
 
 

 

Den uafhængige revisors erklæring for indsamlingsregnskab vedrørende 
indsamling i perioden 2. november 2019 – 1. november 2020 for Salsabil j.nr.: 
18-920-02850 

Til Indsamlingsnævnet 
Konklusion 
Vi har revideret det medfølgende indsamlingsregnskab for perioden 2. november 2019 – 1. 
november 2020 for Salsabil, der har samlet ind til køb Kappelvænget 4-6 og efterfølgende 
renovering og vedligeholdelse eller køb af en ejendom til nogenlunde samme pris. 
Indsamlingsregnskabet udviser indsamlede beløb på 388.568,40 kr. og udgifter for 0 kr., samlet 
resultat på 388.568,40 kr. 

Det er vor opfattelse, at indsamlingen for perioden 2. november 2019 – 1. november 2020 i alle 
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelsen 
nr. 820 af 27. juni 2014. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-
mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af 
indsamlingsregnskabet“. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale 
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Dan-
mark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det 
er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 

Fremhævelse af forhold i indsamlingsregnskabet – anvendt regnskabspraksis samt 
begrænsning i distribution og anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde 
regnskabsbestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Som følge heraf kan 
indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Salsabil og Indsamlingsnævnet og bør ikke 
udleveres til eller anvendes af andre parter end Salsabil og Indsamlingsnævnet.  

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.  

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med 
regnskabsbestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Ledelsen har endvidere an-
svaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 
indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl. 
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Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet 
Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisi-
onspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke 
en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinfor-
mation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 
indsamlingsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, u-
anset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som 
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne 
grundlag for vor konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget 
af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-
telse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet, 
herunder noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende 
transaktioner og begivenheder i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i 
Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. 
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæs-
sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Albertslund, den 27. maj 2021 

Danica 
Godkendt Revisionsfirma ApS 
CVR-nr. 37 60 36 86 

   
Erkan Basoda 
Godkendt revisor 
MNE-nr.: mne35855 
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Dato: 27.05.2021

J.nr.: 18-920-02850

Samlede indtægter via indsamling i ovennævnte periode 388.568,40 kr.
Samlede indtægter 388.568,40 kr.

Administrationsomkostninger mv. 0,00 kr.
Gebyrer mv. 0,00 kr.
Samlede udgifter 0,00 kr.

Overskud 388.568,40 kr.

Godkendt af bestyrelsen den 27. maj 2021

Salsabil
Kappelvænget 6 C, st.
8210 Aarhus V
CVR-nr.: 34 50 62 72

Abubakar Abdirashid Yasin Nejra Kolic Faris Riyad Kachchi

Abir Halloum Bilal Mahmoud Kais Idris Sabri Mohamad

Robin Uthman Nielsen Hani Haj Sassi Salman El-Qasimi

Regnskab for indsaming foretaget i perioden fra den 2. november 2019 til den 1. november 2020

Midlerne skal anvendes ubeskåret til køb af Kappelvænget 4-6 og efterfølgende renovering 
og vedligeholdelse eller køb af en ejendom til nogenlunde samme pris. Alt overskud er 
endnu ikke brugt, hvorfor der skal ske eftersendelse af yderligere erklæring om anvendelsen 
af indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i indsamlingsnævnet. 

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingerne og erklærer ved underskrift, at 
indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og 
indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsen § 8, stk. 3.

Indsamlingens overskud vedr.  på 388.568,40 kr., er endnu ikke anvendt, og undertegnede 
eftersender inden er år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsnævnet, jf. § 9, 
stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i indsamlingsnævnet.

Vi
sm

a 
Ad

do
 id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: 6
3e

06
45

1-
f5

4e
-4

0a
6-

80
ad

-d
1e

21
47

f8
97

9



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Serienummer: PID:9208-2002-2-981362474837

Siad Dahir Ali

18-10-2021 14:49

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret 
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en 
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne 
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner 
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af 
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af 
dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i 
dokumentet med Visma Addos validator på denne website 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument
Erklæring underskrevet-Salsabil.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle 
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig 
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil 
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil 
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet
2021-10-18 14:12 Underskriftsprocessen er startet
2021-10-18 14:12 En besked er sendt til Siad Dahir Ali
2021-10-18 14:47 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Siad Dahir Ali og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 62.198.x.x
2021-10-18 14:47 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Siad Dahir Ali
2021-10-18 14:49 Siad Dahir Ali har underskrevet dokumentet Erklæring underskrevet-Salsabil.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-

2-981362474837)
2021-10-18 14:49 Alle dokumenter sendt til Siad Dahir Ali er blevet underskrevet

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Den uafhængige revisors erklæring for indsamlingsregnskab vedrørende 
indsamling i perioden 2. november 2019 – 1. november 2020 for Salsabil j.nr.: 
18-920-02850 


Til Indsamlingsnævnet 
Konklusion 
Vi har revideret det medfølgende indsamlingsregnskab for perioden 2. november 2019 – 1. 
november 2020 for Salsabil, der har samlet ind til køb Kappelvænget 4-6 og efterfølgende 
renovering og vedligeholdelse eller køb af en ejendom til nogenlunde samme pris. 
Indsamlingsregnskabet udviser indsamlede beløb på 388.568,40 kr. og udgifter for 0 kr., samlet 
resultat på 388.568,40 kr. 


Det er vor opfattelse, at indsamlingen for perioden 2. november 2019 – 1. november 2020 i alle 
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelsen 
nr. 820 af 27. juni 2014. 


Grundlag for konklusion 
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-
mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af 
indsamlingsregnskabet“. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale 
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Dan-
mark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det 
er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 


Fremhævelse af forhold i indsamlingsregnskabet – anvendt regnskabspraksis samt 
begrænsning i distribution og anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde 
regnskabsbestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Som følge heraf kan 
indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål. 


Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Salsabil og Indsamlingsnævnet og bør ikke 
udleveres til eller anvendes af andre parter end Salsabil og Indsamlingsnævnet.  


Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.  


Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med 
regnskabsbestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Ledelsen har endvidere an-
svaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 
indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl. 







 
 


 


 
 
 
 
 
 
Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet 
Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisi-
onspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke 
en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinfor-
mation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 
indsamlingsregnskabet. 


Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 


• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, u-
anset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som 
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne 
grundlag for vor konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget 
af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-
telse af intern kontrol. 


• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 


• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 


• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet, 
herunder noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende 
transaktioner og begivenheder i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i 
Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. 







 
 


 


 


 


 


 


Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæs-
sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 


Albertslund, den 27. maj 2021 


Danica 
Godkendt Revisionsfirma ApS 
CVR-nr. 37 60 36 86 


   
Erkan Basoda 
Godkendt revisor 
MNE-nr.: mne35855 







Dato: 27.05.2021


J.nr.: 18-920-02850


Samlede indtægter via indsamling i ovennævnte periode 388.568,40 kr.
Samlede indtægter 388.568,40 kr.


Administrationsomkostninger mv. 0,00 kr.
Gebyrer mv. 0,00 kr.
Samlede udgifter 0,00 kr.


Overskud 388.568,40 kr.


Godkendt af bestyrelsen den 27. maj 2021


Salsabil
Kappelvænget 6 C, st.
8210 Aarhus V
CVR-nr.: 34 50 62 72


Abubakar Abdirashid Yasin Nejra Kolic Faris Riyad Kachchi


Abir Halloum Bilal Mahmoud Kais Idris Sabri Mohamad


Robin Uthman Nielsen Hani Haj Sassi Salman El-Qasimi


Regnskab for indsaming foretaget i perioden fra den 2. november 2019 til den 1. november 2020


Midlerne skal anvendes ubeskåret til køb af Kappelvænget 4-6 og efterfølgende renovering 
og vedligeholdelse eller køb af en ejendom til nogenlunde samme pris. Alt overskud er 
endnu ikke brugt, hvorfor der skal ske eftersendelse af yderligere erklæring om anvendelsen 
af indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i indsamlingsnævnet. 


Undertegnede er ansvarlige for indsamlingerne og erklærer ved underskrift, at 
indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og 
indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsen § 8, stk. 3.


Indsamlingens overskud vedr.  på 388.568,40 kr., er endnu ikke anvendt, og undertegnede 
eftersender inden er år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsnævnet, jf. § 9, 
stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i indsamlingsnævnet.
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MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGADCCBOigAwIBAgIEXha62DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTA4MjYwNzUz
NDZaFw0yNDA4MjYwODIzNDZaMHYxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE8MBUGA1UEAwwOU2lhZCBEYWhpciBBbGkwIwYDVQQFExxQSUQ6
OTIwOC0yMDAyLTItOTgxMzYyNDc0ODM3MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
ohtNUrgYd6La7CI70mel+uvLSZI2xXmY2pxVmk+1Q/Wn74Vt0QkeVzmzEqoU0x2fgd4nXCB2sLpP
3sc+pqrBFkYKjWhOx+8uaugE+GhjbGHH5PLC8x4TChHQaAnoztQeTx6NUlCK55xL2o2RokMLRwrL
7bDjSR3rOKQoTv5epDWAz4aTKo4pXhGnQnPCC8xLEqfYis5HMnRxVkzhtsJuMuOiNBXlqjTCNYEs
9pu3CSYjzvJu+xzZRWh7lbIseIPi8G8ca2cORWkej/AhLqaMAXIXLwFCGiNpMRPtzzBL7zreAS3/
9Xlsyz0ogZ/5wumqT9DSRa/FjPbAG660Kvn4SQIDAQABo4ICyjCCAsYwDgYDVR0PAQH/BAQDAgP4
MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTA0LnRydXN0MjQw
OC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5j
b20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDQtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEBAQEF
MIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkwge4G
CCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2VydGlm
aWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVudGVz
IGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQwOCBl
ZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9uZWxs
ZSBwYXJ0ZXIuMIGXBgNVHR8EgY8wgYwwLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4
LmNvbS9pY2EwNC5jcmwwWqBYoFakVDBSMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4
MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjEQMA4GA1UEAwwHQ1JMMzY5OTAfBgNVHSME
GDAWgBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TAdBgNVHQ4EFgQUO/KRdMIAVEU1VBq6p/GXMShTALAw
CQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEATkCFUj0vxdA1IyhBdr5EgugzSR2/IcknUkju
c74M1RQmCf8p3lSAtXuo0sW/VQ1ZBe7KarG3W0FHH8NfIsLAKFAS9+ZK3JKqAjOUtzNBowTMOK2h
1A18SbppcJuwkc/PmkspHTSiyhHZEpXVjvTMA3JE61veYv0zFzKUcyY/SeF6dSzgB8t/Z45aFloA
54hdPTx8Lqh4uu76Ls3fgQErjDV7H/PQhUSwfi0DEUvS+/pecU3SJTb97rnkDwNmK+i8RFYz4OpX
w5gdMdWj0KXV5XGHDVS5/uZ00OZoNY8HB522gbhXuK56xdJnAyhM59RVXCrJfXGW9B5dYNXKP+ZB
2w==


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=
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  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken iWAtDmNd12otCBEOU1GH/puqxf4d3p7IvIOsrGOYo6U=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKExpbnV4OyBBbmRyb2lkIDEwOyBTTS1HOTY1RikgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzk0LjAuNDYwNi43MSBNb2JpbGUgU2FmYXJpLzUzNy4zNg==
  challenge 292f3ae3-4191-414f-8c04-5cbb590f75e3
  TimeStamp MjAyMS0xMC0xOCAxMjo0ODoyMSswMDAw
  identityAssuranceLevel 2
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