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A közhasznúsági fokozat megszerzésének idĘpontja 2006. május 31., amit a FĘvárosi
Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-919882/115 számú 2015. június 18-án kelt végzésével
jegyzett be.
A KÉZMĥ FĘvárosi KézmĦipari Közhasznú Társaság átalakulással jött létre, a FĘvárosi
KézmĦipari ZártkörĦen MĦködĘ Részvénytársaság általános jogutódjaként, határozatlan
idĘre. Az átalakulásról hozott döntés idĘpontja 2005. december 19. napja volt.
A KÉZMĥ KHT. a cégbírósági bejegyzĘ végzést követĘen, 2006. április 1. napján kezdte
meg mĦködését. 2009. július 14. napjától a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény 365. § (3) bekezdése alapján a társaság nonprofit korlátolt felelĘsségĦ társaságként
folytatja tevékenységét, közhasznú minĘsítését megĘrizve.
A KÉZMĥ Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. december 31-ig közhasznú tevékenységét az
1997. évi CLVI. törvény alapján végezte. A törvény alapján a közhasznú tevékenysége a
rehabilitációs foglalkoztatás volt. (Kszt. 26. § c., 17.). 2011. december 31-én ez a törvény
hatályát vesztette.
2012. január 1-jétĘl a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek mĦködésérĘl és támogatásáról a hatályos törvény. A
törvény 2. § 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a
létesítĘ okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel
hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
Közhasznú tevékenység megnevezése:
A 2014. december 31-én érvényes Alapító Okirat szerint a KÉZMĥ Közhasznú Nonprofit
Kft. közhasznú tevékenysége a rehabilitációs foglalkoztatás, amely megegyezik az alapcél
szerinti tevékenységével.
A közhasznú tevékenység célcsoportja:
a megváltozott munkaképességĦ dolgozó.
A közhasznú tevékenységben részesülĘk száma:
A megváltozott munkaképességĦ dolgozók 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszáma:
4.415 fĘ.
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A KÉZMĥ Közhasznú Nonprofit Kft. üzletszerĦ gazdasági tevékenységet nem folytat,
valamennyi tevékenységét közhasznú céljainak elérése érdekében folytatja.
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú célját nem veszélyeztetve végez.
Vállalkozási tevékenysége 2014. évben
- ingatlan és gép bérbeadásra,
- ingatlan értékesítésre,
- az összes értékesítéséhez képest kis volumenĦ áruértékesítésre, illetve
- a fentieket közvetlenül terhelĘ ráfordítások elszámolására korlátozódott.
A közhasznú, illetve a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségeket,
illetve bevételeket elkülönített fĘkönyvi számlákon könyveljük.
A közhasznú és a vállalkozási tevékenység eredményét a közhasznúsági melléklet részét
tartalmazó közhasznú eredmény kimutatás tartalmazza.
FĘtevékenység: 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

2.-3. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az értékesítés nettó árbevétele
üzletág szerint ( eFt)
Üzletág
Bérbeadás,
ingatlanhasznosítás
Sportszer gyártás
Sportszer értékesítés
Lakásfelszerelés
Egyéb fel nem sorolt
Összesen

Belföldi
értékesítés

Export
Értékesítés

38 331
9 685
269 765
152 165
26 119
496 065

Uniós
értékesítés

3 627
135 796

2 438
50 831

139 423

53 269

Összesen
38 331
15 750
456 392
152 165
26 119
688 757

A KÉZMĥ Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a rehabilitációs
foglalkoztatás, amelynek maradéktalanul eleget tett.
A KÉZMĥ Közhasznú Nonprofit Kft. a foglalkozási rehabilitációs tevékenységét három éves
idĘtartamra elkészített szakmai program alapján folytatja, amelynek értékelését évente
rendszeresen elvégzi.
A szakmai programban megfogalmazott elsĘdleges célunk a munkaerĘpiacon hátrányos
helyzetben lévĘ megváltozott munkaképességĦ, illetve fogyatékos személyek egészségi
állapotának, illetve fogyatékosságának megfelelĘ munkahelyi környezetben történĘ
foglalkoztatása. ElĘbbiekben megfogalmazott céloknak megfelelĘen legfontosabb feladatnak
tekintjük olyan munkahelyek létrehozását és fenntartását, amelyek megfelelĘ munkavégzési
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lehetĘséget nyújtanak a megváltozott munkaképességĦ emberek és az intézményi
jogviszonyban élĘk számára, akiknek az elhelyezkedési esélyeik jelentĘsen korlátozottak.
A rehabilitációs szakmai programban megvalósuló feladatokkal komplex szolgáltatást
biztosítunk, amelyek ennek a speciális munkavállalási csoportnak a szükségleteihez
igazodnak.
Alapelvünk a nyitottság, rugalmasság, személyesség, partnerség, folyamatosság és az
együttmĦködés. Tiszteletben tartjuk a foglalkoztatás során a munkavállalók személyiségi
jogait, emberi értékeit, méltóságát, egyediségét.
A KÉZMĥ Közhasznú Nonprofit Kft. földrajzilag az ország 18 megyéjében, 9 telephellyel,
88 fiókteleppel rendelkezik, amelybĘl 49 telepen szociális foglalkoztatást szervezünk. 2012ben tovább bĘvítettük a telepek számát, olyan üzemeket hoztunk létre ismét, ahol tartósan
munkanélküli és megváltozott munkaképességĦ embereknek biztosítottunk munkalehetĘséget
(Bélapátfalva – szociális foglalkoztató, Recsk, Eger).
A KÉZMĥ Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 4.415
fĘ, amelybĘl a megváltozott munkaképességĦ dolgozók száma 3.376 fĘ, ez 76,46%-os arány.
A megváltozott munkaképességĦ dolgozók közül 1.689 fĘ szociális foglalkoztatásban, azon
belül is fejlesztĘ-felkészítĘ foglalkoztatásban vesz részt 1.628 fĘ, a megváltozott
munkaképességĦ dolgozók 46,5%-os arányú az összlétszámhoz viszonyítva, a megváltozott
munkaképességĦ létszámhoz viszonyítva 50,01%-os arány.
A KÉZMĥ Közhasznú Nonprofit Kft. alkalmazásában álló megváltozott munkaképességĦ
munkavállalók és egészségkárosodottak aránya 45,22%-a megváltozott munkaképességĦ
dolgozói összlétszámhoz viszonyítva.
Különösen fontosnak tartjuk, hogy a megváltozott munkaképességĦ dolgozó képessége
önmagához viszonyítva folyamatosan fejlĘdjön, a dolgozók egészségi állapotának és
képességeinek megfelelĘ munkát biztosítsunk, hogy a társadalom hasznos tagjának érezzék
magukat. Ez nem könnyĦ feladat, mivel a megváltozott munkaképességĦ, illetve fogyatékos
emberek munkaerĘ-piaci helyzete lényegesen rosszabb, mint a társadalom többi tagjáé. Rossz
munkaerĘ-piaci pozíciójukat jelentĘsen befolyásolják az olyan társadalmi hátrányok, mint az
alacsony iskolázottság. Az intézményi jogviszonyban élĘ emberek közös jellemzĘje:
állapotuk, munkavégzĘ képességük leépülése. Csak a munkavégzĘ képesség helyreállítása,
újjáépítése után képesek tartós és folyamatos munkavégzésre.
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Kimutatás a 2014. december 31-i munkajogi létszám alapján a megváltozott munkaképességĦ
munkavállalók iskolai végzettségérĘl.
Végzettségi szint

FĘ

Általános iskola 0-7 osztály

1.097

Általános iskola 8 osztály

1.566

Szakiskola

115

SzakmunkásképzĘ iskola

506

Szakközépiskola

154

Technikum

32

Gimnázium

125

FĘiskola

30

Egyetem

7

Összesen:

3.632

A megváltozott munkaképességĦ munkavállalók 30,2%-a még a 8 általános iskolát sem
végezte el, 43,1 %-a rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel, 22,2%-a rendelkezik
valamilyen szakképesítéssel, 8,6%-nak van középiskolai érettségije és mintegy 1.02%
rendelkezik felsĘfokú képesítéssel.
Kimutatás a 2014. december 31-i megváltozott munkaképességĦ munkavállalók életkor
szerinti megoszlásáról.
Életkor
MMK Létszám /fĘ
16-24 év

54

25-49 év

1.716

50 év és felette

1.862

Összesen

3.632

A megváltozott munkaképességĦ munkavállalók 1,5%-a 25. életév alatti, 47,2%-a 25-49 év
közötti életkorban van, és 5123-a 50. életévet betöltött személy.
Kimutatás a 2014. december 31-i megváltozott munkaképességĦ munkavállalók nemenkénti
megoszlásáról.
Megnevezés

FĘ

Férfi

1.619

NĘ

2.013

Összesen:

3.632
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A megváltozott munkaképességĦ munkavállalók aránya: 44,6% férfi és 55,4% nĘ.
A KÉZMĥ Közhasznú Nonprofit Kft. már a munkaviszony létesítését megelĘzĘen felméri a
leendĘ munkavállalók egészségi állapotát és meghatározza az általuk végezhetĘ munka
jellegét, valamint a munkavégzés során betartandó fizikai korlátokat. A felmérés
szakszerĦsége és hatékonysága érdekében saját foglalkozás-egészségügyi szolgálatot
mĦködtetünk minden telephelyen, melynek keretében a foglalkozási rehabilitáció területén
nagy tapasztalattal rendelkezĘ, a KÉZMĥ Nonprofit Kft-nél végzendĘ munkafolyamatokat és
munkakörülményeket ismerĘ szakorvosok tevékenykednek. A foglalkozás-egészségügyi
szakorvosok feladatai közé tartozik a munkavállalók egészséges életmódra nevelése is.
A munkavállaló egészségi állapotának és képzettségének leginkább megfelelĘ munka,
valamint az eredményes rehabilitáció érdekében a munkába állást követĘen a megváltozott
munkaképességĦ munkavállalóink részére személyes rehabilitációs terv készül, melyben az
eljáró rehabilitációs munkatárs a munkavállalóval közösen állapítja meg a hasznosítható
munkavégzĘ képesség jellemzĘit, a munkavállaló érdeklĘdési területét, a rehabilitációt
szolgáló segítĘ szolgáltatások körét, valamint az elérendĘ rövid és hosszú távú célokat.
A rehabilitációs munkatárs folyamatosan figyelemmel kíséri a személyes rehabilitációs
tervben meghatározott feladatok végrehajtását és évente legalább egy alkalommal a
megváltozott munkaképességĦ munkavállalóval közösen értékelik azt. A fĘ célkitĦzés a teljes
rehabilitáció, a nyílt munkaerĘpiacra történĘ kilépés. Ez természetesen nem minden
munkavállaló esetén tekinthetĘ reális célnak, különös tekintettel a súlyos értelmi fogyatékos
személyekre. A teljes mértékben rehabilitálható megváltozott munkaképességĦ dolgozók
kapcsán ugyanakkor a tranzitfoglalkoztatás tekinthetĘ a rehabilitációs folyamat kívánatos
eredményének.
KÉZMĥ Nonprofit Kft, mint külsĘ foglalkoztató részt vesz a szociális foglalkoztatás során a
fejlesztĘ - felkészítĘ foglalkozásban. A foglalkoztatást, szociális foglalkoztatási engedély
alapján, az adott szociális intézménnyel közösen elkészített foglalkoztatási szakmai
programban meghatározott fejlesztési program alapján szervezzük.
Az intézményi jogviszonyban álló személy fejlesztĘ-felkészítĘ foglalkoztatása az ellátott
egyéni adottságait figyelembe vevĘ foglalkoztatási terv alapján történik. A foglalkoztatási terv
elkészítésérĘl, az abban foglalt feladatok teljesítésérĘl és a foglalkoztatási terv évente
legalább egy alkalommal történĘ felülvizsgálatáról a szociális intézmény vezetĘjével közösen
gondoskodunk. A foglalkoztatási terv felülvizsgálata során a foglalkoztatott ellátott fizikai-,
mentális állapotának, készségeinek, jártasságának, munkavégzĘ képességének értékelése
történik meg, meghatározva a további feladatokat.
A fejlesztĘ-felkészítĘ foglalkoztatásban résztvevĘ dolgozók részére szervezett fejlesztĘ
program során célunk a munkavégzés fontosságának hangsúlyozása, alapvetĘ szakismeretek
elsajátíttatása, munkafolyamatok betanítása, képessé tétel az önálló munkavégzésre, a
mindennapi munkavégzéshez nélkülözhetetlen gyakorlati tudásszint megszerzése. A fejlesztĘ
programokban 124 fĘ koordinátor vesz részt, akik irányítják és szervezik a konkrét
munkavégzést a szociális foglalkoztatókban.
A foglalkozási rehabilitáció elĘsegítése érdekében térítésmentes segítĘ szolgáltatást
biztosítunk a megváltozott munkaképességĦ dolgozók részére, ezek: munkatanácsadás, jogi
tanácsadás és szociális ügyintézés.
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A KÉZMĥ Közhasznú Nonprofit Kft. a munkahelyi körülmények javítására törekszik
egyrészt a konkrét munkavégzés fizikai feltételeinek kedvezĘbbé tételével, másrészt a
munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések meghozatala során a megváltozott
munkaképességĦ munkavállalók érdekeinek minél teljesebb körĦ figyelembe vételével.
A KÉZMĥ Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évben is arra törekedett, hogy a megváltozott
munkaképességĦ munkavállalók egészségi állapotuknak, illetve fogyatékosságuknak
megfelelĘ környezetben történĘ foglalkoztatása megvalósuljon.
A gazdasági feladatok mellett fĘ célunk a hátrányos helyzetĦ munkavállalói csoportok
esélyegyenlĘségének biztosítása a foglalkoztatás valamennyi területén és olyan munkahelyi
légkör megteremtése, amely elfogadja a másságot és mindenki számára biztosítja az emberi
méltóság megĘrzését.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (eFt)
Megnevezés
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív idĘbeli elhatárolások
Eszközök összesen

2014. év
1.428.741
2.446.327
14.928
3.889.996

Saját tĘke
ebbĘl: jegyzett tĘke
Céltartalék
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív idĘbeli elhatárolások
Források összesen

59.367
1.343.500
232.066
3.358.704
231.967
3.889.996

5. VezetĘ tisztségviselĘknek nyújtott juttatás összesen (eFt)
ÜgyvezetĘ igazgatók
FelügyelĘ Bizottság
VezetĘ tisztségviselĘknek nyújtott
juttatás összesen (eFt)

2013. év
17.265
2.172

2014. év
14.400
2.172

19.437

16.572

ElĘleg, kölcsön folyósítása nem történt részükre. Korábbi tisztségviselĘkkel szemben
nyugdíjfizetési kötelezettség nem keletkezett.
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6. A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (eFt)

Megnevezés
B. Éves összes bevétel
ebbĘl:
C. személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján
átutalt összege
D. közszolgálati bevétel
E. normatív támogatás (rehab. tám.)

2013. év

2014.év

8 111 904

7 599 887

0

0

0

0

3 695 072

3 639 512

F/1.. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
(TÁMOP 5.3.8-11/ A1-2012-0001 RÉV)

617 106

421 116

F/2.. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
(TÁMOP 1.1.1-11/1-2011-0003)

0

1.369

F/3. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
(TÁMOP 1.1.1-11/2-2011-0001)

0

1.580

617 106

424 065

4 416 832

3 536 310

9 242 272

8 436 018

4 502 999

4 930 653

9 242 272

7 850 442

-1 251 863

-861 977

0

0

F.összesen az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált bevétel /B-(C+D+E+F)/
H. összes ráfordítás(kiadás)
I. ebbĘl személyi jellegĦ ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordítás
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közremĦködĘ
önkéntes tevékenységet végzĘ személyek száma
(fĘben; a közérdekĦ önkéntes tevékenységrĘl szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelĘen)

ErĘforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4)a)
/(B1+B2)/2>1.000.000,-Ft/
Ectv. 32.§(4) b)
/K1+>0K2>=0/
Ectv. 32.§(4) c.)
/(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >=0,25/

Igen
Nem
Igen
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Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32.§ (5)a)
/(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02/
Ectv. 32.§ (5)b)
/J1+J2)/(H1+H2)>=0,5/
Ectv. 32.§ (5) c)
/L1+L2)/2>=10 fĘ

Nem
Igen
Nem
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A KÉZMĥ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2014. ÉV
Adatok ezer Ft-ban
^ŽƌƐǌĄŵ ƚĠƚĞůŵĞŐŶĞǀĞǌĠƐĞ
Ă
͘PƐƐǌĞƐŬƂǌŚĂƐǌŶƷƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐ
ϭ͘ ďĞǀĠƚĞůĞ;Ϯ͘нϳ͘нϴ͘нϵ͘нϭϬ͘ƐŽƌͿ

ůƅǌƅĠǀ
ď

<ƂǌŚĂƐǌŶƷĐĠůƷŵƵŬƂĚĠƐƌĞŬĂƉŽƚƚ
Ϯ͘ ƚĄŵŽŐĂƚĄƐ
ϯ͘ ĂͿĂůĂƉşƚſƚſů
ϰ͘ ďͿŬƂǌƉŽŶƚŝŬƂůƚƐĠŐǀĞƚĠƐƚŽů
ϱ͘ ĐͿŚĞůǇŝƂŶŬŽƌŵĄŶǇǌĂƚƚſů
ϲ͘ ĚͿĞŐǇĠď
ϳ͘ WĄůǇĄǌĂƚŝƷƚŽŶĞůŶǇĞƌƚƚĄŵŽŐĂƚĄƐ
<ƂǌŚĂƐǌŶƷƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐďŽůƐǌĄƌŵĂǌſ
ϴ͘ ďĞǀĠƚĞů
ϵ͘ dĂŐĚşũďſůƐǌĄƌŵĂǌſďĞǀĠƚĞů
ϭϬ͘ ŐǇĠďďĞǀĠƚĞů
 ŬƚŝǀĄůƚƐĂũĄƚƚĞůũĞƐşƚŵĠŶǇĞŬĠƌƚĠŬĞ
ϭϭ͘ ͘sĄůůĂůŬŽǌĄƐŝƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐďĞǀĠƚĞůĞ
ϭϮ͘ ͘PƐƐǌĞƐďĞǀĠƚĞů;ϭ͘нϭϭ͘ƐŽƌͿ
͘<ƂǌŚĂƐǌŶƷƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐƌĄĨŽƌĚşƚĄƐĂŝ
ϭϯ͘ ;ϭϰ͘Ͳϭϵ͘ƐŽƌŽŬͿ

dĄƌŐǇĠǀ
Đ

Ě

ϴϭϭϭϵϬϰ

ϲϴϰϰϰϮϴ

ϯϲϵϱϬϳϮ
Ϭ
ϯϲϵϱϬϳϮ

ϯϲϯϵϱϭϮ
Ϭ
ϯϲϯϵϱϭϮ







ϰϱϱϲϰϳ
ϰϭϮϬϵϮϯ



ŶǇĂŐũĞůůĞŐƵƌĄĨŽƌĚşƚĄƐŽŬ
^ǌĞŵĠůǇŝũĞůůĞŐƵƌĄĨŽƌĚşƚĄƐŽŬ
ƌƚĠŬĐƐƂŬŬĞŶĠƐŝůĞşƌĄƐ
ŐǇĠďƌĄĨŽƌĚşƚĄƐŽŬ
WĠŶǌƺŐǇŝŵƵǀĞůĞƚĞŬƌĄĨŽƌĚşƚĄƐĂŝ
ZĞŶĚŬşǀƺůŝƌĄĨŽƌĚşƚĄƐŽŬ
͘sĄůůĂůŬŽǌĄƐŝƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐ
ϮϬ͘ ƌĄĨŽƌĚşƚĄƐĂŝ;Ϯϭ͘ͲϮϲƐŽƌŽŬͿ
Ϯϭ͘ ŶǇĂŐũĞůůĞŐƵƌĄĨŽƌĚşƚĄƐŽŬ
ϮϮ͘ ^ǌĞŵĠůǇŝũĞůůĞŐƵƌĄĨŽƌĚşƚĄƐŽŬ
Ϯϯ͘ ƌƚĠŬĐƐƂŬŬĞŶĠƐŝůĞşƌĄƐ
Ϯϰ͘ ŐǇĠďƌĄĨŽƌĚşƚĄƐŽŬ
Ϯϱ͘ WĠŶǌƺŐǇŝŵƵǀĞůĞƚĞŬƌĄĨŽƌĚşƚĄƐĂŝ
Ϯϲ͘ ZĞŶĚŬşǀƺůŝƌĄĨŽƌĚşƚĄƐŽŬ
Ϯϳ͘ &͘PƐƐǌĞƐƌĄĨŽƌĚşƚĄƐ;ϭϯ͘нϮϬ͘ƐŽƌͿ
'͘ĚſǌĄƐĞůŽƚƚŝǀĄůůĂůŬŽǌĄƐŝĞƌĞĚŵĠŶǇ
Ϯϴ͘ ;ϭϮ͘ͲϮϳ͘ƐŽƌͿ
Ϯϵ͘ ,͘ĚſĨŝǌĞƚĠƐŝŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐ
/͘dĄƌŐǇĠǀŝǀĄůůĂůŬŽǌĄƐŝĞƌĞĚŵĠŶǇ;ϭϭͲ
ϯϬ͘ ϮϬͲϮϵ͘ƐŽƌͿ
:͘dĄƌŐǇĠǀŝŬƂǌŚĂƐǌŶƷĞƌĞĚŵĠŶǇ;ϭͲϭϯ͘
ϯϭ͘ ƐŽƌͿ
ϭϰ͘
ϭϱ͘
ϭϲ͘
ϭϳ͘
ϭϴ͘
ϭϵ͘

10

ϮϭϳϯϱϮϵ


ϮϵϱϵϬϵ
ͲϮϯϱϮϭϵ
ϱϰϰϬϵϮ
ϴϲϱϱϵϵϲ

ϲϭϯϰϲϴ
ͲϯϳϳϮϴ
ϲϴϴϳϯϳ
ϳϱϯϯϭϲϱ

ϵϮϰϮϮϳϮ
ϯϮϴϳϱϳϲ
ϰϱϬϮϵϵϵ
ϭϱϳϬϭϴ
ϭϭϯϯϭϲϯ
ϭϱϳϬϭϲ
ϰϱϬϬ

ϳϴϬϵϭϲϲ
ϮϬϭϬϴϰϯ
ϰϵϯϬϲϱϰ
ϮϬϮϳϲϳ
ϲϬϲϮϭϯ
ϱϬϳϴϯ
ϳϵϬϲ

ϰϯϬϯϲϴ
ϰϯϬϯϲϴ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϵϲϳϮϲϰϬ

ϱϴϱϱϳϲ
ϱϴϱϱϳϲ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϴϯϵϰϳϰϮ

ͲϭϮϱϭϴϲϮ
Ϭ

Ͳϴϲϭϱϳϳ
Ϭ

ϭϭϯϳϮϰ

ϭϬϯϭϲϭ

Ͳϭϯϲϱϱϴϲ

Ͳϵϲϰϳϯϴ


 d:<KddMdK<
^ŽƌƐǌĄŵ ƚĠƚĞůŵĞŐŶĞǀĞǌĠƐĞ
͘^ǌĞŵĠůǇŝũĞůůĞŐƵƌĄĨŽƌĚşƚĄƐŽŬ
ϯϮ͘ ;ϯϯ͘нϯϲ͘нϯϳ͘ƐŽƌͿ
ϯϯ͘ ϭ͘ĠƌŬƂůƚƐĠŐ
ϯϰ͘ ďďŽů͗ͲŵĞŐďşǌĄƐŝĚşũĂŬ
ϯϱ͘ ƚŝƐǌƚĞůĞƚĚşũĂŬ
ϯϲ͘ Ϯ͘^ǌĞŵĠůǇŝũĞůůĞŐƵĞŐǇĠďŬŝĨŝǌĞƚĠƐĞŬ
ϯϳ͘ ϯ͘ĠƌũĄƌƵůĠŬŽŬ
͘ƐǌĞƌǀĞǌĞƚĄůƚĂůŶǇƷũƚŽƚƚ
ϯϴ͘ ƚĄŵŽŐĂƚĄƐŽŬ


ůƅǌƅĠǀ
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dĄƌŐǇĠǀ
ϰϱϬϮϵϵϵ
ϯϳϭϬϱϯϮ
ϰϴϬ
ϮϭϳϮ
ϮϬϲϯϮϴ
ϱϴϲϭϯϵ

ϰϵϯϬϲϱϰ
ϰϬϱϵϱϵϯ
ϭϭϴϵϭ
ϭϴϭϬ
ϭϴϲϵϭϰ
ϲϴϰϭϰϳ

ϰϱϬϬ

ϲϬϬϬ

