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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 
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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/jaarve
rslagen  
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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 2023. 
Gegevensextractie 27/01/2023 
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 II. STATISTISCHE VARIABELEN 
 



 

 

1. Basisconcepten 

1.1 Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door de burgerlijke 
rechtbank 

 

De burgerlijke griffie maakt deel uit van de rechtbank van eerste aanleg. Er bevindt zich een burgerlijke 
griffie in elk gerechtelijk arrondissement, maar voor het arrondissement Brussel zijn het er twee (een 
Franstalige en een Nederlandstalige). Er zijn er dus 13 verspreid over het hele land. Deze sectie van de 
rechtbanken van eerste aanleg wordt ook wel “burgerlijke rechtbank” genoemd. 

De burgerlijke rechtbank bestaat uit één of meerdere kamers. Hij is bevoegd om kennis te nemen van 
alle geschillen van meer dan 5000 euro, op enkele door de wet voorziene uitzonderingen na. 
Uitzonderingen daarop zijn bijvoorbeeld: 

- de verzoeken die rechtstreeks worden doorverwezen naar het hof van beroep en naar het Hof 
van Cassatie8 

- de aanvragen die onder de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter, de politierechtbank, 
de ondernemingsrechtbank en de arbeidsrechtbank vallen 

De burgerlijke rechtbank heeft eveneens exclusieve competenties wat het volgende betreft: 

- de vorderingen tot erfrechtelijke onwaardigverklaring 

- de betwistingen omtrent de toepassing van de belastingwet 

- de verzoeken tot schadevergoeding op basis van de stedenbouwwet 

- de verzoeken om betalingsfaciliteiten omtrent het hypothecair krediet 

- de erkenningsaanvragen en aanvragen tot uitvoerbaarverklaring van in het buitenland 
uitgesproken rechtelijke beslissingen 

- de tuchtrechtelijke vorderingen tegen notarissen en gerechtsdeurwaarders9 

 

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. 

 
8 Art. 568 van het Gerechtelijk wetboek. 
9 Art. 569 van het Gerechtelijk wetboek. 



 

 

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 aanvraag) dat bij de rechtbank wordt 
aanhangig gemaakt10, dat een rolnummer toegewezen gekregen heeft en dat nog niet uit de werklast 
van de rechtbank verdwenen is. 

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. 

1e opmerking: Wanneer eenzelfde geschil eerst uit de werklast verdwijnt om vervolgens door 
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 
partij11) dan gaat het om een nieuwe zaak, die bijgevolg ook een nieuw rolnummer zal krijgen. 

2e opmerking: Verkeerdelijk geregistreerde zaken worden niet meegeteld in de statistieken. 

 

2.1.2 Wat is de startdatum van een nieuwe zaak? 

De zaak start van zodra ze geregistreerd wordt in het informaticasysteem. 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, 
enz.). 

 

2.1.4 Definitie van output  

De output omvat alle zaken waarvoor er tijdens een bepaalde statistische periode een beslissing werd 
genomen die een einde maakt aan de zaak (afsluitende beslissing). Deze zaken zijn hierdoor niet meer 
hangend. Enkel de datum van de eerste afsluitende beslissing wordt in rekening gebracht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

2.1.5 Welke zaken worden opgenomen in de statistiek? 

• Zaken die geteld worden 

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. 
 

• Zaken die niet geteld worden 

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 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,…). 

Dit is een overzicht van de rollen met hun beschrijving: 

 

Register Liste francophone Nederlandse lijst 

A Rôle général Algemene rol 

B Registre des requêtes Rol van de verzoekschriften 

C Registre des référés Rol van de korte gedingen 

D Registre des conciliations Register van de verzoeningen 

F Registre des commissions rogatoires Register van de ambtelijke opdrachten 

   
Algemene rol 
Deze deellijst is eigenlijk een restrol. Hierbij is het wel van groot belang dat in deze restrol enkel de 
zaken vallen die niet onder één van de andere deellijsten vallen. 

 

Rol van de verzoekschriften 
Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de zaken worden ingeschreven die bij eenzijdig 
verzoekschrift worden ingeleid12. 

 

Rol van de korte gedingen 
Net zoals de rol der verzoekschriften betreft het hier een deellijst van de algemene rol. Hierin worden 
de zaken ingeschreven die in kort geding behandeld worden.  

Opmerking: Dit begrip wordt eng geïnterpreteerd. Zaken "zoals in kort geding"13 worden er niet in 
opgenomen, zij krijgen een nummer op de algemene rol. Ook spoedeisende vorderingen op 
verzoekschrift worden er niet in opgenomen, zij krijgen een nummer op de rol der verzoekschriften. 

 
12 Art. 1025-1034 van het Gerechtelijk wetboek. 
13 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. 



 

 

Register van de verzoeningen 
Dit is een lijst waarop de zaken ingeschreven worden die op een eenzijdig verzoekschrift zijn ingediend 
en die betrekking hebben op verzoeningsprocedures. 

 

Register van de ambtelijke opdrachten 
Dit is een lijst waarop de zaken ingeschreven worden die door een andere rechtbank zijn doorgestuurd 
en bedoeld zijn om bepaalde onderzoeksmaatregelen uit te voeren. 

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. 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 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”. Vandaag bestaat deze uit tientallen 
hoofdrubrieken dewelke verder zijn onderverdeeld in subrubrieken. 

 

De hoofdrubrieken zijn: 

Rubrique nature d’affaire (FR) Rubriek aard van de zaak (NL) 

Assurances Verzekeringen 

Litiges avec l'autorité publique Betwistingen met de overheid 

Responsabilité professionnelle Beroepsaansprakelijkheid 

Responsabilité quasi délictuelle Aansprakelijkheid onrechtmatige daad 

Réparation du dommage Louter schade en schadeloosstelling 

Transport de biens Transport van goederen 

Droit maritime Zeerecht 

Récusation Wrakingsprocedure 

Saisies Beslagprocedure 

Réalisation du gage Pandverzilvering 

Exequatur Exequatur 

Sentence arbitrale Scheidsrechterlijke uitspraken 

Référés sauf mesures provisoires Korte gedingen (andere dan art.1280 Ger.W.) 



 

 

Requête civile Herroeping van het gewijsde 

Les biens Zakenrecht 

Commissions rogatoires Ambtelijke opdrachten 

Loi relative à la protection de la vie 
privée 

Wet bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer 

Tribunal d'arrondissement Arrondissementsrechtbank 

Droits intellectuels Intellectuele rechten 

Droit patrimonial et de la famille Familiaal vermogensrecht 

Conventions (sauf assurances, baux, 
constr. et transp.) 

Overeenkomsten (<> 
bouw,pacht,transport,verzeker.) 

Baux Huurcontracten 

Droit de la construction (sauf marchés 
publics) 

Bouwzaken (<> openbare aanbestedingen) 

Jeunesse Jeugdzaken 

contributions Belastingen 

Affaires disciplinaires Tuchtzaken 

Procédures européennes Europese procedures 

Environnement Milieurecht 

Requêtes en assistance judiciaire Rechtsbijstand 

Calamités naturelles Natuurramp 

Rectification/Interprétation de 
jugement 

Verbetering / uitlegging beslissing 

Appel des justices de paix et des 
tribunaux de police 

Hoger beroep vredegerecht en 
politierechtbank 

Requête président du tribunal de 
1re instance 

Verzoekschriften voorzitter rechtbank 1ste 
aanleg 

Conciliations Minnelijke schikking 

Procédure en cause ASBL Procedures inzake VZW's 

Procédure en cause médiation Procedures inzake bemiddeling 

Code provisoire Voorlopige code 

 

2.4 Output 

Deze statistiek geeft het aantal afgehandelde zaken weer, op welke manier deze werden beëindigd. 

2.4.1 Type output 

 

Type Output (FR) Type Output (NL) 

Jugement définitif Eindvonnis 

Ordonnance définitive Eindbeschikking 

Désistement Afstand 

Radiation Doorhaling 

Omission Weglating 

Renvoi Verzending 

Jonction Voeging 

Affaire dormante Slapende zaak 

 
 
 



 

 

Eindvonnis 
Een eindvonnis is een beslissing waarin de rechter zich in een geschil definitief uitspreekt over alle 
betwiste punten. De zaak zal bijgevolg niet meer hangend zijn. Bij een “gemengde beslissing” wordt 
voor sommige betwiste punten een eindbeslissing uitgesproken terwijl andere punten nog niet ten 
gronde behandeld werden. Dit type vonnis wordt als tussenvonnis geteld. De zaak blijft hangend totdat 
er ook een definitieve uitspraak valt betreffende de resterende punten. Opgelet: een eindvonnis wordt 
in deze publicatie statistisch gedefinieerd. De juridische definitie hiervan kan verschillen van de 
statistische. 
 
Eindbeschikking 
Een eindbeschikking is ook een beslissing waarin de rechter zich in een geschil definitief uitspreekt 
over alle betwiste punten. De zaak zal bijgevolg niet meer hangend zijn. In de meeste gevallen worden 
beschikkingen uitgesproken in zaken ingeschreven op de rol van de verzoekschriften. Het verschil met 
een eindvonnis is dat deze beslissing niet meteen in een openbare terechtzitting uitgesproken dient te 
worden. 
 
Afstand 
Door een afstand van geding ziet de partij, die de zaak aanhangig heeft gemaakt, af van de door haar 
ingestelde procedure. Belangrijk hierbij is dat het recht zelf niet prijs wordt gegeven. Wanneer een 
partij afziet van een geding geeft zij het recht om de zaak opnieuw aanhangig te maken niet prijs. Een 
afstand van geding impliceert niet noodzakelijk dat de partij het voornemen heeft haar instemming te 
betuigen met de beslissing. Voor de partij die afstand doet, zal de beslissing die de rechter ten gevolge 
hiervan neemt een eindvonnis zijn. Indien slechts één partij afstand doet, dan zal de rechter een 
gemengd vonnis uitspreken. Voor de afstand doende partij gaat het om een eindvonnis en voor de 
andere partijen gaat het om een tussenvonnis. Aangezien de zaak in dit laatste geval nog hangend is, 
wordt in deze situatie de beslissing als een tussenvonnis in de applicatie ingevoerd. 
 
Doorhaling 
Een geding kan, indien alle partijen hiermee instemmen, beëindigd worden door de zaak op de rol door 
te halen. Het geding zal hierdoor vervallen en niet meer hangend zijn. Het is mogelijk om nadien de 
zaak weer aanhangig te maken door de partijen opnieuw te dagvaarden. De zaak zal een nieuw 
rolnummer krijgen en wordt geteld als een nieuwe zaak. Opmerking: In de rechtsleer is men de mening 
toegedaan dat een doorhaling een beëindiging is zonder dat de rechter daarvoor een eindvonnis velt. 
 
Weglating14 
Een zaak kan beëindigd worden door een ambtshalve weglating van de rol. De ambtshalve weglating 
gebeurt één keer per jaar in een afzonderlijke zitting. Enkel zaken die sinds meer dan drie jaar op de 
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 tot 
de output. 
 
Verzending 
Indien het voorwerp van de vordering niet tot de bevoegdheid van de rechtbank behoort, kan de 
rechter een beslissing tot verzending nemen. Deze beslissing zal ertoe leiden dat de zaak binnen een 
andere rechtbank aanhangig zal worden gemaakt. Voor de burgerlijke rechtbank die deze beslissing 
uitspreekt maakt dit een einde aan de zaak. Deze zaak zal als nieuwe zaak in de andere rechtbank 
ingeschreven worden. 
 
 

 
14 Art. 730 §2 van het Gerechtelijk wetboek. 



 

 

Voeging15 
Een zaak kan ook beëindigd worden door (samen)voeging van zaken. Indien de rechter een voeging 
uitspreekt dan wordt doorgaans de jongste (bij)zaak samengevoegd met de oudste (hoofd)zaak. De 
jongste zaak is statistisch gezien afgehandeld op het ogenblik van samenvoeging. De oudste zaak loopt 
eventueel nog verder. De zaken die ingeschreven zijn onder de rubriek “voeging” betreffen enkel 
bijzaken die samen met een hoofdzaak één dossier uitmaken. 
 
Slapende zaak 
Een slapende zaak komt in aanmerking om ambtshalve weggelaten te worden, maar is dat nog niet. 
Het gaat om zaken die niet zijn weggelaten maar die sinds meer dan drie jaar op de rol zijn 
ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan drie jaar 
niet zijn voortgezet. Indien de zaak na drie jaar toch nog voortgezet wordt, behoort ze terug tot de 
hangende zaken. 

 
15 Art. 565-566 van het Gerechtelijk wetboek. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIEKEN 
 



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

DĞĐŚĞůĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

>ŝŵďƵƌŐ ,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ƌƵƐƐĞů tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ

�ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ

�ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ

>ĞƵǀĞŶ >ĞƵǀĞŶ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'ĞŶƚ tĞƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ �ƌƵŐŐĞ

<ŽƌƚƌŝũŬ

sĞƵƌŶĞ

/ĞƉĞƌ

KŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

'ĞŶƚ

�ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>ƵŝŬ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

>ƵŝŬ ,ŽĞŝ

>ƵŝŬ

sĞƌǀŝĞƌƐ

>ƵǆĞŵďƵƌŐ �ĂƌůĞŶ

DĂƌĐŚĞͲĞŶͲ&ĂŵĞŶŶĞ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

ϲϰϯϬ ϲϯϴϲ ϰϮϲ

ϭϬϳϲ ϭϬϴϰ ϭϬϯ

ϭϰϳϲ ϭϱϯϯ ϴϳ

ϭϵϵϴ ϮϬϯϯ ϭϬϳ

ϭϰϵϳ ϭϱϰϭ ϵϴ

ϭϮϰϳϳ ϭϮϱϳϳ ϴϮϭ

ϭϲϱϮ ϭϲϲϳ ϯϰϭ

ϳϬϭϴ ϭϬϲϰϮ ϱϰϴ

ϰϬϵϲ ϰϬϴϳ ϲϭϬ

ϭϳϱϲ ϭϲϵϲ ϭϯϲ

ϭϰϱϮϮ ϭϴϬϵϮ ϭϲϯϱ

ϰϬϭϰ ϯϮϲϰ ϭϭϭ

ϭϱϯϱ ϭϰϲϴ ϵϲ

ϯϵϲ ϯϰϳ ϰϬ

ϯϲϰ ϯϳϰ ϵ

ϴϮϯ ϴϭϳ ϱϬ

ϯϭϬϭ ϯϰϱϵ ϮϮϰ

ϮϮϯϱ Ϯϭϯϴ ϭϳϲ

ϭϮϰϲϴ ϭϭϴϲϳ ϳϬϲ

ϯϭϭ ϰϭϳ ϰϴ

ϲϮϭ ϱϰϰ ϭϮϯ

ϰϲϴϳ ϰϮϭϲ ϲϮϰ

ϭϬϬϴ ϵϭϮ ϭϯϴ

ϯϴϭ ϯϭϮ ϵϰ

ϯϰϭ ϯϮϱ ϱϮ

ϳϮϮ ϳϭϰ ϰϱ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

>ƵŝŬ EĂŵĞŶ �ŝŶĂŶƚ

EĂŵĞŶ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ĞƌŐĞŶ ,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

�ĞƌŐĞŶ

�ŽŽƌŶŝŬ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů

ϭϭϬϮ ϭϬϯϵ ϳϲ

ϮϯϮϵ ϭϴϬϲ ϮϵϮ

ϭϭϱϬϮ ϭϬϮϴϱ ϭϰϵϮ

ϯϰϮϳ ϯϭϵϲ ϰϰϬ

ϮϲϮϭ Ϯϱϱϵ ϰϯϬ

ϭϰϯϳ ϭϯϱϳ ϭϮϰ

ϳϰϴϱ ϳϭϭϮ ϵϵϰ

ϱϴϰϱϰ ϱϵϵϯϯ ϱϲϰϴ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ ZĞƐƐŽƌƚ ;EŝĞƵǁͿ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

ϭ͘Ϯ͘ď ZĞƐƐŽƌƚ ;KƵƚƉƵƚͿ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϯ͘ ZŽů

ZŽů EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

� ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů

� ƌŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

� ƌŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬŽƌƚĞ�ŐĞĚŝŶŐĞŶ

� ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŶŝŶŐĞŶ

� ƌŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ

& ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂŵďƚĞůŝũŬĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶ

/ ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉƌŽ��ĞŽΖƐ

dŽƚĂĂů

ϮϳϰϱϮ Ϯϵϴϰϰ ϰϯϱϬ

ϴϰϯϳ ϴϯϴϳ Ϯϲϯ

ϭϬϱϯ ϭϬϬϯ Ϯϰϯ

ϯϱϵϬ ϯϱϰϯ Ϯϵϵ

ϲϱϴ ϲϭϮ ϭϱ

ϭϯϱ ϲϭ ϲϲ

ϭϳϭϮϵ ϭϲϰϴϯ ϰϭϮ

ϱϴϰϱϰ ϱϵϵϯϯ ϱϲϰϴ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϰ͘Ă �ĂƌĚ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

�ϭ�Ͳ�ƐƚĂĂƚ�ǀĂŶ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ Ăϭŝ�Ͳ�ďŝũƐƚĂŶĚ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬ�ƌĂĂĚƐŵĂŶ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϭϬ�Ͳ�ǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐĞŶ ĂϭϬĂ�Ͳ�ƉƌĞŵŝĞƐ

ĂϭϬď�Ͳ�ƵŝƚŬĞƌŝŶŐ�ƉŽůŝƐ

ĂϭϬĐ�Ͳ�ƌĞŐƌĞƐǀŽƌĚĞƌŝŶŐ

ĂϭϬĚ�Ͳ�ĂƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂů

ĂϭϬĞ�Ͳ�ǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐĞŶ

ĂϭϬǌ�Ͳ�ǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐĞŶ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϭϭ�Ͳ�ďĞƚǁŝƐƚŝŶŐĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŽǀĞƌŚĞŝĚ ĂϭϭĂ�Ͳ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞǀĞ�ĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ

Ăϭϭď�Ͳ�ŽƉĞŶďĂƌĞ�ĂĂŶďĞƐƚĞĚŝŶŐ

ĂϭϭĐ�Ͳ�ƐƚĞĚĞŶďŽƵǁ

ĂϭϭĚ�Ͳ�ŽŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐ

ĂϭϭĞ�Ͳ�ƉůĂŶƐĐŚĂĚĞ

ĂϭϭĨ�Ͳ�K�Dt

ĂϭϭŐ�Ͳ�ŽŶƚĞŝŐĞŶŝŶŐ�ĞŶ�ƉůĂŶƐĐŚĂĚĞ

Ăϭϭǌ�Ͳ�ďĞƚǁŝƐƚŝŶŐĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŽǀĞƌŚĞŝĚ�Ͳ�ĂŶĚĞƌĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϭϮ�Ͳ�ďĞƌŽĞƉƐĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ ĂϭϮĂ�Ͳ�ĂĚǀŽĐĂĂƚ

ĂϭϮď�Ͳ�ŶŽƚĂƌŝƐ

ĂϭϮĐ�Ͳ�ŐĞƌĞĐŚƚƐĚĞƵƌǁĂĂƌĚĞƌ

ĂϭϮĚ�Ͳ�ŐĞŶĞĞƐŚĞĞƌ

ĂϭϮĞ�Ͳ�ďĂŶŬŝĞƌ

ĂϭϮĨ�Ͳ�ǌŝĞŬĞŶŚƵŝƐ

ĂϭϮŐ�Ͳ�ĂŶĚĞƌĞ�ǀƌŝũĞ�ďĞƌŽĞƉĞŶ

ĂϭϮŚ�Ͳ�ŵĞĚŝƐĐŚĞ�ĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ

Ϭ ϭ ͘

Ϭ ϭ ͘

Ϭ ϯ ϭ

Ϭ Ϯϲ ϭϯ

Ϭ ϯ Ϯ

Ϭ ϱ ϯ

ϳϳϴ ϱϴϵ ϳϰ

Ϭ ϵϮ ϰϵ

ϳϳϴ ϳϭϴ ϭϰϮ

ϭϱ Ϯϯ ϭ

ϯϳ ϱϵ ϰϯ

ϭϬϴ ϭϭϮ ϭϳ

Ϭ ϯ Ϯ

Ϭ Ϯ ϭ

ϱϮ ϱϱ ϱ

ϭϳ Ϯϯ Ϯ

ϰϯϵ ϰϵϮ ϱϭ

ϲϲϴ ϳϲϵ ϭϮϮ

ϳϯ ϴϮ ϭϮ

ϯϭ ϯϭ ϴ

ϳ ϳ ͘

Ϭ ϯϭ ϭϲ

Ϭ ϯ ϭ

Ϭ ϭϬ ϰ

Ϭ ϯ Ϯ

Ϯϭϴ ϳϭ ϯϬ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϰ͘Ă �ĂƌĚ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

�ϭϮ�Ͳ�ďĞƌŽĞƉƐĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ ĂϭϮǌ�Ͳ�ďĞƌŽĞƉƐĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ�Ͳ�ĂŶĚĞƌĞ�;ŝŶĐů͘�ŝŵŵŽďŝůŝģ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϭϯ�Ͳ�ĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ�ŽŶƌĞĐŚƚŵĂƚŝŐĞ�ĚĂĂĚ ĂϭϯĂ�Ͳ�ĚŽŽƌ�ĞŝŐĞŶ�ƚŽĞĚŽĞŶ�;Ăƌƚ͘�ϭϯϴϮͲϭϯϴϯ��͘t͘Ϳ

Ăϭϯď�Ͳ�ĚŽŽƌ�ĂŶĚĞƌŵĂŶƐ�ƚŽĞĚŽĞŶ�;Ăƌƚ͘�ϭϯϴϰ��͘t͘Ϳ

ĂϭϯĐ�Ͳ�ĚŽŽƌ�ƚŽĞĚŽĞŶ�ǀĂŶ�ǌĂŬĞŶ�;Ăƌƚ͘�ϭϯϴϰ�Ăů͘ϭ��͘t͘Ϳ

ĂϭϯĚ�Ͳ�ĚŽŽƌ�ƚŽĞĚŽĞŶ�ǀĂŶ�ĚŝĞƌĞŶ�;Ăƌƚ͘�ϭϯϴϱ��͘t͘Ϳ

ĂϭϯĞ�Ͳ�ĚŽŽƌ�ƚŽĞĚŽĞŶ�ǀĂŶ�ŐĞďŽƵǁĞŶ�;Ăƌƚ͘�ϭϯϴϲ��͘t͘Ϳ

ĂϭϯŐ�Ͳ�ǀĞƌŬĞĞƌ

ĂϭϯŚ�Ͳ�ŽǀĞƌŚĞŝĚƐĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ

Ăϭϯŝ�Ͳ�ĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ�ŽŶƌĞĐŚƚŵĂƚŝŐĞ�ĚĂĂĚ�;Ăƌƚ͘�ϭϯϴϮͲϭϯ

Ăϭϯũ�Ͳ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝĞ

Ăϭϯǌ�Ͳ�ĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ�ŽŶƌĞĐŚƚŵĂƚŝŐĞ�ĚĂĂĚ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϭϰ�Ͳ�ůŽƵƚĞƌ�ƐĐŚĂĚĞ�ĞŶ�ƐĐŚĂĚĞůŽŽƐƐƚĞůůŝŶŐ ĂϭϰĂ�Ͳ�ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ

Ăϭϰď�Ͳ�ǀĞƌǁŽŶĚŝŶŐĞŶ

ĂϭϰĐ�Ͳ�ƐƚŽĨĨĞůŝũŬĞ�ƐĐŚĂĚĞ

Ăϭϰǌ�Ͳ�ůŽƵƚĞƌ�ƐĐŚĂĚĞ�ĞŶ�ƐĐŚĂĚĞůŽŽƐƐƚĞůůŝŶŐ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�Ϯ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĂϮď�Ͳ�ĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�Ăƌƚ͘�ϮϮϵͲϮϯϭ��͘t͘

ĂϮŐ�Ͳ�ĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�Ăƌƚ͘�ϮϯϮ��͘t͘

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϮϮ�Ͳ�ǁƌĂŬŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĂϮϮĂ�Ͳ�ǁƌĂŬŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�ŵĂŐŝƐƚƌĂĂƚ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�Ϯϯ�Ͳ�ďĞƐůĂŐƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĂϮϯĂ�Ͳ�ďĞǁĂƌĞŶĚ�ƌŽĞƌĞŶĚ�ďĞƐůĂŐ

ĂϮϯĂϭ�Ͳ�ďĞǁĂƌĞŶĚ�ďĞƐůĂŐ

ĂϮϯĂϮ�Ͳ�ƵŝƚǀŽĞƌĞŶĚ�ďĞƐůĂŐ

ϭϴϯ ϭϱϰ ϰϵ

ϱϭϮ ϯϵϮ ϭϮϮ

Ϭ ϭϲϱ ϲϴ

Ϭ Ϯϴ ϭϱ

Ϭ ϭϰ ϴ

Ϭ ϭϱ ϳ

Ϭ ϯ ϭ

Ϭ ϰ ͘

Ϭ ϱ ϭ

ϭϬϵϯ ϭϬϬϴ ϮϬϬ

ϴ ϳ ϰ

Ϭ Ϯϳ ϭϲ

ϭϭϬϭ ϭϮϳϲ ϯϮϬ

Ϭ ϯ ϭ

Ϭ Ϯϰ ϮϬ

Ϭ Ϯϲ ϭϮ

Ϭ ϮϬϳ ϭϭϱ

Ϭ ϮϲϬ ϭϰϴ

Ϭ ϱ ͘

Ϭ Ϯ Ϯ

Ϭ ϳ Ϯ

ϴ ϴ ϭ

ϴ ϴ ϭ

Ϭ ϴ ͘

ϭϰϯϲ ϭϰϭϴ Ϯϲ

ϭϭϵ ϭϭϰ ϰ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϰ͘Ă �ĂƌĚ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

�Ϯϯ�Ͳ�ďĞƐůĂŐƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĂϮϯď�Ͳ�ďĞǁĂƌĞŶĚ�ŽŶƌŽĞƌĞŶĚ�ďĞƐůĂŐ

ĂϮϯĐ�Ͳ�ďĞǁĂƌĞŶĚ�ďĞƐůĂŐ�ŽŶĚĞƌ�ĚĞƌĚĞŶ

ĂϮϯĞ�Ͳ�ďĞƐůĂŐ�ŝŶǌĂŬĞ�ŶĂŵĂĂŬ

ĂϮϯĨ�Ͳ�ƵŝƚǀŽĞƌĞŶĚ�ƌŽĞƌĞŶĚ�ďĞƐůĂŐ

ĂϮϯĨϭ�Ͳ�ǀĞƌǌĞƚ�ďĞǁĂƌĞŶĚ�ďĞƐůĂŐ

ĂϮϯĨϮ�Ͳ�ǀĞƌǌĞƚ�ƵŝƚǀŽĞƌĞŶĚ�ďĞƐůĂŐ

ĂϮϯŐ�Ͳ�ƵŝƚǀŽĞƌĞŶĚ�ŽŶƌŽĞƌĞŶĚ�ďĞƐůĂŐ

ĂϮϯŚ�Ͳ�ƵŝƚǀŽĞƌĞŶĚ�ďĞƐůĂŐ�ŽŶĚĞƌ�ĚĞƌĚĞŶ

ĂϮϯũ�Ͳ�ƚĞŐĞŶƐƉƌĂĂŬ�ƚĞŐĞŶ�ĞǀĞŶƌĞĚŝŐĞ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

ĂϮϯũϭ�Ͳ�ƚĞŐĞŶƐƉƌĂĂŬ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

ĂϮϯũϮ�Ͳ�ǀĞƌǌĞƚ�ǀĞƌŬŽŽƉƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶͬƌĂŶŐƌĞŐĞůŝŶŐ

ĂϮϯŬ�Ͳ�ƚĞŐĞŶƐƉƌĂĂŬ�ƚĞŐĞŶ�ƌĂŶŐƌĞŐĞůŝŶŐ

ĂϮϯů�Ͳ�ƚĞŐĞŶƐƉƌĂĂŬ�ƚĞŐĞŶ�ĞǀĞŶƌĞĚŝŐĞ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ�ŶĂ�ǀĞƌŬŽŽƉ

ĂϮϯŵ�Ͳ�ĚĞƌĚĞŶƐĐŚƵůĚĞŶĂĂƌƐǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ

ĂϮϯŶ�Ͳ�ĂĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ŶŽƚĂƌŝƐ�ǀĞƌŬŽŽƉ�ŽŶƌŽĞƌĞŶĚ�ŐŽĞĚ

ĂϮϯŽ�Ͳ�ƌĞǀŝŶĚŝĐĂƚŝĞ

ĂϮϯƋ�Ͳ�ŝŶĚĞƉůĂĂƚƐƐƚĞůůŝŶŐ

ĂϮϯƐ�Ͳ�ǀĞƌŬŽŽƉ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ŚĂŶĚ

ĂϮϯǀ�Ͳ�ŝŶƚƌĞŬŬŝŶŐ�ƚŽĞůĂƚŝŶŐ�ďĞǁĂƌĞŶĚ�ďĞƐůĂŐ

ĂϮϯǁ�Ͳ�ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĞǀŽƌĚĞƌŝŶŐ

ĂϮϯǆ�Ͳ�ĚǁĂŶŐƐŽŵŵĞŶ

ĂϮϯǌ�Ͳ�ďĞƐůĂŐƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�Ͳ�ĂŶĚĞƌĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�Ϯϱ�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ ĂϮϱĂ�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ

ĂϮϱĐ�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ�ďƵƌŐĞƌůŝũŬ

ĂϮϱŐ�Ͳ�ĚĞƌĚĞŶǀĞƌǌĞƚ�ƚĞŐĞŶ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ�ďƵƌŐĞƌůŝũŬ

Ϭ ϴ ͘

Ϭ ϲ ͘

ϭ ϭ ͘

Ϭ ϱϬ ϯ

ϯϮϯ Ϯϵϵ ϯϳ

ϭϬϬϬ ϵϮϯ ϭϮϬ

Ϭ ϭϵ ϰ

Ϭ ϯϳ ϱ

Ϭ ϭ ͘

ϲϵ ϳϯ ϳ

ϱϲ ϱϬ ϰ

Ϭ ϲ Ϯ

Ϭ Ϯ ͘

ϭϳϮ ϭϰϵ ϭϬ

ϯϬϵϱ ϯϭϬϯ ϴϭ

ϭϴϱ ϭϳϯ ϯϱ

Ϭ ϰ ͘

Ϯϰϳ ϮϰϮ ϮϮ

Ϭ ϭϰ ͘

Ϭ ϰ ͘

ϰϵ ϰϲ ϵ

ϭϯϲϰ ϭϳϲϱ ϮϬϬ

ϴϭϭϲ ϴϱϭϱ ϱϲϵ

Ϭ ϭ ϭ

ϯϱ ϯϮ Ϯ

ϳ ϴ ϰ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϰ͘Ă �ĂƌĚ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

�Ϯϱ�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�Ϯϲ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚĞƌůŝũŬĞ�ƵŝƚƐƉƌĂŬĞŶ ĂϮϲĂ�Ͳ�ĂĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ƐĐŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚĞƌ

ĂϮϲď�Ͳ�ƵŝƚǀŽĞƌďĂĂƌǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ�ĂƌďŝƚƌĂŐĞ

ĂϮϲĐ�Ͳ�ĚĞƌĚĞŶǀĞƌǌĞƚ�ƚĞŐĞŶ�ƵŝƚǀŽĞƌďĂĂƌǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ�ĂƌďŝƚƌĂŐĞ

ĂϮϲǌ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚĞƌůŝũŬĞ�ƵŝƚƐƉƌĂŬĞŶ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�Ϯϳ�Ͳ�ŬŽƌƚĞ�ŐĞĚŝŶŐĞŶ�;ĂŶĚĞƌĞ�ĚĂŶ�Ăƌƚ͘ϭϮϴϬ�'Ğƌ͘t͘Ϳ ĂϮϳď�Ͳ�ĂĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ�ĞŶ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ

ĂϮϳĐ�Ͳ�ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ�;ďƵƌŐĞƌůŝũŬͿ

ĂϮϳǌ�Ͳ�ŬŽƌƚĞ�ŐĞĚŝŶŐĞŶ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�Ϯϴ�Ͳ�ŚĞƌƌŽĞƉŝŶŐ��ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŐĞǁŝũƐĚĞ ĂϮϴĂ�Ͳ�ŚĞƌƌŽĞƉŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŐĞǁŝũƐĚĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϯ�Ͳ�ǌĂŬĞŶƌĞĐŚƚ ĂϯĂ�Ͳ�ŽŶƌŽĞƌĞŶĚĞ�ŐŽĞĚĞƌĞŶ

Ăϯď�Ͳ�ƌŽĞƌĞŶĚĞ�ŐŽĞĚĞƌĞŶ

ĂϯĐ�Ͳ�ďƵƌĞŶŚŝŶĚĞƌ

ĂϯĚ�Ͳ�ŵĞĚĞͲĞŝŐĞŶĚŽŵ

ĂϯĞ�Ͳ�ĞƌĨĚŝĞŶƐƚďĂĂƌŚĞŝĚ

Ăϯǌ�Ͳ�ǌĂŬĞŶƌĞĐŚƚ�ͲǀĂƌŝĂ

ĂϰĨ�Ͳ�ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůĞ�ƌĞĐŚƚĞŶ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϯϬ�Ͳ�ĂŵďƚĞůŝũŬĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶ ĂϯϬď�Ͳ�ďƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞ�ŝŶǌĂŬĞ�ŶŝĞƚͲƐĐŚĞŝĚŝŶŐ

ĂϯϬĚ�Ͳ�ďƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞ�ŝŶǌĂŬĞ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐ

ĂϯϬŐ�Ͳ�ĂŵďƚĞůŝũŬĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶ�;ďƵƌŐĞƌůŝũŬͿ

ĂϯϬǌ�Ͳ�ĂŵďƚĞůŝũŬĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϯϭ�Ͳ�ǁĞƚ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ůĞǀĞŶƐƐĨĞĞƌ ĂϯϭĂ�Ͳ�ǁĞƚ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ůĞǀĞŶƐƐĨĞĞƌ

ϰϮ ϰϭ ϳ

ϳ ϳ ͘

ϱϭϱ ϱϬϰ ϯ

Ϯϰ Ϯϲ ϯ

Ϭ ϴ ͘

ϱϰϲ ϱϰϱ ϲ

Ϭ ϵ ϯϬ

ϭϬϰϵ ϵϬϮ ϭϲϮ

Ϭ ϴϳ ϰϲ

ϭϬϰϵ ϵϵϴ Ϯϯϴ

ϯϵ ϭϵ ͘

ϯϵ ϭϵ ͘

ϰϰϳ ϰϭϱ ϴϰ

ϭϱϮ ϭϰϰ ϭϱ

Ϭ ϭϵ ϭϬ

Ϭ Ϯϭ ϰ

Ϭ ͘ Ϯ

Ϭ ϲϯ ϯϭ

ϰ ϭ ϭ

ϲϬϯ ϲϲϯ ϭϰϳ

Ϭ ͘ ϭ

Ϭ ϭ ͘

ϭϭϰ ϰϮ ϲϮ

Ϭ ϭϴ ϯ

ϭϭϰ ϲϭ ϲϲ

ϴ ϲ ͘

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϰ͘Ă �ĂƌĚ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

�ϯϭ�Ͳ�ǁĞƚ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ůĞǀĞŶƐƐĨĞĞƌ dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϯϮ�Ͳ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ ĂϯϮĂ�Ͳ�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚƐŐĞƐĐŚŝů

ĂϯϮď�Ͳ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�Ͳ�ďĞƌŽĞƉ�;Ăƌƚ͘�Ϯϯ�ƋƵĂƚĞƌ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϰ�Ͳ�ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůĞ�ƌĞĐŚƚĞŶ ĂϰĂ�Ͳ�ĂƵƚĞƵƌƐƌĞĐŚƚĞŶ

Ăϰď�Ͳ�ŵĞƌŬĞŶǁĞƚ

Ăϰǌ�Ͳ�ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůĞ�ƌĞĐŚƚĞŶ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϱ�Ͳ�ĨĂŵŝůŝĂĂů�ǀĞƌŵŽŐĞŶƐƌĞĐŚƚ ĂϱĐϮ�Ͳ�ĨĞŝƚĞůŝũŬ�ƐĂŵĞŶǁŽŶĞŶĚĞŶ�ǌŽŶĚĞƌ�ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϳ�Ͳ�ŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ�;фх�ďŽƵǁͬƉĂĐŚƚͬƚƌĂŶƐƉŽƌƚͬǀĞƌǌĞŬĞƌ͘Ϳ ĂϳĂ�Ͳ�ŬŽŽƉ�Ͳ�ǀĞƌŬŽŽƉ

ĂϳĂϭ�Ͳ�ŬŽŽƉ�Ͳ�ǀĞƌŬŽŽƉ�ŽŶƌŽĞƌĞŶĚ�ŐŽĞĚ

ĂϳĂϮ�Ͳ�ŬŽŽƉ�Ͳ�ǀĞƌŬŽŽƉ�ƌŽĞƌĞŶĚ�ŐŽĞĚ

Ăϳď�Ͳ�ĂĂŶŶĞŵŝŶŐ�;ďĞŚĂůǀĞ�ďŽƵǁ�ĞŶ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚͿ

ĂϳĐ�Ͳ�ůĞŶŝŶŐ

ĂϳĐϭ�Ͳ�ůĞŶŝŶŐͬďŽƌŐ

ĂϳĚ�Ͳ�ůĂƐƚŐĞǀŝŶŐ

ĂϳĞ�Ͳ�ďŽƌŐ

ĂϳŐ�Ͳ�ĐŽŶĐĞƐƐŝĞŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ

ĂϳŚ�Ͳ�ĞǆĐůƵƐŝǀŝƚĞŝƚƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ

Ăϳŝ�Ͳ�ůĞĂƐŝŶŐ

ĂϳŬ�Ͳ�ĨĂĐƚƵƵƌ�;ŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶͿ

Ăϳů�Ͳ�ĐŽůůĞĐƚŝĞĨ�ŚĞƌƐƚĞů�;ĞǆĐů͘�ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ��ƌƵƐƐĞůͿ

Ăϳǌ�Ͳ�ŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ�Ͳ�ĂŶĚĞƌĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϴ�Ͳ�ŚƵƵƌĐŽŶƚƌĂĐƚĞŶ ĂϴĂ�Ͳ�ŚƵƵƌ

ϴ ϲ ͘

ϰϴϳ ϰϰϵ ϭϯ

ϭϲϵ ϭϲϭ Ϯ

ϲϱϲ ϲϭϬ ϭϱ

Ϭ ϰ ͘

Ϭ ϭ ͘

Ϭ ϭ ͘

Ϭ ϲ ͘

ϱϮ ϰϴ ϰ

ϱϮ ϰϴ ϰ

Ϭ ϭϰϰ ϰϴ

ϭϬϮϵ ϴϵϱ ϴϰ

ϯϯϭ ϯϯϵ ϮϬ

Ϭ ϳ ϯ

Ϭ ϮϮϵ ϱϲ

ϭϲϴϭ ϭϲϯϱ ϭϮϰ

Ϭ ͘ ϭ

Ϭ ϭϭ ϯ

Ϭ Ϯ ͘

Ϭ ϭ ϭ

ϭϭϮ ϭϮϭ ϭϬ

ϮϳϲϮ ϯϰϯϵ ϰϵϱ

ϭ ϭ ϱ

ϭϴϴϯ Ϯϰϱϴ ϰϴϱ

ϳϳϵϵ ϵϮϴϮ ϭϯϯϱ

Ϭ ϭϴ ϯ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϰ͘Ă �ĂƌĚ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

�ϴ�Ͳ�ŚƵƵƌĐŽŶƚƌĂĐƚĞŶ dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϵ�Ͳ�ďŽƵǁǌĂŬĞŶ�;фх�ŽƉĞŶďĂƌĞ�ĂĂŶďĞƐƚĞĚŝŶŐĞŶͿ ĂϵĂ�Ͳ�ŽŶƚďŝŶĚŝŶŐͬŶŝĞƚŝŐǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ�ĂĂŶŶĞŵŝŶŐƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ

Ăϵď�Ͳ�ŐĞďƌĞŬĞŶ�ͬ�ƚĞŬŽƌƚŬŽŵŝŶŐĞŶ�ďŝũ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ

ĂϵĐ�Ͳ�ĐŽŶƚƌĂĐƚďƌĞƵŬ

ĂϵĚ�Ͳ�ĨĂĐƚƵƵƌ�;ďŽƵǁǌĂŬĞŶͿ

ĂϵĞ�Ͳ�ĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚ

ĂϵĨ�Ͳ�ĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ�ĂĂŶŶĞŵĞƌ

ĂϵŐ�Ͳ�ĞƌĞůŽŽŶ�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚ

ĂϵŚ�Ͳ�ďŽƵǁǌĂŬĞŶ

Ăϵǌ�Ͳ�ďŽƵǁǌĂŬĞŶ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

��Ͳ�ũĞƵŐĚǌĂŬĞŶ ďϭ�Ͳ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬ�ĐŽŶƚĂĐƚ

ďϮ�Ͳ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ

ďϲ�Ͳ�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�ǀĂŶ�ĂĚŽƉƚŝĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

��Ͳ�ďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶ ĐϭĂ�Ͳ�ƉĞƌƐŽŶĞŶďĞůĂƐƚŝŶŐ

Đϭď�Ͳ�ǀĞŶŶŽŽƚƐĐŚĂƉƐďĞůĂƐƚŝŶŐ

ĐϭĐ�Ͳ�ďĞůĂƐƚŝŶŐ�ŶŝĞƚͲǀĞƌďůŝũĨŚŽƵĚĞƌƐ

ĐϭĚ�Ͳ�ŽŶƌŽĞƌĞŶĚĞ�ǀŽŽƌŚĞĨĨŝŶŐ

Đϭǌ�Ͳ�ĚŝƌĞĐƚĞ�ďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

ĐϮĂ�Ͳ��dt

ĐϮď�Ͳ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝĞƌĞĐŚƚ

ĐϮĐ�Ͳ�ƐƵĐĐĞƐƐŝĞƌĞĐŚƚ

ĐϮĚ�Ͳ�ǀĞƌŬĞĞƌƐďĞůĂƐƚŝŶŐ

ĐϮĞ�Ͳ�ďĞůĂƐƚŝŶŐ�ŽƉ�ŝŶǀĞƌŬĞĞƌƐƚĞůůŝŶŐ

ĐϮŚ�Ͳ�ďĞůĂƐƚŝŶŐ�ŽƉ�ůĞĞŐƐƚĂŶĚ�ĞŶ�ǀĞƌŬƌŽƚƚŝŶŐ

Ϭ ϭϴ ϯ

Ϭ Ϯϭ ϴ

Ϭ Ϯϱϴ ϭϯϮ

Ϭ Ϯ ϭ

Ϭ ϭϮϱ Ϯϭ

Ϭ ϴ Ϯ

Ϭ ϭϵ ϵ

Ϭ ϯ ͘

ϮϬϮϰ ϭϮϴϬ Ϯϰϵ

Ϭ ϭϴϱ ϴϱ

ϮϬϮϰ ϭϵϬϭ ϱϬϳ

Ϭ Ϯ ϳ

Ϭ ϭϰ ϭϮ

Ϭ ϭ ͘

Ϭ ϭϳ ϭϵ

Ϭ ϯϭϭ ϱϳ

Ϭ Ϯϱϱ ϯϱ

Ϭ ϲϵ Ϯ

Ϭ ϰϬ ϱ

Ϭ ϱϴ ϵ

Ϭ ϱϯ ϲ

Ϭ Ϯ ϭ

Ϭ ϵ Ϯ

Ϭ ϵ ͘

Ϭ Ϯ ͘

Ϭ ϱϱ ϭϮ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϰ͘Ă �ĂƌĚ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

��Ͳ�ďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶ ĐϮŝ�Ͳ�ŚĞĨĨŝŶŐ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞǁĂƚĞƌĞŶ

ĐϮǌ�Ͳ�ŝŶĚŝƌĞĐƚĞ�ďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

ĐϯĂ�Ͳ�ĨĞĚĞƌĂĂů�ƚĞŐĞŶ�&K��&ŝŶĂŶĐŝģŶ

Đϯď�Ͳ�ƌĞŐŝŽŶĂĂů�ƚĞŐĞŶ�ŐĞǁĞƐƚĞůŝũŬĞ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ

ĐϯĐ�Ͳ�ůŽŬĂĂů�ƚĞŐĞŶ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ͕�ƉƌŽǀŝŶĐŝĞ�ĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϭ�Ͳ�ƚƵĐŚƚǌĂŬĞŶ Ğϭď�Ͳ�ŐĞƌĞĐŚƚƐĚĞƵƌǁĂĂƌĚĞƌ

ĞϭĐ�Ͳ�ƚƵĐŚƚǌĂŬĞŶ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�Ϯ�Ͳ��ƵƌŽƉĞƐĞ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĞϮĂ�Ͳ�ǀĞƌǌĞƚ��ƵƌŽƉĞĞƐ�ďĞƚĂůŝŶŐƐďĞǀĞů

ĞϮď�Ͳ��ƵƌŽƉĞĞƐ�ďĞƚĂůŝŶŐƐďĞǀĞů

ĞϮĐ�Ͳ��ƵƌŽƉĞĞƐ�ďĞǀĞů�ƚŽƚ�ďĞǁĂƌĞŶĚ�ďĞƐůĂŐ�ŽƉ�ďĂŶŬƌĞŬĞŶŝŶŐ

ĞϮĚ�Ͳ�ŐĞƌŝŶŐĞ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�;�hͿ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

&�Ͳ�ŵŝůŝĞƵƌĞĐŚƚ Ĩϭ�Ͳ�ŵŝůŝĞƵǌĂĂŬ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

'�Ͳ�ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ ŐϭĂϭ�Ͳ�ĂĂŶ�ĚĞ�ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ�ŝŶǌĂŬĞ�ŶŝĞƚͲƐĐŚĞŝĚŝŶŐ

ŐϭĂϮ�Ͳ�ĂĂŶ�ĚĞ�ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ�ŝŶǌĂŬĞ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐ

ŐϭĂϱ�Ͳ�ĂĂŶ�ĚĞ�ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ

Őϭďϭ�Ͳ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ďƵƌĞĂƵ�ŝŶǌĂŬĞ�ŶŝĞƚͲƐĐŚĞŝĚŝŶŐ

ŐϭďϮ�Ͳ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ďƵƌĞĂƵ�ŝŶǌĂŬĞ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐ

ŐϭĞ�Ͳ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ďƵƌĞĂƵ

Őϭǌ�Ͳ�ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

,�Ͳ�ŶĂƚƵƵƌƌĂŵƉ ŚϭĂ�Ͳ�ŶĂƚƵƵƌƌĂŵƉ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

Ϭ ϭϭ ͘

Ϭ ϲϰϰ ϱϵ

ϮϱϬϬ ϮϯϲϬ Ϯϰϳ

ϱϴϵ ϯϵϳ ϴ

Ϯϴϭϳ ϭϲϮϳ ϭϯϱ

ϱϵϬϲ ϱϵϬϮ ϱϳϴ

Ϭ Ϯ ͘

ϭϮ ϱ ͘

ϭϮ ϳ ͘

ϭϯ ϳ ͘

ϴϱ ϲϳ ϭϯ

Ϯϯ ϴ ϱ

ϭϭ ϯ ͘

ϭϯϮ ϴϱ ϭϴ

ϵ ϵ Ϯ

ϵ ϵ Ϯ

Ϭ Ϯ ͘

Ϭ Ϯ ͘

ϭϱϲϭ ϭϰϭϰ ϭϮϱ

Ϭ ϯϮ ͘

Ϭ ϮϮ ͘

ϭϱϮϭϯ ϭϰϲϱϰ Ϯϴϳ

Ϭ ϮϮ ͘

ϭϲϳϳϰ ϭϲϭϰϴ ϰϭϮ

Ϭ ͘ ϭ

Ϭ ͘ ϭ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϰ͘Ă �ĂƌĚ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

/�Ͳ�ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ�ͬ�ƵŝƚůĞŐŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ ŝĂ�Ͳ�ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐͬƵŝƚůĞŐŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

ŝĂĐ�Ͳ�ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ�ͬ�ƵŝƚůĞŐŐŝŶŐ�ďƵŐĞƌůŝũŬĞ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

:�Ͳ�ŚŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ǀƌĞĚĞŐĞƌĞĐŚƚ�ĞŶ�ƉŽůŝƚŝĞƌĞĐŚƚďĂŶŬ ũď�Ͳ�ŚƵƵƌ

ũĐ�Ͳ�ƉĂĐŚƚ

ũĚ�Ͳ�ǀĞƌŬĞĞƌ

ũĨ�Ͳ�ďĞƌŽĞƉ�ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ

ũŝ�Ͳ�ďĞƌŽĞƉ�ǀƌĞĚĞŐĞƌĞĐŚƚ�;ďƵƌŐĞƌůŝũŬͿ

ũũ�Ͳ�ďĞƌŽĞƉ�ƉŽůŝƚŝĞƌĞĐŚƚďĂŶŬ�;ďƵƌŐĞƌůŝũŬͿ

ũŬ�Ͳ�ďĞƌŽĞƉ�ǀƌĞĚĞŐĞƌĞĐŚƚ�ĞŶ�ƉŽůŝƚŝĞƌĞĐŚƚďĂŶŬ�;ďƵƌŐĞƌůŝũ

ũǌ�Ͳ�ŚŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ǀƌĞĚĞŐĞƌĞĐŚƚ�ĞŶ�ƉŽůŝƚŝĞƌĞĐŚƚďĂŶŬ�Ͳ�ǀĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

<�Ͳ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ�ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ�ϭƐƚĞ�ĂĂŶůĞŐ ŬĂ�Ͳ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ĞŶ�ďĞǁĂƌĞŶĚĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�Ăƌƚ�ϱϴϰͲϱϴϱͲϱϴ

Ŭď�Ͳ�ƚŽĞůĂƚŝŶŐ�ƚŽƚ�ďĞŬŽŵĞŶ�ƚǁĞĞĚĞ�ƵŝƚǀŽĞƌďĂƌĞ�ƵŝƚŐŝĨƚĞ

Ŭǌ�Ͳ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ�ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ�Ͳ�ĂŶĚĞƌĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

>�Ͳ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ ůĂ�Ͳ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�;ĂůŐĞŵĞĞŶͿ�ϳϯϮ�'Ğƌ͘t͘

ůĂĐ�Ͳ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ďƵƌŐĞƌůŝũŬ�ϳϯϮ�'Ğƌ͘t͘

ůĐ�Ͳ�Ăƌƚ͘�ϯϯϲ��͘t͘�;ƵŝƚŬĞƌŝŶŐ�ƚŽƚ�ůĞǀĞŶƐŽŶĚĞƌŚŽƵĚͿ

ůĚ�Ͳ�Ăƌƚ͘�s//͘ϭϰϳͬϮϰ�tĞƚďŽĞŬ��ĐŽŶŽŵŝƐĐŚ�ZĞĐŚƚ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

D�Ͳ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶǌĂŬĞ�s�tΖƐ ŵĂ�Ͳ�ŽŶƚďŝŶĚŝŶŐ�ǀǌǁ

ŵĐ�Ͳ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶǌĂŬĞ�ǀǌǁ

ŵǌ�Ͳ�ǀǌǁ�Ͳ�ǀĂƌŝĂ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

E�Ͳ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶǌĂŬĞ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ ŶĂ�Ͳ�ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ǌĂĂŬ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝĞ�ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞ�ďĞŵŝĚĚĞ

Ϭ ϯ ϭ

ϳϬ ϱϯ ϭϳ

ϳϬ ϱϲ ϭϴ

Ϭ Ϯϰϳ ϯϯ

Ϭ ϳ Ϯ

Ϭ ϭϯϳ ϱϴ

ϯϱϯ ϯϯϯ ͘

ϯϯϵϱ Ϯϵϯϴ Ϯϭϲ

ϭϱϬϵ ϭϲϰϮ ϲϳ

ϱ ϱ ϭ

Ϭ ϭϳϰ ϳϱ

ϱϮϲϮ ϱϰϴϯ ϰϱϮ

ϳϰϭ ϳϯϵ ϱ

ϲϭϳ ϲϭϮ ϵ

ϴϳϰ ϴϲϲ ϴ

ϮϮϯϮ ϮϮϭϳ ϮϮ

Ϭ ϯ ϭ

Ϯϴϴ ϮϳϮ ϰϭ

Ϭ ϭ ͘

ϯϯϬϬ ϯϮϲϲ Ϯϱϱ

ϯϱϴϴ ϯϱϰϮ Ϯϵϳ

Ϭ ϭϬ ϲ

ϳ ϲ ϴ

Ϭ ϲ ϯ

ϳ ϮϮ ϭϳ

Ϯ ϭ ͘

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϰ͘Ă �ĂƌĚ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

E�Ͳ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶǌĂŬĞ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

z�Ͳ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ĐŽĚĞ Ǉϭ�Ͳ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ĐŽĚĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

dŽƚĂĂů

Ϯ ϭ ͘

ϯϰϱ ϯϬϬ ϱϴ

ϯϰϱ ϯϬϬ ϱϴ

ϱϴϰϱϰ ϱϵϵϯϯ ϱϲϰϴ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

ϭ͘ϰ͘ď �ĂƌĚ ;EŝĞƵǁͿ Ͳ �Ğ ϭϱ ŵĞĞƐƚ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ ĂĂƌĚĞŶ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����



Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

�ĨƐůƵŝƚĞŶĚĞ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�;ƚǇƉĞ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ KƵƚƉƵƚ

��s�Ͳ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�ĞĞŶǌŝũĚŝŐ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ �Z��Ͳ�ƵŝƚǀŽĞƌďĂĂƌǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ�ĂƌďŝƚƌĂŐĞ

��s�Ͳ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ďĞƐůĂŐƌĞĐŚƚĞƌ�ŽƉ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ

�s��Ͳ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ

h�s�Ͳ�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�ĞĞŶǌŝũĚŝŐ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ�;фх�ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌͿ

s/^��Ͳ�ǀŝƐƵŵ�ďĞƐůĂŐƌĞĐŚƚĞƌ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

�'��Ͳ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ ���D�Ͳ�ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

�<'�Ͳ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ �Z,<'�Ͳ�ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ�ĚŽŽƌŚĂůŝŶŐ

���Ͳ�ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ŝŶ�ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

�W��Ͳ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�ƉƌŽ�ĚĞŽ Z�'d�Ͳ�ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�Ͳ�ŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬ�ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ

Z�'t�Ͳ�ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�Ͳ�ŐĞǁĞŝŐĞƌĚ

Z�sd�Ͳ�ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�ǀŽůůĞĚŝŐ�ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

E��Ͳ�ŶĂǌŝƚƚŝŶŐ �ZZ��Ͳ�ǀĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ

^dKW�Ͳ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�ŐĞƐƚŽƉƚ

sK�'�Ͳ�ǀŽĞŐŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

KŶďĞŬĞŶĚ KŶďĞŬĞŶĚ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

W�Ͳ�ƉƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů �Z,W�Ͳ�ĚŽŽƌŚĂůŝŶŐ�ŽƉ�Ɖǀ�;ϳϯϬΑϭͿ

'D/E^�Ͳ�ŐĞĞŶ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

D^�Ͳ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

D^��Ͳ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ăƌƚ͘�ϱϵ�ǁĞƚ�ŚǇƉŽƚŚ͘�ŬƌĞĚŝĞƚ

t�'�Z�Ͳ�ǁĞŐůĂƚŝŶŐ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů�;ϳϯϬΑϮĂͿ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

ϯϱϯ

ϱϬϴϴ

Ϯϯϭϯ

ϲϰϱ

ϯϰ

ϴϰϯϯ

ϳ

ϳ

Ϯϲ

ϳϴϯ

ϴϬϵ

ϭϰϵϮ

ϵϳϮ

ϭϯϲϴϳ

ϭϲϭϱϭ

ϱ

ϭϰϮ

ϰϲ

ϭϵϯ

Ϭ

Ϭ

ϲϱϭ

ϭϯϬϰ

ϯϵϱ

ϭϱϴϬ

ϲϮϭϮ

ϭϬϭϰϮ

ϱϲϰϴ

ϱϲϰϴ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����



Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϮ

�ĨƐůƵŝƚĞŶĚĞ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�;ƚǇƉĞ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ KƵƚƉƵƚ

sKE�Ͳ�ǀŽŶŶŝƐƐĞŶ ϴϬϲ�Ͳ�ŽƉŚĞĨĨŝŶŐ�ǀĞƌǀĂů�ǀĞƌƐƚĞŬǀŽŶŶŝƐ�;ϴϬϲͿ

�&^d�Ͳ�ĂĨƐƚĂŶĚ�;ϴϮϬͲϴϮϭͿ

�Z�Ͳ�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ

�Z,s�Ͳ�ĚŽŽƌŚĂůŝŶŐ�ŵĞƚ�ǀŽŶŶŝƐ�;ϳϯϬΑϭͿ

�Y�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ

�s'�Ͳ�ĞŝŶĚǀŽŶŶŝƐ�ŐĞŵĞŶŐĚ�ŽƉ�ƚĞŐĞŶƐƉƌĂĂŬ�ĞŶ�ďŝũ�ǀĞƌƐƚĞŬ

�sd�Ͳ�ƚĞŐĞŶƐƉƌĞŬĞůŝũŬ�ĞŝŶĚǀŽŶŶŝƐ

�ss�Ͳ�ĞŝŶĚǀŽŶŶŝƐ�ďŝũ�ǀĞƌƐƚĞŬ

<K^�Ͳ�ĞŶŬĞů�ŬŽƐƚĞŶ�;ϭϬϮϭͿ

Ed�Ͳ�ŶŝĞƚ�ƚŽĞůĂĂƚďĂĂƌ

d��>�Ͳ�ĂŶĚĞƌĞ�ƚĂĂů�;ǁĞƚ�ϭϱͬϲͬϭϵϯϱ�Ăƌƚ�ϰΑϮͿ

s�Z�Z�Ͳ�ǀĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�;ϲϯϵͿ

s�Z��Ͳ�ǀĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ�;ϲϲϬͿ

t�'�Z�Ͳ�ǁĞŐůĂƚŝŶŐ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů�;ϳϯϬΑϮĂͿ

�s�Ͳ�ǌŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

dŽƚĂĂů

ϭ

ϭϬϮϴ

ϰϴϲ

ϵϮϱ

ϯ

ϯϰϴ

ϭϳϰϱϮ

ϮϴϮϵ

ϯ

ϱϴ

ϭϮϮ

ϰϭ

ϲϭϰ

ϵϯ

ϭϵϱ

Ϯϰϭϵϴ

ϲϱϱϴϭ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-DQ����
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