝŶĚĞƌũĂƌŝŐĞŶ

hŝƚǀŽĞƌŝŶŐ�sĞƌďůŝũĨƐƌĞŐĞůŝŶŐĞŶ�;ϯϴϳƚĞƌͿ

dŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐ�,ƵǁĞůŝũŬ

sǌǁ sǌǁ

tƌĂŬŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞ �ŶĚĞƌĞ

DĂŐŝƐƚƌĂĂƚ

ϰϳ ϳ ϱϰ Ϯϱ Ϯϵ ϭϬϳϰ ϳϱϯ

ϲϲ Ϯϴ ϵϰ Ϯϵ ϲϱ ϲϴϵ ϱϵϰ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ ͘ ͘

Ϯϱϰ ϵϬϱ ϭϭϱϵ ϴϱϬ ϯϬϵ ϭϭ ϳ

Ϯϵ ϭϬϭ ϭϯϬ ϴϱ ϰϱ ϮϮ ϵ

ϵ Ϯϰ ϯϯ ϮϮ ϭϭ ϯ Ϯ

ϱϰ ϯϮ ϴϲ ϭϬ ϳϲ ϵϯϱ ϯϲϮ

ϯϵ ϱϯ ϵϮ ϱϮ ϰϬ ϮϬϰ ϭϬϱ

ϭϭϰϱ ϭϯϴϰ ϮϱϮϵ ϭϭϭϰ ϭϰϭϱ ϮϵϮ Ϯϯϯ

ϳϭϱ ϴϱϱ ϭϱϳϬ ϲϳϰ ϴϵϲ Ϯϵϯ Ϯϳϰ

Ϭ Ϯ Ϯ Ϯ Ϭ ϱϳ ϱϳ

ϳ ϭϬ ϭϳ ϳ ϭϬ ϮϴϬ Ϯϵϰ

ϲϮ ϲϳ ϭϮϵ ϱϭ ϳϴ Ϯϳϱ Ϯϭϱ

ϭϮ ϭϱ Ϯϳ ϭϮ ϭϱ ϮϵϮ ϮϮϭ

ϮϮ ϭϲ ϯϴ ϭϮ Ϯϲ ϱϬϴ ϲϳϯ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϯϮϮ ϯϮϮ

ϭϵ ϭϰ ϯϯ ϭϱ ϭϴ ϲϲϴ ϲϳϴ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭϱ ϭϱ

Ϯ ϮϮ Ϯϰ Ϯϭ ϯ ϯϰ Ϯϴ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ
,ĂŶŐĞŶĚ

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

DĞĚŝĂŶĞ

ĚƵƵƌ

ŽƵƚƉƵƚΎ

tƌĂŬŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞ �ĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

�ĂŬĞŶƌĞĐŚƚ �ŶĚĞƌĞ

KŶƌŽĞƌĞŶĚĞ�'ŽĞĚĞƌĞŶ

ZŽĞƌĞŶĚĞ�'ŽĞĚĞƌĞŶ

DĞĚĞͲ�ŝŐĞŶĚŽŵ

�ƵƌĞŶŚŝŶĚĞƌ

�ƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞĚĞŶ

�ĞĞƌĞĐŚƚ �ŶĚĞƌĞ

�ĞĞǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ

dƌĂŶƐƉŽƌƚ�sĂŶ�'ŽĞĚĞƌĞŶ

�ĂŶǀĂƌŝŶŐ

,ĂǀĞŶĐůĂŝŵƐ

dŽƚĂĂů

ϲ ϭ ϳ ϯ ϰ ϳϳ ϳϳ

ϰϴ ϭϳ ϲϱ ϭϴ ϰϳ ϲϵϯ ϲϱϳ

ϱϮϭ Ϯϭϭ ϳϯϮ ϮϮϯ ϱϬϵ ϳϯϮ ϱϰϴ

ϭϮϯ ϯϵ ϭϲϮ ϰϲ ϭϭϲ ϳϵϳ ϱϱϵ

ϱϳ ϮϮ ϳϵ Ϯϰ ϱϱ ϳϱϲ ϱϬϳ

ϮϭϮ ϲϲ Ϯϳϴ ϳϲ ϮϬϮ ϵϬϳ ϲϴϳ

ϯϯ ϴ ϰϭ ϭϵ ϮϮ ϴϭϭ ϰϵϴ

Ϯϰ ϱ Ϯϵ ϭϯ ϭϲ ϭϭϯϵ ϴϭϰ

Ϯϳ ϱ ϯϮ ϭϮ ϮϬ ϵϵϭ ϵϱϭ

ϰϱ ϭϬ ϱϱ ϭϴ ϯϳ ϭϬϳϭ ϴϲϴ

ϭϲ ϱ Ϯϭ ϱ ϭϲ ϴϯϰ ϳϯϮ

ϰ ϭ ϱ Ϭ ϱ ͘ ͘

ϯϯϬϯϵ ϭϱϲϱϭ ϰϴϲϵϬ ϭϲϯϰϲ ϯϮϯϰϰ ϲϭϴ ϰϱϳ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϯ͘ď͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ ;EŝĞƵǁͿ

�Ğ ϮϬ ŵĞĞƐƚĞ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ ĂĂƌĚĞŶ

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϭ͘ϱ͘ �ĞƌƐƚĞ ƌĞĐŚƚƐŵĂĐŚƚ

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

�ŶĚĞƌĞ

�ƌďĞŝĚƐŚŽĨ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ

�ĞƐƚĞŶĚŝŐĞ�ĚĞƉƵƚĂƚŝĞ

&ŝƐĐĂůĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞ

,ŽĨ�ǀĂŶ�ďĞƌŽĞƉ

:ĞƵŐĚƌĞĐŚƚďĂŶŬ

KŶďĞŬĞŶĚ

ZĞĐŚƚďĂŶŬ�ǀĂŶ�ĞĞƌƐƚĞ�ĂĂŶůĞŐ

ZĞĐŚƚďĂŶŬ�ǀĂŶ�ŬŽŽƉŚĂŶĚĞůͬKŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ

dŽƚĂĂů

Ϯϱϵ ϲϱϰ ϰй ϵϭϯ ϲϴϭ ϮϯϮ ϴϲ ϳ

ϯ ϱ Ϭй ϴ ϭ ϳ ϰϲϯ ϰϲϯ

Ϯϯ ϳ Ϭй ϯϬ ϭϬ ϮϬ ϲϰϰ ϯϳϵ

ϱϱϱ Ϯ Ϭй ϱϱϳ ϭϭ ϱϰϲ ϲϵϬϱ ϳϱϲϮ

ϰϯϱ ϴϯ ϭй ϱϭϴ ϭϮϳ ϯϵϭ Ϯϲϲϴ ϱϳϵ

Ϯϭ ϭϵ Ϭй ϰϬ ϮϬ ϮϬ ϭϯϭ ϰ

ϵϭϮ ϭϰ Ϭй ϵϮϲ ϯϲ ϴϵϬ ϵϬϳ ϳϲϴ

Ϯϴϯ ϵϳϯ ϲй ϭϮϱϲ ϱϴϰ ϲϳϮ Ϯϳ ϴ

ϮϮϭϬϯ ϭϬϳϱϴ ϲϵй ϯϮϴϲϭ ϭϭϬϳϰ Ϯϭϳϴϳ ϲϮϯ ϰϲϵ

ϴϰϰϱ ϯϭϯϲ ϮϬй ϭϭϱϴϭ ϯϴϬϮ ϳϳϳϵ ϳϯϱ ϲϭϭ

ϯϯϬϯϵ ϭϱϲϱϭ ϭϬϬй ϰϴϲϵϬ ϭϲϯϰϲ ϯϮϯϰϰ ϲϭϴ ϰϱϳ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

Ϯ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ

ZĞƐƐŽƌƚ
KƵƚƉƵƚ dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ�;ŐƌŽĞƉͿ

dŽƚĂĂů �ŝŶĚĂƌƌĞƐƚ �ŵďƚƐŚĂůǀĞ�ǁĞŐůĂƚŝŶŐ �ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ sŽĞŐŝŶŐ KŶďĞŬĞŶĚ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ

�ƌƵƐƐĞů

'ĞŶƚ

>ƵŝŬ

�ĞƌŐĞŶ

dŽƚĂĂů

ϰϰϳϰ ϰϬϬϳ ϯϬϬ ϭϬ ϭϱϳ Ϭ

ϯϴϭϮ ϯϬϱϲ ϰϳϳ ϭϳϯ ϭϬϲ Ϭ

ϰϬϬϲ ϯϲϰϯ ϮϮϰ ϭϲ ϭϮϯ Ϭ

ϮϰϮϱ ϮϬϱϱ Ϭ Ϯϵϲ ϲϰ ϭϬ

ϭϲϮϵ ϭϮϯϯ ϭϯϯ Ϯϭϰ ϰϴ ϭ

ϭϲϯϰϲ ϭϯϵϵϰ ϭϭϯϰ ϳϬϵ ϰϵϴ ϭϭ

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϯ͘ �/E��ZZ�^d�Eͬ�/E���^�,/<</E'�E EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϯ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ ;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͬĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ ĞŶ ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ ĚƵƵƌͿ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ�ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͬĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ
dŽƚĂĂů

ZĞƐƐŽƌƚ�;ĂĂŶƚĂů�η�ĞŶ�ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�Ϳ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �ĞƌŐĞŶ

η �ƵƵƌ η �ƵƵƌ η �ƵƵƌ η �ƵƵƌ η �ƵƵƌ η �ƵƵƌ

�ĞǀĞƐƚŝŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

'ĞĚĞĞůƚĞůŝũŬĞ�ǁŝũǌŝŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

sŽůůĞĚŝŐĞ�ǁŝũǌŝŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

WƌŽ�ĚĞŽ�ŝŶŐĞǁŝůůŝŐĚ

�ŽŽƌŚĂůŝŶŐ

�ŬŬŽŽƌĚ

WƌŽ�ĚĞŽ�ŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬ�ŝŶŐĞǁŝůůŝŐĚ

�ŶĚĞƌĞ

KŶŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ�ďĞƌŽĞƉ

�ĨƐƚĂŶĚ�ďĞƌŽĞƉ

WƌŽ�ĚĞŽ�ĂĨŐĞǁĞǌĞŶ

�ĨƐƚĂŶĚ�ƌĞĐŚƚƐǀŽƌĚĞƌŝŶŐ

�ĞƌŽĞƉ�ǌŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ

EŝĞƚŝŐ�ďĞƌŽĞƉ

sĞƌďĞƚĞƌĞŶĚ

sĞƌŬŽƌƚŝŶŐ�ƚĞƌŵŝũŶĞŶ

�ĨǁŝũǌŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďĞƌŽĞƉ

tƌĂŬŝŶŐ�Ͳ��ƌƚ͘�ϴϯϴ�'t

KŶďĞǀŽĞŐĚ

/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝĞĨ

sŽůůĞĚŝŐĞ�ŝŶǁŝůůŝŐŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďĞƌŽĞƉ

sĞƌǌĞƚ�ŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ

�ŬŬŽŽƌĚ�ŶĂ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

ϰϵϲϲ ϲϯϱ ϭϰϴϵ ϱϮϵ ϴϭϭ ϭϬϬϴ ϭϰϬϲ ϲϳϳ ϴϱϮ ϰϴϴ ϰϬϴ ϰϰϰ

ϯϲϭϴ ϳϭϱ ϭϬϳϵ ϱϯϱ ϵϭϯ ϭϬϲϯ ϴϰϵ ϳϳϮ ϰϳϵ ϰϴϬ Ϯϵϴ ϱϭϭ

ϮϬϵϮ ϲϵϵ ϱϵϯ ϱϴϰ ϯϯϮ ϭϬϮϵ ϱϳϭ ϳϵϳ ϯϱϳ ϱϳϳ Ϯϯϵ ϰϳϯ

ϲϰϴ ϭϬ ϵϭ ϳ ϭϯϭ ϭϭ ϭϰϯ ϴ ϭϯϭ ϭϯ ϭϱϮ ϴ

ϲϬϮ ϴϳϯ ϭϵϳ ϳϵϭ ϭϳϬ ϭϬϯϯ ϮϭϬ ϳϴϲ ϭϳ ϳϴϴ ϴ ϭϵϮϬ

ϱϰϯ ϰϭϱ ϳϬ ϯϳϴ ϭϰϴ ϰϵϱ ϭϳϲ ϯϳϴ ϱϭ ϰϯϴ ϵϴ ϯϳϱ

ϰϱϱ ϭϭ ϭϳϯ ϲ ϰϳ ϭϰ ϰϯ ϴ ϭϱϮ ϭϲ ϰϬ ϭϬ

ϰϱϬ ϳϯϭ Ϯϱ ϱϵϵ ϮϭϬ ϴϭϵ ϯϰ ϴϳϱ ϭϭϬ ϲϲϲ ϳϭ ϱϰϴ

ϯϮϱ ϯϳϬ ϵϱ Ϯϴϱ ϲϲ ϰϲϱ ϲϮ ϱϬϭ ϲϯ Ϯϵϱ ϯϵ ϯϯϯ

ϯϭϭ ϳϯϬ ϱϮ ϭϱϱϬ ϭϮϳ ϳϬϱ ϱϬ ϰϱϴ ϱϳ ϰϮϬ Ϯϱ ϯϵϲ

ϮϬϲ ϭϰ ϴϵ ϳ Ϯϳ ϮϮ ϲϰ ϭϮ ϭϲ Ϯϳ ϭϬ ϰϵ

ϭϰϲ ϴϵϲ ϭϬ ϭϵϭϭ ϭϬϰ ϴϮϮ ϭϬ ϲϳϳ ϭϬ ϭϯϮϮ ϭϮ ϱϮϬ

ϴϱ ϱϯϴ ϱ ϯϭϮ Ϯϲ ϲϲϰ ϲ ϯϲϲ Ϯϵ ϱϴϵ ϭϵ ϰϬϬ

ϱϲ ϭϮϰϮ ϯ ϭϳϲ ϱϭ ϭϯϰϯ Ϭ Ϭ Ϯ Ϯϳϭ Ϭ Ϭ

ϰϯ ϭϳϲ ϭϮ ϭϯϳ ϰ ϱϱϴ ϵ ϭϮϴ ϲ ϭϴϭ ϭϮ ϭϮϬ

ϯϬ ϰ ϴ ϵ Ϯ Ϯ ϭϲ ϯ ϯ ϭ ϭ ϭ

Ϯϯ Ϯϯϳϲ Ϭ Ϭ ϭϴ ϴϬϮ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϱ ϴϬϰϬ

ϭϵ ϯϵ ϱ ϱϲ ϭϬ ϯϬ Ϯ ϭϲ Ϯ ϲϱ Ϭ Ϭ

ϭϰ ϰϱϰ ϱ ϰϳϱ Ϯ ϯϵϴ Ϭ Ϭ ϰ ϲϮϬ ϯ Ϯϯϴ

ϭϮ Ϯϰϰ ϱ ϭϰϲ ϱ ϯϬϭ ϭ ϰϭϭ ϭ Ϯϳϲ Ϭ Ϭ

ϭϮ ϱϯϴϬ Ϭ Ϭ ϴ ϯϵϭϯ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϰ ϴϯϭϰ

ϭϬ ϰϱϴ ϱ ϰϵϯ Ϭ Ϭ ϰ ϰϰϵ ϭ ϯϮϭ Ϭ Ϭ

ϭϬ Ϯϲϵ Ϯ ϱϰϴ ϴ ϭϵϵ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϯ͘ �/E��ZZ�^d�Eͬ�/E���^�,/<</E'�E EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϯ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ ;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͬĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ ĞŶ ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ ĚƵƵƌͿ

dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ�ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͬĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ
dŽƚĂĂů

ZĞƐƐŽƌƚ�;ĂĂŶƚĂů�η�ĞŶ�ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ�Ϳ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �ĞƌŐĞŶ

η �ƵƵƌ η �ƵƵƌ η �ƵƵƌ η �ƵƵƌ η �ƵƵƌ η �ƵƵƌ

�ĞƌŚĞƌƐƚĞů�ŶĂ�ĨĂŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŝŶŐĞǁŝůůŝŐĚ

'ĞĚĞĞůƚĞůŝũŬĞ�ŝŶǁŝůůŝŐŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďĞƌŽĞƉ

�ĂŶǀƵůůĞŶĚ

sĞƌǌĞƚ�ŽŶŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ

�ĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ

�ĞƌŚĞƌƐƚĞů�ŶĂ�ĨĂŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĂĨŐĞǁĞǌĞŶ

dŽƚĂĂů

ϳ ϲϱϬ Ϭ Ϭ ϯ ϰϯϳ ϯ ϵϳϬ ϭ ϯϯϬ Ϭ Ϭ

ϳ ϲϮϭϴ Ϭ Ϭ ϰ Ϯϱϭϯ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϯ ϭϭϭϱϵ

ϱ ϯϮϮ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϱ ϯϮϮ Ϭ Ϭ

ϯ ϴϴϯ ϯ ϴϴϯ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϯ ϱϲϮ ϭ ϰϵϭ ϭ ϳϵϵ Ϭ Ϭ ϭ ϯϵϱ Ϭ Ϭ

Ϯ ϰϬϬ Ϭ Ϭ ϭ ϯϭϴ Ϭ Ϭ ϭ ϰϴϮ Ϭ Ϭ

ϭϰϳϬϯ ϲϭϴ ϰϬϭϳ ϱϭϭ ϯϮϮϵ ϵϬϭ ϯϲϱϵ ϲϱϱ Ϯϯϱϭ ϰϰϱ ϭϰϰϳ ϰϳϰ

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



ϯ͘ �/E��ZZ�^d�Eͬ�/E���^�,/<</E'�E EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϴ

ϯ͘Ϯ͘ �ƵƵƌƚŝũĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͬĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶͿ

�ƵƵƌƚŝũĚ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ �ĂŶƚĂů
й�;ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶͬĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶͿ

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ
dŽƚĂĂů �ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ĞƌŐĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ

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

ϯϴϯϰ Ϯϲй Ϯϵй ϯϰй Ϯϳй ϭϵй Ϯϳй ϴϳ

ϰϮϮϱ Ϯϵй Ϯϴй ϰϯй ϭϰй Ϯϲй ϰϱй ϯϳϵ

Ϯϱϱϯ ϭϳй Ϯϳй ϭϯй ϳй ϭϵй ϭϱй ϲϭϭ

ϭϯϲϴ ϵй ϴй ϯй ϭϭй ϭϯй ϲй ϴϲϭ

ϭϬϲϳ ϳй Ϯй Ϯй ϭϬй ϭϱй ϯй ϭϭϭϰ

ϱϲϭ ϰй Ϯй ϭй ϭϬй ϰй ϭй ϭϯϳϯ

ϰϰϳ ϯй ϭй ϭй ϭϬй Ϯй ϭй ϭϲϭϴ

Ϯϱϵ Ϯй ϭй Ϭй ϱй ϭй ϭй ϭϴϲϮ

ϯϴϵ ϯй Ϯй Ϯй ϲй Ϯй ϭй ϯϮϭϬ

ϭϰϳϬϯ ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϲϭϴ

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ



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

ϰ͘Ϯ͘ �ƵƵƌƚŝũĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ;,ĂŶŐĞŶĚ ϯϭͬϭϮͿ

�ƵƵƌƚŝũĚ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ �ĂŶƚĂů
й�;,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮͿ

'ĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ĚƵƵƌ
dŽƚĂĂů �ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ƌƵƐƐĞů 'ĞŶƚ >ƵŝŬ �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

ϴϱϲϭ Ϯϲй ϯϱй ϮϬй ϯϭй Ϯϱй Ϯϳй ϭϮϲ

ϲϲϮϲ ϮϬй Ϯϱй ϭϳй Ϯϱй ϭϵй ϭϵй ϯϱϳ

ϯϵϮϯ ϭϮй ϭϮй ϭϰй ϭϱй ϳй ϴй ϲϭϵ

Ϯϳϭϰ ϴй ϱй ϭϮй ϵй ϱй ϱй ϴϳϳ

Ϯϭϳϭ ϳй ϰй ϭϬй ϱй ϰй ϲй ϭϭϭϰ

ϭϴϵϵ ϲй ϰй ϵй ϰй ϰй ϰй ϭϯϲϰ

ϭϮϵϴ ϰй ϯй ϲй Ϯй ϰй ϯй ϭϲϮϴ

ϵϭϳ ϯй Ϯй ϰй Ϯй ϯй Ϯй ϭϴϲϮ

ϰϮϯϱ ϭϯй ϭϬй ϵй ϲй Ϯϴй Ϯϲй ϰϮϵϮ

ϯϮϯϰϰ ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϬй ϭϬϵϬ

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ ϬϭDĂƌϮϬϮϬ
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