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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 instanties3. 
 

                                                      
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 definitieve beslissing, types beslissingen, 
duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz. Men vindt er eveneens andere informatie over 
het volume burgerlijke activiteiten van de hoven en de rechtbanken: verscheidene akten van de 
rechters en de griffies (vonnissen en beschikkingen, processen-verbaal, enz.).  
 
De statistieken behandelen alle burgerlijke rechtscolleges, zowel in eerste aanleg als in beroep: 
vredegerechten, de burgerlijke zaken van de politierechtbank, burgerlijke, familie en jeugd secties 
(voor het burgerlijke luik) van de rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, 
ondernemingsrechtbanken en burgerlijke, familie en jeugdkamers van de hoven van beroep. 

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

1.2 Statistieken van de hoven en rechtbanken 

De steundienst van het College van de hoven en rechtbanken staat in voor de jaarlijkse publicatie van 
de activiteitenstatistieken van de hoven en rechtbanken. Elke instantie beschikt over een specifieke 
publicatie die een aantal statistieken bevat.  

De steundienst stelt eveneens de publicatie “De kerncijfers van de rechterlijke activiteiten” ter 
beschikking, die het aantal lopende, nieuwe en afgesloten zaken samenbrengt voor alle rechtscolleges 
sinds 2010.  

Al die documenten kan u terugvinden op onze website (www.tribunaux-rechtbanken.be), via 
“College” en vervolgens “Statistiek”. 

                                                      
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/jaarv
erslagen  
 



 

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 2022. 
Gegevensextractie 5/02/2022. 
 
Heeft u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren: 

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

              Website: www.tribunaux-rechtbanken.be



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 II. STATISTISCHE VARIABELEN 
 



 

1. Basisconcepten van de statistiek 

1.1 Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door de onderzoeksrechters 
 

De onderzoeksrechter is een rechter in de rechtbank van eerste aanleg die speciaal is aangewezen om 
gerechtelijke onderzoeken te leiden. 
 
Als er aanwijzingen zijn van een wanbedrijf dan kan de onderzoeksrechter een gerechtelijk onderzoek 
openen, op vraag van de procureur des Konings of op vraag van het slachtoffer dat zich burgerlijke 
partij stelt. Een gerechtelijk onderzoek is het geheel van de onderzoekshandelingen die worden 
verricht om de daders van wanbedrijven op te sporen, bewijzen te vergaren en maatregelen te nemen 
om de zaak desgevallend voor de rechtbank te brengen. 
 
De onderzoeksrechter gaat op zoek naar de waarheid. Daarbij moet hij zowel de elementen in het 
voordeel als de elementen in het nadeel van de verdachte onderzoeken. Men spreekt in dat verband 
van een onderzoek “à charge” en “à décharge”. Daarvoor doet hij een beroep op de politie. 
 
De onderzoeksrechter kan bijvoorbeeld getuigen en verdachten verhoren en deskundigen aanstellen. 
Als het nodig is voor het onderzoek kan de onderzoeksrechter ook dwingende maatregelen bevelen 
zoals: 

o huiszoeking en inbeslagneming; 
o aanhouding en inverdenkingstelling van een verdachte; 
o verhoor van de inverdenkinggestelde; 
o onderzoek van telecommunicatiegegevens; 
o fouillering op het lichaam; 
o afluistering van telecommunicatie (telefoontap); 
o DNA-analyse. 

 
Wanneer de onderzoeksrechter zijn onderzoek heeft voltooid, zendt hij het dossier over aan de 
procureur des Konings. De procureur kan aan de raadkamer de verwijzing van de verdachte naar de 
correctionele rechtbank vragen als er voldoende aanwijzingen van schuld zijn lastens die laatste, of hij 
kan de buitenvervolgingstelling vragen. 
 
 

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

 



 

2. Gemeenschappelijke termen 

2.1 Statistieken over de dossiers 

2.1.1 Wat is een onderzoeksdossier? 
Een onderzoeksdossier is een strafzaak die werd toevertrouwd aan een onderzoeksrechter, die een 
onderzoeksnummer kreeg en die nog niet verdwenen is uit de werklast van de onderzoeksrechter.  

Door de toekenning van het onderzoeksnummer wordt het dossier hangend. Wanneer het dossier 
wordt afgesloten (afhankelijk van de type dossier na mededeling aan het parket of bij beslissing van 
de raadkamer, zie hierna), is het niet meer hangend en behoort het niet meer tot de werklast van de 
onderzoeksrechter. 

De rechter kent aan elk dossier een aard toe die verband houdt met het type wanbedrijf of misdaad 
waar het onderzoek over gaat. 
 

2.1.2 Wat is de openingsdatum van een nieuw dossier? 
Een dossier bestaat eens het is geregistreerd in het informaticasysteem.  

 

2.1.3 Wanneer is een onderzoeksdossier afgesloten? 
Twee data spelen een rol om te bepalen wanneer er sprake is van afsluiting:  

 de datum waarop de onderzoeksrechter oordeelt dat zijn onderzoek voltooid is en het dossier 
terug overzendt aan de procureur met een beschikking tot mededeling; 

 de datum waarop de raadkamer, die uitspraak moet doen over het lot van het dossier na het 
onderzoek (buitenvervolgingstelling, verwijzing naar een vonnisgerecht ...), een beschikking 
tot ontlasting neemt waardoor de onderzoeksrechter definitief van het dossier wordt 
ontheven. Sommige dossiers, zoals de o.m. de mini-onderzoeken, komen niet voor de 
raadkamer. 

Juridisch gezien zijn dossiers die voor de raadkamer komen voor de onderzoeksrechter pas echt 
afgesloten door de beschikking tot ontlasting.  Het is immers goed mogelijk dat de procureur, nadat 
de onderzoekrechter hem het dossier een eerste keer heeft overgezonden, beslist om bijkomende 
plichten te vorderen, en in dat geval keert het dossier terug naar de rechter. Wanneer de bijkomende 
plichten zijn verricht, deelt de rechter het dossier opnieuw mee aan het parket. Een dossier kan op 
die manier verschillende keren heen en weer gaan vooraleer het wordt afgesloten. Daarom wordt 
voor de gewone gerechtelijke onderzoeken enkel de datum van ontlasting van de 
onderzoeksrechter als definitieve afsluitingsdatum genomen.   
 
Zoals gezegd hierboven komen mini-onderzoeken niet voor de raadkamer, en daarom wordt het 
dossier afgesloten wanneer het aan het parket wordt meegedeeld.  
 
In het geval van internationale onderzoeken worden deze statistisch als afgesloten beschouwd 
wanneer het dossier aan het parket of aan de buitenlandse gerechtelijke autoriteit wordt meegedeeld. 
 
Ten slotte zijn visitaties unieke akten die worden uitgevoerd, en dus afgesloten, op dezelfde dag dat 
de beschikking werd opgesteld. De afsluitingsdatum is dus dezelfde als de creatiedatum. 
 



 

2.1.4 Wanneer is een onderzoeksdossier hangende? 
Een onderzoeksdossier is hangende van het moment dat het een nummer krijgt totdat de 
onderzoeksrechter wordt ontheven door de raadkamer (of in sommige gevallen door de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die dezelfde bevoegdheden uitoefent in graad van hoger beroep) of totdat 
het dossier meegedeeld wordt (afhankelijk van de type dossier, zie punt 2.1.3). 

 

2.1.5 Definitie van input, output en hangend op 31.12 
 De input van een onderzoeksrechter tijdens een statistische periode (een kalenderjaar) bestaat 

uit de som van twee volumes: 
o de dossiers die voor het begin van de statistische periode al geopend waren en nog 

niet afgesloten (hangend op 01.01); 
o de nieuwe dossiers die werden geopend tijdens de statistische periodes (nieuw).  

 

 De output bestaat uit alle dossiers die tijdens de statistische periode werden afgesloten. 
 

 Het aantal hangende dossiers op het einde van de statistische periode (hangend 31.12), is gelijk 
aan de input min de output.  

 
 

2.2 Types dossiers  
 
Een dossier kan op verschillende manier bij de onderzoeksrechter worden gebracht. In de tabel 
hieronder worden de verschillende soorten gerechtelijke onderzoeken vermeld. 
 

Type dossier 

Gerechtelijk onderzoek ingevolge een vordering van het openbaar ministerie 

Gerechtelijk onderzoek ingevolge een burgerlijke partijstelling 

Gerechtelijk onderzoek opgestart ingevolge een beslissing conform artikel 28septies 
lid 1 van het Wetboek van Strafvordering (eigenvatting van een mini-onderzoek) 

Mini-onderzoek conform artikel 28septies van het Wetboek van Strafvordering 

Internationale rogatoire commissie (IRC) / Europees onderzoeksbevel (EOB) afkomstig 
van buitenlandse gerechtelijke overheden 

Internationaal aanhoudingsbevel (IAB) / Europees aanhoudingsbevel (EAB) afkomstig 
van buitenlandse gerechtelijke overheden 

Visitatiebevel 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 III. STATISTIEKEN 
 
Opmerking : 
Gegevens van het kabinet van de onderzoeksrechter verbonden aan de afdeling Eupen 
(Rechtbank van Eerste Aanleg van Luik) ontbreken in dit rapport. Door de onbeschikbaarheid 
van een Duitse versie van de computerapplicatie gebruikt Eupen het JIOR2 programma niet. 
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dKE'�Z�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

ϮϮϯϴ Ϯϭϵϵ Ϯϯϭϳ Ϯϭϭϵ ϯϳϴ Ϯϱϲ Ϯϱϱ ϯϳϴ ϭϯϱ ϰϭ ϳϭ ϭϬϱ ϭϳϮϱ ϭϵϬϮ ϭϵϵϭ ϭϲϯϲ

ϰϰϬ ϰϵϲ ϰϳϮ ϰϲϰ ϵϬ ϱϴ ϰϯ ϭϬϱ ϭϮ ϭ ϵ ϰ ϯϯϴ ϰϯϳ ϰϮϬ ϯϱϱ

ϯϴϭ ϰϵϲ ϱϬϮ ϯϳϱ ϴϲ ϲϳ ϲϵ ϴϰ ϲ ϰ ϲ ϰ Ϯϴϵ ϰϮϱ ϰϮϳ Ϯϴϳ

ϯϬϱϵ ϯϭϵϭ ϯϮϵϭ Ϯϵϱϴ ϱϱϰ ϯϴϭ ϯϲϳ ϱϲϳ ϭϱϯ ϰϲ ϴϲ ϭϭϯ ϮϯϱϮ Ϯϳϲϰ Ϯϴϯϴ ϮϮϳϴ

ϰϰϬ ϯϮϬ ϯϮϵ ϰϯϭ ϭϱϬ ϳϳ ϳϯ ϭϱϰ ϳ ϭϬ ϭϯ ϰ Ϯϴϯ Ϯϯϯ Ϯϰϯ Ϯϳϯ

ϯϲϰ Ϯϱϵ ϮϴϬ ϯϰϯ ϭϬϴ ϱϰ ϱϱ ϭϬϳ ϳ ϭ ϲ Ϯ Ϯϰϵ ϮϬϰ Ϯϭϵ Ϯϯϰ

ϴϬϰ ϱϳϵ ϲϬϵ ϳϳϰ Ϯϱϴ ϭϯϭ ϭϮϴ Ϯϲϭ ϭϰ ϭϭ ϭϵ ϲ ϱϯϮ ϰϯϳ ϰϲϮ ϱϬϳ

ϯϴϲϯ ϯϳϳϬ ϯϵϬϬ ϯϳϯϮ ϴϭϮ ϱϭϮ ϰϵϱ ϴϮϴ ϭϲϳ ϱϳ ϭϬϱ ϭϭϵ Ϯϴϴϰ ϯϮϬϭ ϯϯϬϬ Ϯϳϴϱ

ϰϱϱ ϯϱϲ ϯϯϰ ϰϳϳ ϭϱϮ ϴϮ ϲϬ ϭϳϰ ϮϬ Ϯϰ ϯϲ ϴ Ϯϴϯ ϮϱϬ Ϯϯϴ Ϯϵϱ

ϰϱϱ ϯϱϲ ϯϯϰ ϰϳϳ ϭϱϮ ϴϮ ϲϬ ϭϳϰ ϮϬ Ϯϰ ϯϲ ϴ Ϯϴϯ ϮϱϬ Ϯϯϴ Ϯϵϱ

ϳϲϳ ϲϳϱ ϲϱϲ ϳϴϲ ϯϮϰ ϭϴϵ ϭϱϳ ϯϱϲ ϭϴ ϭϭ ϭϳ ϭϮ ϰϮϱ ϰϳϱ ϰϴϮ ϰϭϴ

ϳϲϳ ϲϳϱ ϲϱϲ ϳϴϲ ϯϮϰ ϭϴϵ ϭϱϳ ϯϱϲ ϭϴ ϭϭ ϭϳ ϭϮ ϰϮϱ ϰϳϱ ϰϴϮ ϰϭϴ

ϰϭϯϱ ϮϮϭϵ ϮϮϯϬ ϰϭϮϰ ϭϬϭϭ ϱϵϱ ϯϯϭ ϭϮϳϱ ϵϲ ϰϱ ϲϮ ϳϵ ϯϬϮϴ ϭϱϳϵ ϭϴϯϳ ϮϳϳϬ

ϰϭϯϱ ϮϮϭϵ ϮϮϯϬ ϰϭϮϰ ϭϬϭϭ ϱϵϱ ϯϯϭ ϭϮϳϱ ϵϲ ϰϱ ϲϮ ϳϵ ϯϬϮϴ ϭϱϳϵ ϭϴϯϳ ϮϳϳϬ

ϰϮϴ ϯϭϭ ϯϯϮ ϰϬϳ ϭϰϵ ϴϯ ϱϱ ϭϳϳ ϭϯ Ϭ ϵ ϰ Ϯϲϲ ϮϮϴ Ϯϲϴ ϮϮϲ

ϰϮϴ ϯϭϭ ϯϯϮ ϰϬϳ ϭϰϵ ϴϯ ϱϱ ϭϳϳ ϭϯ Ϭ ϵ ϰ Ϯϲϲ ϮϮϴ Ϯϲϴ ϮϮϲ

ϱϳϴϱ ϯϱϲϭ ϯϱϱϮ ϱϳϵϰ ϭϲϯϲ ϵϰϵ ϲϬϯ ϭϵϴϮ ϭϰϳ ϴϬ ϭϮϰ ϭϬϯ ϰϬϬϮ ϮϱϯϮ ϮϴϮϱ ϯϳϬϵ

ϲϲϳ ϲϲϰ ϳϱϴ ϱϳϯ ϭϵϯ ϭϱϮ ϭϳϭ ϭϳϰ ϱ ϯ ϱ ϯ ϰϲϵ ϱϬϵ ϱϴϮ ϯϵϲ

ϱϬϵ ϳϭϴ ϲϵϰ ϱϯϯ Ϯϯϯ Ϯϰϰ ϮϮϱ ϮϱϮ ϰ ϲ ϴ Ϯ ϮϳϮ ϰϲϴ ϰϲϭ Ϯϳϵ

ϮϮϱ ϭϵϯ ϮϬϱ Ϯϭϯ ϵϮ ϳϴ ϲϭ ϭϬϵ ϳ Ϯ ϱ ϰ ϭϮϲ ϭϭϯ ϭϯϵ ϭϬϬ

ϭϰϬϭ ϭϱϳϱ ϭϲϱϳ ϭϯϭϵ ϱϭϴ ϰϳϰ ϰϱϳ ϱϯϱ ϭϲ ϭϭ ϭϴ ϵ ϴϲϳ ϭϬϵϬ ϭϭϴϮ ϳϳϱ

ϴϴϭ ϲϰϯ ϲϰϴ ϴϳϲ Ϯϱϱ ϭϳϭ ϭϮϲ ϯϬϬ Ϯϯ ϭ ϭϱ ϵ ϲϬϯ ϰϳϭ ϱϬϳ ϱϲϳ

ϲϴ ϳϰ ϴϭ ϲϭ ϭϴ ϭϯ ϴ Ϯϯ Ϯ ϭ ϭ Ϯ ϰϴ ϲϬ ϳϮ ϯϲ

ϯϴϮ ϯϯϯ ϯϰϳ ϯϲϴ ϭϭϴ ϲϱ ϲϱ ϭϭϴ ϳ Ϯ ϲ ϯ Ϯϱϳ Ϯϲϲ Ϯϳϲ Ϯϰϳ

ϭϯϯ ϭϬϭ ϭϮϰ ϭϭϬ ϱϳ ϮϬ ϯϰ ϰϯ ϯ ϭ ϯ ϭ ϳϯ ϴϬ ϴϳ ϲϲ

ϭϰϲϰ ϭϭϱϭ ϭϮϬϬ ϭϰϭϱ ϰϰϴ Ϯϲϵ Ϯϯϯ ϰϴϰ ϯϱ ϱ Ϯϱ ϭϱ ϵϴϭ ϴϳϳ ϵϰϮ ϵϭϲ

Ϯϴϲϱ ϮϳϮϲ Ϯϴϱϳ Ϯϳϯϰ ϵϲϲ ϳϰϯ ϲϵϬ ϭϬϭϵ ϱϭ ϭϲ ϰϯ Ϯϰ ϭϴϰϴ ϭϵϲϳ ϮϭϮϰ ϭϲϵϭ

ϮϰϯϬ ϭϰϱϴ ϭϰϲϰ ϮϰϮϰ ϰϲϴ Ϯϳϵ ϭϲϲ ϱϴϭ ϭϬϱ ϭϯϱ ϭϲϵ ϳϭ ϭϴϱϳ ϭϬϰϰ ϭϭϮϵ ϭϳϳϮ

ϰϰϱ ϯϮϲ ϯϴϱ ϯϴϲ ϳϬ ϯϭ ϯϯ ϲϴ Ϯϰ ϯϮ ϯϴ ϭϴ ϯϱϭ Ϯϲϯ ϯϭϰ ϯϬϬ

Ϯϴϳϱ ϭϳϴϰ ϭϴϰϵ ϮϴϭϬ ϱϯϴ ϯϭϬ ϭϵϵ ϲϰϵ ϭϮϵ ϭϲϳ ϮϬϳ ϴϵ ϮϮϬϴ ϭϯϬϳ ϭϰϰϯ ϮϬϳϮ

ϭϮϲϯ ϭϮϳ ϭϮϲ ϭϮϲϰ ϱϱ Ϯϲ Ϯϲ ϱϱ ϭϭϳ ϰ ϰ ϭϭϳ ϭϬϵϭ ϵϳ ϵϲ ϭϬϵϮ

ϮϬϭ ϭϴϴ ϭϱϵ ϮϯϬ ϯϴ ϯϯ ϭϴ ϱϯ ϴ ϭ ϱ ϰ ϭϱϱ ϭϱϰ ϭϯϲ ϭϳϯ

ϭϰϲϰ ϯϭϱ Ϯϴϱ ϭϰϵϰ ϵϯ ϱϵ ϰϰ ϭϬϴ ϭϮϱ ϱ ϵ ϭϮϭ ϭϮϰϲ Ϯϱϭ ϮϯϮ ϭϮϲϱ

ϲϯϯ ϭϵϲ ϭϵϯ ϲϯϲ ϳϵ ϯϱ ϰ ϭϭϬ ϱϳ ϱ Ϯϳ ϯϱ ϰϵϳ ϭϱϲ ϭϲϮ ϰϵϭ



�

'ĞǁŽŶĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ϮϬϮϭ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��&��>/E'

'ĞǁŽŶĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͗�ƚŽƚĂĂů

tĂĂƌǀĂŶ

'ĞǁŽŽŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝŶŐĞůĞŝĚ

ĚŽŽƌ�ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƉĂƌƚŝũƐƚĞůůŝŶŐ

'ĞǁŽŽŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝŶŐĞůĞŝĚ

ĚŽŽƌ�ĞŝŐĞŶǀĂƚƚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŵŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

'ĞǁŽŽŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝŶŐĞůĞŝĚ

ĚŽŽƌ�ƉĂƌŬĞƚ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

EŝĞƵǁĞ

Ě

ŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϮϭ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

EŝĞƵǁĞ

Ě

ŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϮϭ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

EŝĞƵǁĞ

Ě

ŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϮϭ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

EŝĞƵǁĞ

Ě

ŽƐƐŝĞƌƐ

ŝŶ�ϮϬϮϭ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ

ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

>/�'� E�DhZ E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů��ĞůŐŢĞ

ϴϲϳ ϯϮϵ Ϯϵϱ ϵϬϭ Ϯϭϳ ϳϳ ϯϴ Ϯϱϲ ϳϴ ϭϴ ϭϵ ϳϳ ϱϳϮ Ϯϯϰ Ϯϯϴ ϱϲϴ

ϭϱϬϬ ϱϮϱ ϰϴϴ ϭϱϯϳ Ϯϵϲ ϭϭϮ ϰϮ ϯϲϲ ϭϯϱ Ϯϯ ϰϲ ϭϭϮ ϭϬϲϵ ϯϵϬ ϰϬϬ ϭϬϱϵ

ϱϴϯϵ ϮϲϮϰ ϮϲϮϮ ϱϴϰϭ ϵϮϳ ϰϴϭ Ϯϴϱ ϭϭϮϯ ϯϴϵ ϭϵϱ ϮϲϮ ϯϮϮ ϰϱϮϯ ϭϵϰϴ ϮϬϳϱ ϰϯϵϲ

ϭϳϰϬ ϭϮϬϬ ϵϴϵ ϭϵϱϬ Ϯϲϵ ϭϲϰ ϴϰ ϯϰϴ ϲϱ ϰϮ Ϯϵ ϳϴ ϭϰϬϲ ϵϵϰ ϴϳϲ ϭϱϮϰ

ϵϵϳ ϱϲϱ ϱϴϳ ϵϳϱ ϮϭϬ ϭϮϮ ϭϬϭ Ϯϯϭ ϲϮ ϯϯ ϰϮ ϱϯ ϳϮϱ ϰϭϬ ϰϰϰ ϲϵϭ

ϰϴϴ ϯϱϭ Ϯϳϲ ϱϲϯ ϴϮ ϲϬ ϯϭ ϭϭϭ ϯϰ ϯ ϭϬ Ϯϳ ϯϳϮ Ϯϴϴ Ϯϯϱ ϰϮϱ

ϯϮϮϱ Ϯϭϭϲ ϭϴϱϮ ϯϰϴϴ ϱϲϭ ϯϰϲ Ϯϭϲ ϲϵϬ ϭϲϭ ϳϴ ϴϭ ϭϱϴ ϮϱϬϯ ϭϲϵϮ ϭϱϱϱ ϮϲϰϬ

ϯϮϮϱ Ϯϭϭϲ ϭϴϱϮ ϯϰϴϴ ϱϲϭ ϯϰϲ Ϯϭϲ ϲϵϬ ϭϲϭ ϳϴ ϴϭ ϭϱϴ ϮϱϬϯ ϭϲϵϮ ϭϱϱϱ ϮϲϰϬ

Ϯϭϱϳϳ ϭϰϳϵϳ ϭϰϳϴϯ Ϯϭϱϴϵ ϰϵϬϮ ϯϬϯϭ ϮϮϴϵ ϱϲϰϮ ϵϭϱ ϰϮϲ ϲϭϱ ϳϮϲ ϭϱϳϲϬ ϭϭϯϰϬ ϭϭϴϳϵ ϭϱϮϮϭ

([WUDFWLH� ��)HE����



�

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ϮϬϮϭ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��&��>/E'

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͗�ƚŽƚĂĂů

tĂĂƌǀĂŶ

/��ͬ����ĂĨŬŽŵƐƚŝŐ�ǀĂŶ�ďƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ

ŽǀĞƌŚĞĚĞŶ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

ϱϲ ϵ ϭϵ ϰϲ ϴ ϯ ϱ ϲ ϰϴ ϲ ϭϰ ϰϬ

ϰ ϯ ϰ ϯ Ϯ Ϭ ϭ ϭ Ϯ ϯ ϯ Ϯ

ϰϵ Ϯϳϰ Ϯϱϲ ϲϳ Ϯϲ ϭϱϱ ϭϰϰ ϯϳ Ϯϯ ϭϭϵ ϭϭϮ ϯϬ

ϭϬϵ Ϯϴϲ Ϯϳϵ ϭϭϲ ϯϲ ϭϱϴ ϭϱϬ ϰϰ ϳϯ ϭϮϴ ϭϮϵ ϳϮ

ϲ Ϯϵ ϭϵ ϭϲ ϯ ϭϭ ϲ ϴ ϯ ϭϴ ϭϯ ϴ

ϱϬϮ ϱϯ ϯϳϲ ϭϳϵ ϴ ϯϯ ϭϱ Ϯϲ ϰϵϰ ϮϬ ϯϲϭ ϭϱϯ

ϱϬϴ ϴϮ ϯϵϱ ϭϵϱ ϭϭ ϰϰ Ϯϭ ϯϰ ϰϵϳ ϯϴ ϯϳϰ ϭϲϭ

ϲϭϳ ϯϲϴ ϲϳϰ ϯϭϭ ϰϳ ϮϬϮ ϭϳϭ ϳϴ ϱϳϬ ϭϲϲ ϱϬϯ Ϯϯϯ

Ϯ ϭϬ ϳ ϱ ϭ ϴ ϲ ϯ ϭ Ϯ ϭ Ϯ

Ϯ ϭϬ ϳ ϱ ϭ ϴ ϲ ϯ ϭ Ϯ ϭ Ϯ

ϭϰ ϭϯϮ ϭϯϰ ϭϮ ϳ ϲϰ ϲϰ ϳ ϳ ϲϴ ϳϬ ϱ

ϭϰ ϭϯϮ ϭϯϰ ϭϮ ϳ ϲϰ ϲϰ ϳ ϳ ϲϴ ϳϬ ϱ

ϲϲ ϯϱϬ Ϯϭϳ ϭϵϵ ϴ ϭϭϮ ϲϲ ϱϰ ϱϴ Ϯϯϴ ϭϱϭ ϭϰϱ

ϲϲ ϯϱϬ Ϯϭϳ ϭϵϵ ϴ ϭϭϮ ϲϲ ϱϰ ϱϴ Ϯϯϴ ϭϱϭ ϭϰϱ

Ϯ ϭϱ ϭϲ ϭ Ϭ ϭϯ ϭϯ Ϭ Ϯ Ϯ ϯ ϭ

Ϯ ϭϱ ϭϲ ϭ Ϭ ϭϯ ϭϯ Ϭ Ϯ Ϯ ϯ ϭ

ϴϰ ϱϬϳ ϯϳϰ Ϯϭϳ ϭϲ ϭϵϳ ϭϰϵ ϲϰ ϲϴ ϯϭϬ ϮϮϱ ϭϱϯ

ϰ ϭϵ Ϯϯ Ϭ Ϯ ϭϱ ϭϳ Ϭ Ϯ ϰ ϲ Ϭ

ϰ ϭϴ ϮϬ Ϯ Ϯ ϭϱ ϭϲ ϭ Ϯ ϯ ϰ ϭ

Ϭ ϱ ϯ Ϯ Ϭ ϱ ϯ Ϯ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

ϴ ϰϮ ϰϲ ϰ ϰ ϯϱ ϯϲ ϯ ϰ ϳ ϭϬ ϭ

ϭϮ ϱϵ ϰϲ Ϯϱ ϴ ϯϳ Ϯϴ ϭϳ ϰ ϮϮ ϭϴ ϴ

ϰ ϭϴ ϭϴ ϰ ϯ ϭϱ ϭϱ ϯ ϭ ϯ ϯ ϭ

Ϯ ϱ ϱ Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ Ϯ ϯ ϱ Ϭ

Ϯ ϯ ϯ Ϯ Ϭ ϭ ϭ Ϭ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ

ϮϬ ϴϱ ϳϮ ϯϯ ϭϭ ϱϱ ϰϰ ϮϮ ϵ ϯϬ Ϯϴ ϭϭ

Ϯϴ ϭϮϳ ϭϭϴ ϯϳ ϭϱ ϵϬ ϴϬ Ϯϱ ϭϯ ϯϳ ϯϴ ϭϮ

ϰϱ ϰϳ ϰϰ ϰϴ ϮϬ ϯϮ ϯϱ ϭϳ Ϯϱ ϭϱ ϵ ϯϭ

ϭϰ ϭ Ϭ ϭϱ ͘ ͘ ͘ ͘ ϭϰ ϭ Ϭ ϭϱ

ϱϵ ϰϴ ϰϰ ϲϯ ϮϬ ϯϮ ϯϱ ϭϳ ϯϵ ϭϲ ϵ ϰϲ

ϭϭ ϭϵ ϭϴ ϭϮ ϯ ϳ ϴ Ϯ ϴ ϭϮ ϭϬ ϭϬ

ϭ ϴ ϳ Ϯ ϭ ϳ ϲ Ϯ Ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϭϮ Ϯϳ Ϯϱ ϭϰ ϰ ϭϰ ϭϰ ϰ ϴ ϭϯ ϭϭ ϭϬ

ϯ ϳ ϳ ϯ Ϭ ϰ ϰ Ϭ ϯ ϯ ϯ ϯ

ϯ ϭϬ ϱ ϴ ϭ ϳ ϰ ϰ Ϯ ϯ ϭ ϰ

ϲ ϭϳ ϭϮ ϭϭ ϭ ϭϭ ϴ ϰ ϱ ϲ ϰ ϳ

ϳϳ ϵϮ ϴϭ ϴϴ Ϯϱ ϱϳ ϱϳ Ϯϱ ϱϮ ϯϱ Ϯϰ ϲϯ



�

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ϮϬϮϭ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��&��>/E'

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͗�ƚŽƚĂĂů

tĂĂƌǀĂŶ

/��ͬ����ĂĨŬŽŵƐƚŝŐ�ǀĂŶ�ďƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ

ŽǀĞƌŚĞĚĞŶ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂů�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ

EŝĞƵǁĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

�ĨŐĞƐůŽƚĞŶ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ

ϮϬϮϭ

,ĂŶŐĞŶĚĞ

ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ

ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů��ĞůŐŢĞ

ϯϮ ϯϭ Ϯϱ ϯϴ ϭϲ Ϯϭ ϭϳ ϮϬ ϭϲ ϭϬ ϴ ϭϴ

ϯϱ Ϯϰ ϭϳ ϰϮ ϭϲ ϭϲ ϭϭ Ϯϭ ϭϵ ϴ ϲ Ϯϭ

Ϯϴ Ϯϭ ϭϬ ϯϵ ϭϴ ϭϵ ϵ Ϯϴ ϭϬ Ϯ ϭ ϭϭ

ϵϱ ϳϲ ϱϮ ϭϭϵ ϱϬ ϱϲ ϯϳ ϲϵ ϰϱ ϮϬ ϭϱ ϱϬ

ϵϱ ϳϲ ϱϮ ϭϭϵ ϱϬ ϱϲ ϯϳ ϲϵ ϰϱ ϮϬ ϭϱ ϱϬ

ϵϬϭ ϭϭϳϬ ϭϮϵϵ ϳϳϮ ϭϱϯ ϲϬϮ ϰϵϰ Ϯϲϭ ϳϰϴ ϱϲϴ ϴϬϱ ϱϭϭ

([WUDFWLH� ��)HE����



�

DŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ϮϬϮϭ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��&��>/E'
DŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ�Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ EŝĞƵǁĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ�ϮϬϮϭ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ�ϮϬϮϭ ,ĂŶŐĞŶĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ�ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>/�'� >/�'� >/�'�

s�Zs/�Z^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>hy�D�KhZ' �Z>KE

D�Z�,�Ͳ�EͲ&�D�EE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

E�DhZ �/E�Ed

E�DhZ

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DKE^ ,�/E�hd �,�Z>�ZK/

DKE^

dKhZE�/

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϯϭϳ ϲϬϵ ϲϴϳ Ϯϯϵ

ϰϴ ϭϮϵ ϭϯϴ ϯϵ

ϭϬϯ ϭϵϲ ϮϮϯ ϳϲ

ϰϲϴ ϵϯϰ ϭϬϰϴ ϯϱϰ

ϭϭ ϯϰϰ ϯϮϬ ϯϱ

ϯϬ Ϯϰϵ ϮϮϳ ϱϮ

ϰϭ ϱϵϯ ϱϰϳ ϴϳ

ϱϬϵ ϭϱϮϳ ϭϱϵϱ ϰϰϭ

ϯ Ϯϲϲ Ϯϲϯ ϲ

ϯ Ϯϲϲ Ϯϲϯ ϲ

ϵ ϯϵϳ ϯϵϵ ϳ

ϵ ϯϵϳ ϯϵϵ ϳ

ϮϮ ϳϬϱ ϲϳϱ ϱϮ

ϮϮ ϳϬϱ ϲϳϱ ϱϮ

Ϭ Ϯϱϭ Ϯϰϲ ϱ

Ϭ Ϯϱϭ Ϯϰϲ ϱ

ϯϰ ϭϲϭϵ ϭϱϴϯ ϳϬ

ϭϱϯ ϯϯϱ ϰϬϱ ϴϯ

ϭϯ Ϯϯϳ ϮϰϮ ϴ

ϱ ϭϭϲ ϭϭϮ ϵ

ϭϳϭ ϲϴϴ ϳϱϵ ϭϬϬ

ϵϮ ϯϱϰ ϯϱϳ ϴϵ

ϭϭ ϯϱ ϯϯ ϭϯ

ϲϭ ϭϭϭ ϭϭϵ ϱϯ

Ϯϴ ϱϲ ϲϱ ϭϵ

ϭϵϮ ϱϱϲ ϱϳϰ ϭϳϰ

ϯϲϯ ϭϮϰϰ ϭϯϯϯ Ϯϳϰ

ϭϯϬ ϲϮϬ ϲϮϬ ϭϮϵ

ϭϳϳ ϵϵ ϵϭ ϭϴϱ

ϯϬϳ ϳϭϵ ϳϭϭ ϯϭϰ

Ϯϱϴ ϭϬϬ ϭϬϭ Ϯϱϳ

ϱ ϭϯϭ ϭϯϭ ϱ

Ϯϲϯ Ϯϯϭ ϮϯϮ ϮϲϮ

ϰϴ ϭϮϯ ϭϬϱ ϲϱ

ϭϯϴ ϮϬϲ ϭϴϲ ϭϱϴ

ϭϴϲ ϯϮϵ Ϯϵϭ ϮϮϯ

ϳϱϲ ϭϮϳϵ ϭϮϯϰ ϳϵϵ

ϱϲ ϮϭϬ ϭϳϴ ϴϴ

ϰϭ ϴϭ ϲϱ ϱϴ

ϵϲ ϴϯ ϳϴ ϭϬϭ

ϭϵϯ ϯϳϰ ϯϮϭ Ϯϰϳ



�

DŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ ϮϬϮϭ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��&��>/E'
DŝŶŝͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

,ĂŶŐĞŶĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ�Ϭϭ:ĂŶϮϬϮϭ EŝĞƵǁĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ�ϮϬϮϭ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ�ϮϬϮϭ ,ĂŶŐĞŶĚĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŽƉ�ϯϭ�ĞĐϮϬϮϭ

DKE^ dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů��ĞůŐŢĞ

ϭϵϯ ϯϳϰ ϯϮϭ Ϯϰϳ

ϭϴϱϱ ϲϬϰϯ ϲϬϲϲ ϭϴϯϭ

([WUDFWLH� ��)HE����



�

sŝƐŝƚĂƚŝĞƐ ϮϬϮϭ

Z�^^KZd�ͬ��ZZKE�/^^�D�Ed�ͬ��&��>/E'
sŝƐŝƚĂƚŝĞ

EŝĞƵǁĞ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ�ϮϬϮϭ �ĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ŝŶ�ϮϬϮϭ

�Edt�ZW�E �Edt�ZW�E �Edt�ZW�E

D��,�>�E

dhZE,Khd

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>/D�hZ' ,�^^�>d

dKE'�Z�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�Zhy�>>�^ �Z���EdͲt�>>KE E/s�>>�^

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zh^^�>�Eů͘ �Zh^^�>�Eů͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

�Zhy�>>�^�&ƌ͘ �Zhy�>>�^�&ƌ͘

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

>�hs�E >�hs�E

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'�Ed KK^dͲs>��E��Z�E ��E��ZDKE��

'�Ed

Kh��E��Z��

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

t�^dͲs>��E��Z�E �Zh''�

/�W�Z

<KZdZ/:<

s�hZE�

dŽƚĂĂů�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ
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