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Foreningens navn:

 
CVR-nr.: 29 56 34 97
Mariagerfjord Kommune

Formål:

Bestyrelse:

Leder:

Revision:

CVR-nr.: 25 63 58 68

Email: dk@bornsulter.dk

Foreningsoplysninger

BørnSulter
Vesterskoven 8
DK-9550 Mariager
Tlf. 26173571

Foreningen har til formål at hjælpe de allerfattigste børn i verden.

Web: www.bornsulter.dk

Tina Anhøj, formand

Fruensgade Plads 2B
DK-9550 Mariager

BørnSulter har prioriteret at formidle hjælp til tre kategorier:

1. Akut hjælp til børn (og deres familie) der er i overhængende fare for at dø af sult.
Organisationen ønsker at kunne hjælpe i kritiske nødhjælpssituationer. Hjælpen kan 
bestå i madforsyning, medicin, lægehjælp, tøj, samt sundhedsfremmende tiltag for 
at forbygge sygdomme, etablering af vandforsyning og anden relevant hjælp.

2. At yde langsigtet hjælp til forældreløse og udstødte børn i primært Afrika, Asien 
og Sydamerika, hvor situationen er alvorligst. At hjælpe forældreløsebørn med at få 
mad, et hjem, tøj, medicin, lægehjælp, skolegang og uddannelse. Der lægges vægt 
på at forsøge at nå hele vejen rundt om det enkelte barn og ikke slippe det, før det 
har en forudsætning for at klare sig selv efter endt uddannelse.

Godkendte Revisorer A/S

Annette Nidam, sekretær

Carsten Anhøj

National Revision

3. At yde langsigtet hjælp til nødlidende børn som har et hjem, men mangler mad og 
skolegang.

Kim Nidam, næstformand og kasserer
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New Life Home er et udslusningshjem for de store piger fra Beloved Children Home. Hjemmet er beliggende i 
Kathmandu, nær Beloved Children Home. Her lærer pigerne at blive selvstændige og modnes som unge kvinder, 
alt imens de uddanner sig på deres respektive gymnasieskole/college.

Nepal

Tanzania

Beloved Children Home

New Life Home

Youth On Planet

Hjemmeboende fadderbørn

Ledelsens årsberetning

BørnSulter hjælper børn som lever i ekstrem fattigdom i Tanzania og Nepal. Særligt børn der er i særlig risiko for 
at lide overlast såsom forældreløse/hjemløse, men også børn der stadig har et hjem, men mangler hjælp til at 
komme i skole og få mad nok. BørnSulter hjælper på mange områder heriblandt med oprettelse af børnehjem, 
understøttelse og finansiering af børns skolegang, opstart af nursery schools, maduddeling, samt medicin- og 
hospitalshjælp. BørnSulter har aktuelt fokus på udviklingsarbejde blandt masaierne, med hjælp til selvhjælp, 
undervisning i børns rettigheder og meget andet. Nedenfor kan du læse, hvordan BørnSulter har prioriteret at 
hjælpe i 2020.

BCH er beliggende i Kathmandu. Børnene går på en god skole og skolegang vægtes meget højt. De får god 
støtte på hjemmet og alle klarer sig godt. Hjemmets beliggenhed giver gode muligheder for uddannelse og 
hospitalshjælp, samt indkøb og kulturliv. Børnene er meget kreative og sportsglade og deltager i flere forskellige 
nationale konkurrencer, som tegning, fodbold, sang og musik, drama m.m. Mange af børnene lærer at spille 
guitar og trommer, og der er stor musik-, sang- og danseglæde på hjemmet. Dog har Covid-19 situationen i 
Nepal afstedkommet at samfundet har været i lockdown, hvilket har haft betydning for børnenes skolegang og 
øvrige aktiviteter. BørnSulter har derfor investeret i computerudstyr og tablets for at give børnene haft mulighed 
for at studere online. Derudover har forsyninger, såsom gas til madlavning været svært at skaffe og hvorfor 
BørnSulter købt induktionskogeplader og køkkenudstyr til hjemmet.

På Beloved Children Home bor der nu 19 børn. De store piger bor på udslusningshjemmet New Life Home og 
nogle af de store drenge bor på Brothers Home.

BørnSulter hjælper fattige børn i Kathmandu og Nawalparasi regionen til at komme i gode skoler ved at dække 
omkostninger til bøger, undervisning og skoleuniformer, og familierne modtager derudover et månedligt tilskud til 
mad. Formålet er at forebygge at disse børn ender som børnearbejdere, ofre for menneskehandel eller i et liv på 
gaden. Målgruppen af hjemmeboende fadderbørn lever typisk med kun en forælder eller hos andre familie-
relationer, hvor fattigdommen er så stor, at der ikke er råd til skolegang og tre måltider mad om dagen. Mange af 
disse familier oplever stadigvæk det undertrykkende kastesystem som officielt er afskaffet, men stadigvæk 
praktiseres. BørnSulter ønsker derfor særligt at favne disse familier og vise dem, at de er værdifulde og elskede, 
uanset baggrund, tro eller race.

Brothers Home
De store drenge som er flyttet fra Beloved Children Home og ind i en lejlighed, skal så vidt muligt, forsøge at få 
mindre jobs, så de kan være medforsørgende under deres uddannelse.

YOP er et ungdomsprogram, der samler unge fra de forskellige børnehjem i BørnSulters netværk og unge fra 
området til et månedligt ungdomsmøde. Her deles tro, liv og håb i fællesskabet. Disse unge er også med til at 
bringe nødhjælp til fattige og udsatte samfundsgrupper. Dog har Covid-19 igen betydet at de unge ikke har 
kunnet mødes fra marts til november.

Rehema Home
Rehema Home er et børnehjem for 17 livlige børn, hvor de fleste er forældreløse, har aidssyge forældre eller 
lider under omsorgssvigt. Alle børnene er i god trivsel, klarer sig godt i skolen og er glade for deres dejlige store 
familie. Kærligheden til hinanden mærkes tydeligt i hjemmet, der ligger i godt og roligt villakvarter i Arusha, som 
er sikkert for børnene. Hjemmet er stort og rummeligt med god udendørsplads til leg. I 2020 har de fået diverse 
nyanskaffelser som induktionskogeplader og køkkenudstyr for at minimere brugen af brænde og gas til 
madlavning, legestativ og gyngestativ, myggenet, brandslukkere, brandalarmer og førstehjælpsudstyr. Børnene 
har som ferieoplevelse i 2020 været på tur i legepark og ude at spise på restaurant. Herudover har de besøgt en 
swimmingpool, hvor de boltrede sig.
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Udviklingsarbejde i Orkisima i Losimingori

Fadderbørn i Tanzania
Nogle få børn af enker og enlige mødre modtager fadderhjælp til skolegang og mad.

BørnSulter har siden 2016 haft særligt på hjertet at hjælpe masaierne i Losimingori, som lever i ekstrem 
fattigdom. Børnene er særligt udsatte og lever i mistrivsel. Mange er underernærede og uden mulighed for at få 
dækket basale behov som mad og rent drikkevand og er derfor sårbare overfor selv simple sygdomme. Børnene 
i landsbyen Orkisima har heller ikke mulighed for at gå i skole, da den nærmeste skole kræver 4 timers gåtur om 
dagen i kuperet natur blandt vilde dyr. Der er derfor et stort behov for etablering af et godt lokalt skoletilbud.

Masai nursery skole i Losimingori
BørnSulter har fortsat sin betaling af driften af nursery school i Losimingori. Her får ca. 70 børn mad og 
skolegang. Børnene har fået kreativt legetøj der støtter deres læring på en sjov måde.

I 2020 flyttede børnene fra deres gamle skole over i selvhjælpscenterets lokaler, hvor de fik meget bedre 
rammer for deres skolegang. Derfor er der investeret i borde og stole, samt tavler og skabe og nye 
skolematerialer/bøger. De har også fået en masse læringsredskaber, spil og aktiveringslegetøj. Alle har desuden 
fået indendørs sko, så skolen holdes ren og børnenes komfort øges. Centeret er blevet udstyret med 
brandalarmer, brandslukkere og førstehjælpsudstyr. Herudover er der købt udendørs legestativer og gynger, så 
frikvarterene også er sjove. Endelig er der installeret vandrensningsfaciliteter så børnene får rent drikkevand.

Skolen er for masaibørn i alderen 3-8 år. Denne lokale skole spiller en afgørende rolle for denne gruppe børn, da 
de ellers måtte gå fire timer for at komme i skole, Hjemme får børnene kun et til to måltider mad om dagen, som 
består af stampet majs, rørt i beskidt vand fra dammen. Mange er svage og meget underernærede. Derfor 
sørger BørnSulter for ekstra mad på skolen, så børnene kan få nogle større og mere næringsrige måltider flere 
gange i løbet af ugen. Børnene får i alt otte måltider om ugen.

Selvhjælpscenter i Losimingori
I 2018 opførte BørnSulter et selvhjælpscenter med støtte fra kulturministeriets fond. Målet er, at der skal være 
oplærende og uddannende undervisning om bl.a. børns rettigheder, børns velvære, børneopdragelse, oplæring i 
god hygiejne og sundhedspleje af små børn, der forhåbentlig kan være med til at forhindre omskærelse af børn 
og forhindre børneægteskaber.

Derudover undervises i forskellige former for landbrug som kan optimere selvforsørgelsen og der planlægges 
seminarer for kirkeledere. Forskellige produktioner skal bidrage til at gøre skolen og centeret selvforsørgende på 
sigt. Der er forberedt afgrøder og plantning af 126 banantræer. Desværre blev en del af banantræerne ødelagt af 
elefanter og måtte plantes om. I 2020 er der derfor plantet ca. 100 nye banantræer og tilplantet jord med bl.a. 
bønner.

Rundt om centeret fremdyrkes et levende hegn som skal medvirkende til at holde vilde dyr ude af plantagen. På 
grund af erosion af jorden op til centeret, er der opført en brokonstruktion, så børnene sikkert kan komme ind på 
skolen. På grund af de voldsomme regnmængder i regnperioden er der etableret fald væk fra centerbygningen. 
På centerets tagflade er der installeret solarpaneler, så kan bruges el i centeret. Yderligere er der indkøbt mange 
forskellige jordbrugsredskaber og værktøjer, samt inventar til centeret. 

Planen er at undervise og give uddannelse i at dyrke den tilhørende jord, i opstart af kyllingefarm, produktion af 
afgrøder til kyllingproduktionen, beplantning af bananplantage og dyrkning af forskellige grønsager. Overskuddet 
skal bruges til at støtte børns udvikling i Losimingori, med mad og skolegang. 

Håbet er at der kan skabes arbejde til flere og åbne muligheder for opstart af yderligere flere småproduktioner, 
for at der kan opnås selvforsørgelse hos masaifamilierne. Det forventes at skole og selvhjælpscenteret bliver 
bæredygtigt og selvforsynende om nogle år.

De kristne masaier udtrykte et stort ønske og behov for at kunne læse i Bibelen derhjemme og bad om hjælp til 
at få Bibler. Familien E.R.Ps. Fond har, efter en ansøgning fra BørnSulter, doneret penge til køb af bibler og der 
er blevet uddelt 74 Bibler på Ki-masai og 379 Bibler på Swahili. Fordi masaierne lever af naturalier og lever i 
ekstrem fattigdom, er det meget vanskeligt for dem at få råd til en Bibel. De fattige kristne, der modtog Biblerne, 
er fra 13 kirker. Biblerne blev modtaget med stor jubel og de udtrykte stor taknemmelighed over at få lov at have 
sin egen Bibel. Den halvdel, der ikke modtog bibler, håber på at få en i en fremtidig uddeling.

Undervisning og Bibeluddeling i Losimingori
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Fonde

Tina Anhøj
Formand for bestyrelsen

Vandprojekter i Orkisima i Losimingori
På grund af tørke og klimaforandringer og den heraf afledte uholdbare situation med vandmangel har BørnSulter 
påbegyndt et vandprojekt. Folk er tvunget til at drikke beskidt vand, der ikke er egnet som drikkevand. De henter 
vand fra kunstigt opførte damme, som også dyrene drikker fra og besørger i. Prøverne fra disse damme har vist 
at bakterie- og fæces-værdierne gør vandet helt uegnet til brug for mennesker. Mange dør af simpel diarré. I 
tørkeperioderne må de gå op til 12 timer for at hente selv beskidt vand, som de tilmed må betale for.

BørnSulter har i 2020 fokuseret hjælpen til rent vand på regnhøst og i en udvidet udgravning af den nuværende 
dam i centerets plantage. Det har betydet at BørnSulter har kunnet tilbyde en udvidet skare i Orkisima, mulighed 
for at hente vand fra dammen.

Mariager d. 16. juni 2021

Fremtiden og den nuværende kapitalopbygning
BørnSulter ønsker at gå hele vejen med de børn i Nepal og Tanzania, som hjælpes på de respektive børnehjem. 
BørnSulter har derfor til hensigt at sørge for, at de både har et sted at bo og får sig en uddannelse, når de 
nærmer sig myndighedsalderen, så de er fuldt rustede til det selvstændige liv som voksen. 

BørnSulter har tidligere modtage en arv på 347.079,54 kr. øremærket til netop dette. I Nepal har BørnSulter 
allerede etableret et udslusningssted for børnehjemsbørn med tilknytning til børnehjemmet. 

Det forpligter at BørnSulter har valgt at hjælpe rigtig mange børn i Nepal og Tanzania, og derfor er det vigtigt at 
BørnSulter har frie midler, eftersom gavebeløb ikke er konstante over lang tid.  

Hospitalshjælp
Flere masaibørn har haft akutte behov for hospitalshjælp. BørnSulter har derfor sørget for disse børns 
behandling.

Kulturstyrelsen under Kulturministeriet har i 2020 støttet driften af BørnSulters administration med et tilskud 
på 58.687,15 kr. Da BørnSulter ikke har lønninger og husleje i Danmark, betyder det, at kulturministeriet tilskud
sammen med gaver givet specielt til administration, gør det muligt at alle nødhjælpsgaver kan sendes 100 %

ubeskåret  til børnenes behov. Alle administrationsomkostninger bliver betalt af midler givet specielt til 
administration.  

Regnskab og administration

MVS Administration ApS bogfører og udarbejder årsrapporten for BørnSulter og National Revision sørger for at 
BørnSulters regnskab revideres og lever op til diverse standarder og tilskudsgivende myndigheders 
bekendtgørelser.

Majuddeling til 1000 mødre og deres børn
I januar 2020 blev der igen uddelt 10 tons majs, foranlediget af en særlig indsamling. Majsen blev givet til 1000 
mødre i fem underbyer i Losimingori. Gentagen mangel på vand i regnperioderne de senere år, har betydet tab 
af såsæd og ingen mad. Dette medfører en nedadgående spiral, da masaierne så tvinges til at sælge deres 
udhungrede dyr for meget få penge, for at købe majs. Problemet blev i 2019 yderligere forværret, da 
majspriserne steg med over 100 % på grund af for stor eksport.

Under uddelingen var det synligt, at de bar præg af at være underernærede og tydeligt at se, at manglen på mad 
har sat sit præg på deres tynde og markerede kroppe.

BørnSulters arbejde er båret af frivillige hænder og ikke mindst villige hjerter. De mange frivillige er én af 
grundene til, at det kan lade sig gøre, at samtlige  midler givet til nødhjælp kan videreformidles 100 % ubeskåret .

Alle gaver givet til nødhjælp går 100 % ubeskåret  til nødhjælp. Alle administrative omkostninger, såvel i 
Danmark som i udlandet, bliver dækket af tilskud og gaver givet til administration. De beskedne aflønninger af 
forældre og medarbejdere på børnehjemmene og skolerne regnes i den henseende for nødhjælp, da de er en 
del af børnenes hjælp og derfor ikke en administrativ omkostning.
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Tina Anhøj, formand Kim Nidam, næstformand og kasserer Annette Nidam, sekretær

Ledelsespåtegning

Mariager d. 16. juni 2021

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2020

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2020, for BørnSulter.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet.

Det erklæres endvidere at årets indsamlinger er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven 
og -bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling mv. § 8, stk. 3. 
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

Til medlemmerne af BørnSulter
Konklusion

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter.

Årsregnskabet er udarbejdet efter ”Revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006” 
(revisionsbekendtgørelsen). 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. 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 Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Den uafhængige revisors påtegning

Vi har revideret årsregnskabet for BørnSulter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter  

finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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 overens-
stemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark
samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold 
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 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 årsregnskabet.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, foretager vi
faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
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Brian Sørensen

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 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 vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højre end ved væsentlig fejlinformation forårsaget
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse 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.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Herudover:

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift 
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med 
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan
fortsætte driften.

Mariager, den 16. juni 2021

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

• 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.

MNE-nr. 24769

CVR-nr. 25 63 58 68

registreret revisor
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Generelt

Egenkapital og gæld

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Anvendt regnskabspraksis

Øvrige gældsforpligtelser som omfatter gæld til leverandører måles til amortiseret kostpris, hvilket som 
sædvanlig vis svarer til nominel værdi.

I det efterfølgende er omtalt den anvendte praksis, der er væsentlig for bedømmelse af årsregnskabet.

Renter og kursreguleringer
Renteindtægter og -omkostninger og valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Renteindtægter og -omkostninger omfatter forrentningen af BørnSulters likvide midler. 
Valutakursreguleringer omfatter de valutakursdifferencer, der opstår ifm. overførsel af nødhjælpsmidler i 
fremmed valuta.

Forudbetalte omkostinger indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 
regnskabsår. Forudbetalte omkostninger måles til kostpris.

Balancen

Ikke anvendte, formålsbestemte gaver er opført som henlæggelser.

Resultatopgørelsen

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger udgøres af indestående på bankkonti.

Indtægter

Nødhjælpsomkostninger
Nødhjælpsomkostningerne består hovedsagligt af mad til fattige børn, skolepenge, drifts af familiehjem og drift af 
skoler herunder undervisningsmaterialer og inventar, samt lokal samfundsudvikling.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostningerne består hovedsagligt af rejseomkostninger i forbindelse med tilsyn med 
BørnSulters forskellige projekter, kontorhold, bankgebyrer, IT, bogholderi og revision.

Gaveindtægter og tilskud medregnes i det år, hvor betalingen har fundet sted. Øvrige indtægter og udgifter 
periodiseres i det omfang det skønnes væsentligt.

Forudbetalte omkostninger

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet, samt bestemmelser for foreninger i regnskabsklasse A.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Tilgodehavende og gæld i fremmed valuta omregnes til dagskurs på balancetidspunktet.
Omregning af fremmed valuta
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Note

Indtægter DKK DKK
1 Gaver
2 Kontingentindtægter
3 Tilskud

Indtægter i alt

Omkostninger
Nødhjælp

1 Nødhjælp børn
1 Nødhjælp kirker

Nødhjælpsarbejde i alt

Markedsføringsomkostninger
4 Rejser
4 Markedsføring

Markedsføringsomkostninger i alt

Kapacitetsomkostninger
Administration
IT
Kapacitetsomkostninger i alt

Omkostninger i alt

Resultat før renter/afskrivning

Renter/kursregulering

Årets resultat før efterreguleringer

Efterreguleringer
Overført fra øremærkede henlæggelser
Overført til øremærkede henlæggelser
Efterreguleringer i alt

Årets resultat, underskud

1.008.583           

Resultatopgørelse 2020

33.520                18.070                
58.798                

År 2020

(946.263)             

(876.690)             

År 2019

58.687                

861.066              

(46.728)               (17.586)               

953.273              1.085.451           

(18.163)               (20.894)               
0                         (2.110)                 

(18.163)               (23.004)               

0                         (44.470)               

(86.821)               

(80.011)               
(10.923)               

79.937                0                         

(1.058.644)          

(89.377)               

(84.899)               

1.412                  1.922                  

28.219                

26.807                

(98.513)               

(4.962)                 

79.937                

(1.040.094)          

(16.251)               

(44.470)               

(18.502)               

(928.677)             

(923.418)             

(78.454)               
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Note

Aktiver DKK DKK

Omsætningsaktiver
Tilgodehavende tilskud
Forudbetalte omkostninger
Likvide midler

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

Passiver
Egenkapital
Egenkapital primo ekskl. henlæggelser
Årets resultat
Egenkapital ekskl. henlæggelser i alt

Henlæggelser øremærket til nødhjælp

Egenkapital i alt

Kortfristet gæld
Kreditorer
Skyldige omkostninger

Kortfristet gæld i alt

Passiver i alt

5 Pantsætning og sikkerhed 

Balance pr. 31. december 2020

412.137              

År 2020 År 2019

652.375              

395.886              

502.769              

574.619              

17.333                

574.619              652.375              

0                         15.000                

15.000                22.143                

637.375              

390.924              395.886              

58.687                

(16.251)               (4.962)                 

635.042              

574.619              

13.163                

0                         22.143                

241.489              161.552              

552.476              

0                         

652.375              
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DKK DKK

Driftsresultat før renter

Renter

Henlæggelser

Årets egenfinansiering

Forøgelse af henlæggelser
Forøgelse af kortfristet gæld
Nedbringelse af forudbetalte omkostninger

Kapitalfremskaffelse i alt

Nedbringelse af henlæggelser
Nedbringelse af kortfristet gæld
Forøgelse af tilgodehavende hos debitorer
Forøgelse af forudbetalte omkostninger

Kapitalanvendelse i alt

Ændring i likvide beholdninger

Likvide beholdninger primo

Likvide beholdninger ultimo

(138.624)             (13.151)               

15.068                

635.042              619.974              

(132.273)             

502.769              635.042              

(58.687)               0                         

(4.962)                 

Pengestrømsopgørelse 2020

0                         

11.313                

0                         (8.151)                 

0                         7.143                  

(16.251)               

0                         (5.000)                 

0                         44.470                

(79.937)               0                         

44.470                

4.170                  

1.922                  

År 2019

(86.821)               

79.937                

26.807                

År 2020

(44.470)               

1.412                  
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1 Nødhjælp
Nødhjælpsindtægter DKK DKK
Gaver
Gaver § 8A
Gaver § 12 stk. 3
Ikke fradragsberet. gaver, kollekter, indsamling
Gaver i alt

Nødhjælpesindtægter i alt

Nødhjælpsomkostninger DKK DKK
Nødhjælp Nepal
Nødhjælp Tanzania
Nødhjælpsomkostninger i alt

Resultat nødhjælp for efterreguleringer

Regulering henlæggelser øremærket nødhjælp
Resultat nødhjælp

Administration
Administrationsindtægter DKK DKK
Gaver
Gaver § 8A
Ikke fradragsberet. gaver, kollekter, indsamling
Gaver i alt

Tilskud
Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne
Tilskud i alt

Kontingenter
Medlemskontingent
Kontingenter i alt

Administrationsindtægter i alt

Administrationsomkostninger DKK DKK
Markedsføring
Kontoradministration
IT
Øvrige administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger i alt

Resultat admin. før finansielle poster

Finansielle poster i alt
Resultat administration

Resultat nødhjælp og administration

Noter til årsregnskabet

År 2020

15.150                
27.453                18.400                

800.878              922.095              

843.481              
50.238                

År 2019

990.733              

(635.767)             (490.030)             

79.937                (44.470)               
0                         0                         

109                     0                         

År 2020 År 2019

843.481              990.733              

(287.651)             (456.233)             

109.791              94.718                

(923.418)             (946.263)             

(79.937)               44.470                

17.475                17.850                

17.584                17.850                

18.070                

58.687                58.798                

33.520                18.070                

(60.581)               
(116.675)             (112.381)             

(6.884)                 (17.663)               
1.922                  1.412                  

(18.163)               (23.004)               
(31.713)               (17.873)               

58.687                58.798                

(48.298)               
(10.923)               

33.520                

(4.962)                 

(18.501)               

(16.251)               

(4.962)                 (16.251)               
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2 Kontingentindtægter
Medlemmer

Antallet af medlemmer er fastsat som det antal, der skriftligt har tilkendegivet, at de er medlem
og har betalt kontingent til BørnSulter i regnskabsåret.

3 Tilskud DKK DKK
Tilskud Kulturstyr. udlodningfond, TLAN2020-126

Tilskud i alt

4 Tilskud TLAN2020-126 DKK DKK
Markedsføringsomkostninger
Rejseomkostninger
Annoncer og reklamer
Markedsføringsomkostninger i alt

Administrationsomkostninger
Kontorhold
Porto
Telefon og fax
Småanskaffelser administration
Diverse administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger i alt

IT omkostninger
Software, licenser & supportabonnementer
EDB-udstyr
IT konsulentassistance
Internet domæne og hosting
IT omkostninger i alt

Øvrige administrationsomkostninger
Revision
Regnskabsmæssig assistance
Forsikring
Gebyrer (bank m.fl.)
Øvrige administrationsomkostninger i alt

Omkostninger i alt (tilskudsgrundlag)

Tilskud TLAN2020-126

Resultat (eget bidrag)

5 Pantsætning og sikkerhed 
Ingen.

År 2019

333                     

58.687                58.798                

År 2020

(58)                      (24)                      

(29.434)               (10.123)               

(9.127)                 

(1.597)                 (200)                    

(424)                    (7.326)                 

(200)                    (200)                    

(31.713)               

(19.141)               (31.684)               

(19.080)               (19.695)               

(57.988)               (53.583)               

58.687                58.798                

0                         (2.250)                 

(17.873)               

(112.381)             

(10.923)               

(9.375)                 

(116.675)             

(48.298)               (60.581)               

(3.126)                 
(9.374)                 (5.234)                 

(702)                    (702)                    

(8.500)                 

(18.501)               

(18.163)               (20.894)               
0                         (2.110)                 

År 2019

343                     

0                         (313)                    

58.687                

År 2020

58.798                

År 2019

År 2020

(23.004)               (18.163)               
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Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet. 

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement

document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a

mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the

signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of

signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in

this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital

signatures.With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to

sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital

documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.
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MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIF/TCCBOWgAwIBAgIEWkObxDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwNTIxMTIw
NDUwWhcNMjIwNTIxMTIwNDI4WjBxMQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxNzAQBgNVBAMMCVBzZXVkb255bTAjBgNVBAUTHFBJRDo5MjA4
LTIwMDItMi0zNTMxMTMzMjk5ODYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC+yCau
xxg5rpySYYdgo6SH4vv/SVig1lfAyOPm7vA4a26qOUB8GmNjjsLQYE9hqlsMenaDy6LFdhPRCnz5
4VxwuSVEjDLW8zWU473qwLwx02mrsTjvwedkI5pioXQs5uce8hHKb4x66fObddVxRXDhD6CmZdV2
6wctN67J4BI13ITbYx8hHTuU9tfa1MGEN7+MzfUY/nJ3KJR8RR+bTlJVE6CfclQhFtxUmgXDJ7mg
smJMFWAXUUTFwmSe++P97R4FcjiZzd1+Gn2aX9/FTBo0ruRq+4AnUJiQu4BcVuSg6i4575zayWSv
nH5sfhFFqiHSD+P7sX+GNczQ+tOfJKtLAgMBAAGjggLLMIICxzAOBgNVHQ8BAf8EBAMCA/gwgYcG
CCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDMudHJ1c3QyNDA4LmNv
bS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDMudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9v
Y2VzLWlzc3VpbmcwMy1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqBUIEpAQEBAQQwggEi
MC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeTCB7gYIKwYB
BQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBhZiBjZXJ0aWZpa2F0
ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGthbiBoZW50ZXMgZnJh
IHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJVU1QyNDA4IGVmdGVy
IHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zlc3Npb25lbGxlIHBh
cnRlci4wgZgGA1UdHwSBkDCBjTAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwMy50cnVzdDI0MDguY29t
L2ljYTAzLmNybDBboFmgV6RVMFMxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVTVDI0MDgxHjAc
BgNVBAMMFVRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElJSTEQMA4GA1UEAwwHQ1JMMzU2MjAfBgNVHSMEGDAW
gBTGWDFPli1S+/YLePfK3B7Y2ryjhDAdBgNVHQ4EFgQU7TsDOmrLVtAPhCWUd7F+DZLNXQ0wCQYD
VR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAecCiDIdA5vyzyCFnP3aA448361p8oqwj6jaYHC5o
jl5KcblcOxCKrtNHX3zDl8MMjP8+h+70HskWpwf50T78TzHGGn9IiCVJdzpTd4IDEycdT5gbxYqa
6hnu2f8PDiCXkwMUg0eFdUvKpQvZb7EFjGi0yNZhCFgW+mAuFyklPavojZk36OSvzJ+J9Py11hzU
JwABQK6bOB8SAQQPonxsP4KfQPIqCBRcxyxoAQZJkbt3wLsO3FlwHdtp1FUXMugliDgmStMNU3jN
/6aZWjgbjN1XWFIt/vsvCFQ0K2g22ZWH3FSU66uqwDFWoZ5JSaLfpWb4nbqDF2XJ/R+vwCgfOg==


 
 
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=



  
  signtext PGh0bWw+DQo8aGVhZD4NCgk8dGl0bGU+VW5kZXJza3JpZnQ8L3RpdGxlPg0KCTxzdHlsZSB0eXBlPSJ0ZXh0L2NzcyI+DQpib2R5LCB0YWJsZSwgdHIsIHRkLCB0aCwgcCwgaDEsIGgyIHsNCglmb250LXNpemU6IDEwcHg7DQoJbWFyZ2luOiAwOw0KCXBhZGRpbmc6IDA7DQp9DQoNCi5wYWdlIHsNCgltYXJnaW46IDA7DQoJcGFkZGluZzogMCAxNnB4Ow0KfQ0KDQpwLCBoMSB7DQoJcGFkZGluZzogOHB4IDAgMCAwOw0KfQ0KDQpoMSB7DQoJZm9udC1zaXplOiAxMnB4Ow0KCWZvbnQtd2VpZ2h0OiBib2xkOw0KfQ0KDQpoMiB7DQoJcGFkZGluZzogMTJweCAwIDAgMDsNCglmb250LXNpemU6IDEwcHg7DQoJZm9udC13ZWlnaHQ6IGJvbGQ7DQp9DQoNCnRhYmxlIHsNCglib3JkZXItY29sbGFwc2U6IGNvbGxhcHNlOw0KfQ0KDQp0aCB7DQoJdGV4dC1hbGlnbjogbGVmdDsNCglmb250LXdlaWdodDogbm9ybWFsOw0KfQ0KDQp0ZCB7DQoJZm9udC1zaXplOiA4cHg7DQoJcGFkZGluZy1ib3R0b206IDhweDsNCn0NCgk8L3N0eWxlPg0KPC9oZWFkPg0KPGJvZHk+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJwYWdlIj4NCjxoMT5BZnRhbGVkb2t1bWVudGVyIHRpbCB1bmRlcnNrcmlmdDwvaDE+PHA+SmVnIGhhciBsJiMyMzA7c3Qgb2cgYWNjZXB0ZXJlciBpbmRob2xkZXQgYWYgZiYjMjQ4O2xnZW5kZSBhZnRhbGVkb2t1bWVudGVyLiBOJiMyMjk7ciBqZWcgaGFyIHVuZGVyc2tyZXZldCBhZnRhbGVybmUsIHZpbCBkZSB2JiMyMzA7cmUgZm9ycGxpZ3RlbmRlIGluZGcmIzIyOTtldCBhZiBtaWcuPC9wPjxoMj5BZnRhbGVkb2t1bWVudGVyOjwvaDI+PHRhYmxlPg0KPHRyPjx0aD48aT4zNjUxMSBMZWRlbHNlbnMgcmVnbnNrYWJzZXJrbCYjMjMwO3JpbmcucGRmPC9pPiAtIGplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgc29tOiBCZXN0eXJlbHNlc2Zvcm1hbmQ8L3RoPjwvdHI+PHRyPjx0ZD5BZnRhbGUtSUQ6IGM5N2YwMTdjUVVaMjQyNTIyODgxIChTSEE1MTI6IDE4OTdGMzU3RTE1MkY0QUY3MDQ2M0E5Njg5OUEyN0REMjBEQzk3MjZFODEwNzFERTAwMTg0N0EyODhDNDc2MEY5M0QzRDI3ODYyRjlCQUNEOTE3RTY3N0I4RjdDOThGNEUxQUI5QTlBMzhFRkEwMUM4QTE1MERDNzZBOEZGMzU4KTwvdGQ+PC90cj4NCjx0cj48dGg+PGk+MzY1MTEgUmVmZXJhdCBhZiBiZXN0eXJlbHNlc20mIzI0ODtkZS5wZGY8L2k+IC0gamVnIHVuZGVyc2tyaXZlciBkZXR0ZSBkb2t1bWVudCBzb206IEJlc3R5cmVsc2VzZm9ybWFuZDwvdGg+PC90cj48dHI+PHRkPkFmdGFsZS1JRDogYjE0M2UyMWVIdXoyNDI1MjI4ODEgKFNIQTUxMjogQkQ2QURCNDRCRkE4NDNFOUNFQkJGRkJBQzJGQjYzMERFRUJBNzcyNTk4QTJCM0VEQTc0NzI4RTcxQjgyQTlGRUE2QjhEQ0Q5M0QzMkI0MjY1NEU5RDk5NUJDNUE5QTE4Q0U1MkY1MUZFQUU4MkExREYxMjEyMTQ3NEMwMkVFMzEpPC90ZD48L3RyPg0KPHRyPjx0aD48aT4zNjUxMSBSZXZpc2lvbnNwcm90b2tvbC5wZGY8L2k+IC0gamVnIHVuZGVyc2tyaXZlciBkZXR0ZSBkb2t1bWVudCBzb206IEJlc3R5cmVsc2VzZm9ybWFuZDwvdGg+PC90cj48dHI+PHRkPkFmdGFsZS1JRDogOGUxMGViMDJTdGcyNDI1MjI4ODEgKFNIQTUxMjogOEZGNzc4QjkxRDgwMjE5OUQ1Q0FENjJEMzI3QTVDREEzMzFBRjIyM0Q1MzUyQTEyQTg1NjBBRjFFM0VERkQ4OTc2RTcxQ0VDRjlDMDQ0MEI4OTJCMEU2OTM1MERCMUJDMUYxQTM2MDIzRDFCNzc0MDI0QkRFQTQ3Qjc3NjdBRTcpPC90ZD48L3RyPg0KPHRyPjx0aD48aT5CJiMyNDg7cm5TdWx0ZXIgJiMxOTc7cnNyYXBwb3J0IDIwMjAgRW5kZWxpZyB1ZGdhdmUucGRmPC9pPiAtIGplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgc29tOiBCZXN0eXJlbHNlc2Zvcm1hbmQ8L3RoPjwvdHI+PHRyPjx0ZD5BZnRhbGUtSUQ6IDlmZWFiZTM1Wll0MjQyNTIyODgxIChTSEE1MTI6IDYxN0U3NTE2NUYzOURDNDBCNUI1ODMyRTU5ODFDOEIzQkNEOTc4RDc5Q0EzMjJGQkRCMEZDRjk5NEEyQzNFNzZDNkJERTZDRDdDQjMwMjE2RTYzMEEyNzdDODMwODUzRjM4MEMzREQzMzIzRTIxMzBBNTMwMTBGREI5QURGQ0UzKTwvdGQ+PC90cj48L3RhYmxlPjwvZGl2Pg0KPC9ib2R5Pg0KPC9odG1sPg0K
  RequestIssuer ZXNpZ25hdHVyIERLIEFwUw==
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKE1hY2ludG9zaDsgSW50ZWwgTWFjIE9TIFggMTBfMTVfNikgQXBwbGVXZWJLaXQvNjA1LjEuMTUgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBWZXJzaW9uLzE0LjEuMSBTYWZhcmkvNjA1LjEuMTU=
  challenge -7436190219883272228
  hashsumB c97f017cQUZ242522881/SHA512/1897F357E152F4AF70463A96899A27DD20DC9726E81071DE001847A288C4760F93D3D27862F9BACD917E677B8F7C98F4E1AB9A9A38EFA01C8A150DC76A8FF358
  hashsumC b143e21eHuz242522881/SHA512/BD6ADB44BFA843E9CEBBFFBAC2FB630DEEBA772598A2B3EDA74728E71B82A9FEA6B8DCD93D32B42654E9D995BC5A9A18CE52F51FEAE82A1DF12121474C02EE31
  hashsumD 8e10eb02Stg242522881/SHA512/8FF778B91D802199D5CAD62D327A5CDA331AF223D5352A12A8560AF1E3EDFD8976E71CECF9C0440B892B0E69350DB1BC1F1A36023D1B774024BDEA47B7767AE7
  hashsumE 9feabe35ZYt242522881/SHA512/617E75165F39DC40B5B5832E5981C8B3BCD978D79CA322FBDB0FCF994A2C3E76C6BDE6CD7CB30216E630A277C830853F380C3DD3323E2130A53010FDB9ADFCE3
  TimeStamp MjAyMS0wNi0xNiAxODozMDozMCswMjAw
  identityAssuranceLevel 1






Proof of signing
 
This is the proof of signing of the document with Agreement ID 9feabe35ZYt242522881.
The document is part of the order with Reference ID eac6a63aumy242522881.
 
The validity of the original document, attached ot this document, can be verified by calculating the hash sum of the original
document. The hashsum of the original document is as follows.
 


 
The document was sealed for changes: 2021-06-17T09:43:01.497Z 
The date and time is given in UTC.
 
The order consists of the following documents:


 
Signers
 
Tina Anhøj <dk@bornsulter.dk> 
Using NemID with ID 9208-2002-2-353113329986 
As Bestyrelsesformand 
Signed 2021-06-16T16:31:47.682Z from 79.142.230.115:29159
 
Kim Nidam <kimnidam@gmail.com> 
Using NemID with ID 9208-2002-2-099902823306 
As Bestyrelsesmedlem 
Signed 2021-06-17T07:50:19.204Z from 192.38.135.236:17090
 
Annette Nidam <annettenidam@yahoo.com> 
Using NemID with ID 9208-2002-2-326992976806 
As Bestyrelsesmedlem 
Signed 2021-06-17T06:38:09.864Z from 213.83.133.7:29448
 
Brian Sørensen <bs@nationalrevision.dk> 
Using NemID with ID 16483495 
As Revisor 
Signed 2021-06-17T09:43:01.318Z from 31.193.236.118:15987
 
 
Activitylog


Algorithm Hashsum


SHA512 617E75165F39DC40B5B5832E5981C8B3 ¬
BCD978D79CA322FBDB0FCF994A2C3E76 ¬
C6BDE6CD7CB30216E630A277C830853F ¬
380C3DD3323E2130A53010FDB9ADFCE3


Agreement ID Title


c97f017cQUZ242522881 36511 Ledelsens regnskabserklæring.pdf


b143e21eHuz242522881 36511 Referat af bestyrelsesmøde.pdf


8e10eb02Stg242522881 36511 Revisionsprotokol.pdf


9feabe35ZYt242522881 BørnSulter Årsrapport 2020 Endelig udgave.pdf


When What Who Where


16-06-2021
15:05:39


Created Berit Kirkegaard
bk@nationalrevision.dk


31.193.236.11
8


16-06-2021
15:58:33


Opened Tina Anhøj
dk@bornsulter.dk


79.142.230.11
5:31757


16-06-2021
16:31:47


Signed Tina Anhøj
dk@bornsulter.dk


79.142.230.11
5:29159


17-06-2021
06:37:16


Opened Annette Nidam
annettenidam@yahoo.com


213.83.133.7:
27324


17-06-2021
06:38:09


Signed Annette Nidam
annettenidam@yahoo.com


213.83.133.7:
29448


17-06-2021
07:49:34


Opened Kim Nidam
kimnidam@gmail.com


192.38.135.23
6:14901


17-06-2021
07:50:19


Signed Kim Nidam
kimnidam@gmail.com


192.38.135.23
6:17090


17-06-2021
09:42:45


Opened Brian Sørensen
bs@nationalrevision.dk


31.193.236.11
8:15987


17-06-2021
09:43:01


Signed Brian Sørensen
bs@nationalrevision.dk


31.193.236.11
8:15987
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Foreningens navn:



 
CVR-nr.: 29 56 34 97
Mariagerfjord Kommune



Formål:



Bestyrelse:



Leder:



Revision:



CVR-nr.: 25 63 58 68



Email: dk@bornsulter.dk



Foreningsoplysninger



BørnSulter
Vesterskoven 8
DK-9550 Mariager
Tlf. 26173571



Foreningen har til formål at hjælpe de allerfattigste børn i verden.



Web: www.bornsulter.dk



Tina Anhøj, formand



Fruensgade Plads 2B
DK-9550 Mariager



BørnSulter har prioriteret at formidle hjælp til tre kategorier:



1. Akut hjælp til børn (og deres familie) der er i overhængende fare for at dø af sult.
Organisationen ønsker at kunne hjælpe i kritiske nødhjælpssituationer. Hjælpen kan 
bestå i madforsyning, medicin, lægehjælp, tøj, samt sundhedsfremmende tiltag for 
at forbygge sygdomme, etablering af vandforsyning og anden relevant hjælp.



2. At yde langsigtet hjælp til forældreløse og udstødte børn i primært Afrika, Asien 
og Sydamerika, hvor situationen er alvorligst. At hjælpe forældreløsebørn med at få 
mad, et hjem, tøj, medicin, lægehjælp, skolegang og uddannelse. Der lægges vægt 
på at forsøge at nå hele vejen rundt om det enkelte barn og ikke slippe det, før det 
har en forudsætning for at klare sig selv efter endt uddannelse.



Godkendte Revisorer A/S



Annette Nidam, sekretær



Carsten Anhøj



National Revision



3. At yde langsigtet hjælp til nødlidende børn som har et hjem, men mangler mad og 
skolegang.



Kim Nidam, næstformand og kasserer
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New Life Home er et udslusningshjem for de store piger fra Beloved Children Home. Hjemmet er beliggende i 
Kathmandu, nær Beloved Children Home. Her lærer pigerne at blive selvstændige og modnes som unge kvinder, 
alt imens de uddanner sig på deres respektive gymnasieskole/college.



Nepal



Tanzania



Beloved Children Home



New Life Home



Youth On Planet



Hjemmeboende fadderbørn



Ledelsens årsberetning



BørnSulter hjælper børn som lever i ekstrem fattigdom i Tanzania og Nepal. Særligt børn der er i særlig risiko for 
at lide overlast såsom forældreløse/hjemløse, men også børn der stadig har et hjem, men mangler hjælp til at 
komme i skole og få mad nok. BørnSulter hjælper på mange områder heriblandt med oprettelse af børnehjem, 
understøttelse og finansiering af børns skolegang, opstart af nursery schools, maduddeling, samt medicin- og 
hospitalshjælp. BørnSulter har aktuelt fokus på udviklingsarbejde blandt masaierne, med hjælp til selvhjælp, 
undervisning i børns rettigheder og meget andet. Nedenfor kan du læse, hvordan BørnSulter har prioriteret at 
hjælpe i 2020.



BCH er beliggende i Kathmandu. Børnene går på en god skole og skolegang vægtes meget højt. De får god 
støtte på hjemmet og alle klarer sig godt. Hjemmets beliggenhed giver gode muligheder for uddannelse og 
hospitalshjælp, samt indkøb og kulturliv. Børnene er meget kreative og sportsglade og deltager i flere forskellige 
nationale konkurrencer, som tegning, fodbold, sang og musik, drama m.m. Mange af børnene lærer at spille 
guitar og trommer, og der er stor musik-, sang- og danseglæde på hjemmet. Dog har Covid-19 situationen i 
Nepal afstedkommet at samfundet har været i lockdown, hvilket har haft betydning for børnenes skolegang og 
øvrige aktiviteter. BørnSulter har derfor investeret i computerudstyr og tablets for at give børnene haft mulighed 
for at studere online. Derudover har forsyninger, såsom gas til madlavning været svært at skaffe og hvorfor 
BørnSulter købt induktionskogeplader og køkkenudstyr til hjemmet.



På Beloved Children Home bor der nu 19 børn. De store piger bor på udslusningshjemmet New Life Home og 
nogle af de store drenge bor på Brothers Home.



BørnSulter hjælper fattige børn i Kathmandu og Nawalparasi regionen til at komme i gode skoler ved at dække 
omkostninger til bøger, undervisning og skoleuniformer, og familierne modtager derudover et månedligt tilskud til 
mad. Formålet er at forebygge at disse børn ender som børnearbejdere, ofre for menneskehandel eller i et liv på 
gaden. Målgruppen af hjemmeboende fadderbørn lever typisk med kun en forælder eller hos andre familie-
relationer, hvor fattigdommen er så stor, at der ikke er råd til skolegang og tre måltider mad om dagen. Mange af 
disse familier oplever stadigvæk det undertrykkende kastesystem som officielt er afskaffet, men stadigvæk 
praktiseres. BørnSulter ønsker derfor særligt at favne disse familier og vise dem, at de er værdifulde og elskede, 
uanset baggrund, tro eller race.



Brothers Home
De store drenge som er flyttet fra Beloved Children Home og ind i en lejlighed, skal så vidt muligt, forsøge at få 
mindre jobs, så de kan være medforsørgende under deres uddannelse.



YOP er et ungdomsprogram, der samler unge fra de forskellige børnehjem i BørnSulters netværk og unge fra 
området til et månedligt ungdomsmøde. Her deles tro, liv og håb i fællesskabet. Disse unge er også med til at 
bringe nødhjælp til fattige og udsatte samfundsgrupper. Dog har Covid-19 igen betydet at de unge ikke har 
kunnet mødes fra marts til november.



Rehema Home
Rehema Home er et børnehjem for 17 livlige børn, hvor de fleste er forældreløse, har aidssyge forældre eller 
lider under omsorgssvigt. Alle børnene er i god trivsel, klarer sig godt i skolen og er glade for deres dejlige store 
familie. Kærligheden til hinanden mærkes tydeligt i hjemmet, der ligger i godt og roligt villakvarter i Arusha, som 
er sikkert for børnene. Hjemmet er stort og rummeligt med god udendørsplads til leg. I 2020 har de fået diverse 
nyanskaffelser som induktionskogeplader og køkkenudstyr for at minimere brugen af brænde og gas til 
madlavning, legestativ og gyngestativ, myggenet, brandslukkere, brandalarmer og førstehjælpsudstyr. Børnene 
har som ferieoplevelse i 2020 været på tur i legepark og ude at spise på restaurant. Herudover har de besøgt en 
swimmingpool, hvor de boltrede sig.
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Udviklingsarbejde i Orkisima i Losimingori



Fadderbørn i Tanzania
Nogle få børn af enker og enlige mødre modtager fadderhjælp til skolegang og mad.



BørnSulter har siden 2016 haft særligt på hjertet at hjælpe masaierne i Losimingori, som lever i ekstrem 
fattigdom. Børnene er særligt udsatte og lever i mistrivsel. Mange er underernærede og uden mulighed for at få 
dækket basale behov som mad og rent drikkevand og er derfor sårbare overfor selv simple sygdomme. Børnene 
i landsbyen Orkisima har heller ikke mulighed for at gå i skole, da den nærmeste skole kræver 4 timers gåtur om 
dagen i kuperet natur blandt vilde dyr. Der er derfor et stort behov for etablering af et godt lokalt skoletilbud.



Masai nursery skole i Losimingori
BørnSulter har fortsat sin betaling af driften af nursery school i Losimingori. Her får ca. 70 børn mad og 
skolegang. Børnene har fået kreativt legetøj der støtter deres læring på en sjov måde.



I 2020 flyttede børnene fra deres gamle skole over i selvhjælpscenterets lokaler, hvor de fik meget bedre 
rammer for deres skolegang. Derfor er der investeret i borde og stole, samt tavler og skabe og nye 
skolematerialer/bøger. De har også fået en masse læringsredskaber, spil og aktiveringslegetøj. Alle har desuden 
fået indendørs sko, så skolen holdes ren og børnenes komfort øges. Centeret er blevet udstyret med 
brandalarmer, brandslukkere og førstehjælpsudstyr. Herudover er der købt udendørs legestativer og gynger, så 
frikvarterene også er sjove. Endelig er der installeret vandrensningsfaciliteter så børnene får rent drikkevand.



Skolen er for masaibørn i alderen 3-8 år. Denne lokale skole spiller en afgørende rolle for denne gruppe børn, da 
de ellers måtte gå fire timer for at komme i skole, Hjemme får børnene kun et til to måltider mad om dagen, som 
består af stampet majs, rørt i beskidt vand fra dammen. Mange er svage og meget underernærede. Derfor 
sørger BørnSulter for ekstra mad på skolen, så børnene kan få nogle større og mere næringsrige måltider flere 
gange i løbet af ugen. Børnene får i alt otte måltider om ugen.



Selvhjælpscenter i Losimingori
I 2018 opførte BørnSulter et selvhjælpscenter med støtte fra kulturministeriets fond. Målet er, at der skal være 
oplærende og uddannende undervisning om bl.a. børns rettigheder, børns velvære, børneopdragelse, oplæring i 
god hygiejne og sundhedspleje af små børn, der forhåbentlig kan være med til at forhindre omskærelse af børn 
og forhindre børneægteskaber.



Derudover undervises i forskellige former for landbrug som kan optimere selvforsørgelsen og der planlægges 
seminarer for kirkeledere. Forskellige produktioner skal bidrage til at gøre skolen og centeret selvforsørgende på 
sigt. Der er forberedt afgrøder og plantning af 126 banantræer. Desværre blev en del af banantræerne ødelagt af 
elefanter og måtte plantes om. I 2020 er der derfor plantet ca. 100 nye banantræer og tilplantet jord med bl.a. 
bønner.



Rundt om centeret fremdyrkes et levende hegn som skal medvirkende til at holde vilde dyr ude af plantagen. På 
grund af erosion af jorden op til centeret, er der opført en brokonstruktion, så børnene sikkert kan komme ind på 
skolen. På grund af de voldsomme regnmængder i regnperioden er der etableret fald væk fra centerbygningen. 
På centerets tagflade er der installeret solarpaneler, så kan bruges el i centeret. Yderligere er der indkøbt mange 
forskellige jordbrugsredskaber og værktøjer, samt inventar til centeret. 



Planen er at undervise og give uddannelse i at dyrke den tilhørende jord, i opstart af kyllingefarm, produktion af 
afgrøder til kyllingproduktionen, beplantning af bananplantage og dyrkning af forskellige grønsager. Overskuddet 
skal bruges til at støtte børns udvikling i Losimingori, med mad og skolegang. 



Håbet er at der kan skabes arbejde til flere og åbne muligheder for opstart af yderligere flere småproduktioner, 
for at der kan opnås selvforsørgelse hos masaifamilierne. Det forventes at skole og selvhjælpscenteret bliver 
bæredygtigt og selvforsynende om nogle år.



De kristne masaier udtrykte et stort ønske og behov for at kunne læse i Bibelen derhjemme og bad om hjælp til 
at få Bibler. Familien E.R.Ps. Fond har, efter en ansøgning fra BørnSulter, doneret penge til køb af bibler og der 
er blevet uddelt 74 Bibler på Ki-masai og 379 Bibler på Swahili. Fordi masaierne lever af naturalier og lever i 
ekstrem fattigdom, er det meget vanskeligt for dem at få råd til en Bibel. De fattige kristne, der modtog Biblerne, 
er fra 13 kirker. Biblerne blev modtaget med stor jubel og de udtrykte stor taknemmelighed over at få lov at have 
sin egen Bibel. Den halvdel, der ikke modtog bibler, håber på at få en i en fremtidig uddeling.



Undervisning og Bibeluddeling i Losimingori
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Fonde



Tina Anhøj
Formand for bestyrelsen



Vandprojekter i Orkisima i Losimingori
På grund af tørke og klimaforandringer og den heraf afledte uholdbare situation med vandmangel har BørnSulter 
påbegyndt et vandprojekt. Folk er tvunget til at drikke beskidt vand, der ikke er egnet som drikkevand. De henter 
vand fra kunstigt opførte damme, som også dyrene drikker fra og besørger i. Prøverne fra disse damme har vist 
at bakterie- og fæces-værdierne gør vandet helt uegnet til brug for mennesker. Mange dør af simpel diarré. I 
tørkeperioderne må de gå op til 12 timer for at hente selv beskidt vand, som de tilmed må betale for.



BørnSulter har i 2020 fokuseret hjælpen til rent vand på regnhøst og i en udvidet udgravning af den nuværende 
dam i centerets plantage. Det har betydet at BørnSulter har kunnet tilbyde en udvidet skare i Orkisima, mulighed 
for at hente vand fra dammen.



Mariager d. 16. juni 2021



Fremtiden og den nuværende kapitalopbygning
BørnSulter ønsker at gå hele vejen med de børn i Nepal og Tanzania, som hjælpes på de respektive børnehjem. 
BørnSulter har derfor til hensigt at sørge for, at de både har et sted at bo og får sig en uddannelse, når de 
nærmer sig myndighedsalderen, så de er fuldt rustede til det selvstændige liv som voksen. 



BørnSulter har tidligere modtage en arv på 347.079,54 kr. øremærket til netop dette. I Nepal har BørnSulter 
allerede etableret et udslusningssted for børnehjemsbørn med tilknytning til børnehjemmet. 



Det forpligter at BørnSulter har valgt at hjælpe rigtig mange børn i Nepal og Tanzania, og derfor er det vigtigt at 
BørnSulter har frie midler, eftersom gavebeløb ikke er konstante over lang tid.  



Hospitalshjælp
Flere masaibørn har haft akutte behov for hospitalshjælp. BørnSulter har derfor sørget for disse børns 
behandling.



Kulturstyrelsen under Kulturministeriet har i 2020 støttet driften af BørnSulters administration med et tilskud 
på 58.687,15 kr. Da BørnSulter ikke har lønninger og husleje i Danmark, betyder det, at kulturministeriet tilskud
sammen med gaver givet specielt til administration, gør det muligt at alle nødhjælpsgaver kan sendes 100 %



ubeskåret  til børnenes behov. Alle administrationsomkostninger bliver betalt af midler givet specielt til 
administration.  



Regnskab og administration



MVS Administration ApS bogfører og udarbejder årsrapporten for BørnSulter og National Revision sørger for at 
BørnSulters regnskab revideres og lever op til diverse standarder og tilskudsgivende myndigheders 
bekendtgørelser.



Majuddeling til 1000 mødre og deres børn
I januar 2020 blev der igen uddelt 10 tons majs, foranlediget af en særlig indsamling. Majsen blev givet til 1000 
mødre i fem underbyer i Losimingori. Gentagen mangel på vand i regnperioderne de senere år, har betydet tab 
af såsæd og ingen mad. Dette medfører en nedadgående spiral, da masaierne så tvinges til at sælge deres 
udhungrede dyr for meget få penge, for at købe majs. Problemet blev i 2019 yderligere forværret, da 
majspriserne steg med over 100 % på grund af for stor eksport.



Under uddelingen var det synligt, at de bar præg af at være underernærede og tydeligt at se, at manglen på mad 
har sat sit præg på deres tynde og markerede kroppe.



BørnSulters arbejde er båret af frivillige hænder og ikke mindst villige hjerter. De mange frivillige er én af 
grundene til, at det kan lade sig gøre, at samtlige  midler givet til nødhjælp kan videreformidles 100 % ubeskåret .



Alle gaver givet til nødhjælp går 100 % ubeskåret  til nødhjælp. Alle administrative omkostninger, såvel i 
Danmark som i udlandet, bliver dækket af tilskud og gaver givet til administration. De beskedne aflønninger af 
forældre og medarbejdere på børnehjemmene og skolerne regnes i den henseende for nødhjælp, da de er en 
del af børnenes hjælp og derfor ikke en administrativ omkostning.
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Tina Anhøj, formand Kim Nidam, næstformand og kasserer Annette Nidam, sekretær



Ledelsespåtegning



Mariager d. 16. juni 2021



Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.



Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.



Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2020



Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2020, for BørnSulter.



Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet.



Det erklæres endvidere at årets indsamlinger er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven 
og -bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling mv. § 8, stk. 3. 
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og



Til medlemmerne af BørnSulter
Konklusion



Ledelsens ansvar for årsregnskabet



anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter.



Årsregnskabet er udarbejdet efter ”Revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006” 
(revisionsbekendtgørelsen). 



Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.



Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.



Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. 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 Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.



Den uafhængige revisors påtegning



Vi har revideret årsregnskabet for BørnSulter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter  



finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.



Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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 overens-
stemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark
samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold 
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 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 årsregnskabet.



Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet



Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, foretager vi
faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
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Brian Sørensen



• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 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 vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højre end ved væsentlig fejlinformation forårsaget
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse 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.



Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen.



I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.



Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.



Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen.



Herudover:



• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.



• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift 
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med 
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan
fortsætte driften.



Mariager, den 16. juni 2021



Udtalelse om ledelsesberetningen



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



• 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.



MNE-nr. 24769



CVR-nr. 25 63 58 68



registreret revisor
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Generelt



Egenkapital og gæld



Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.



Anvendt regnskabspraksis



Øvrige gældsforpligtelser som omfatter gæld til leverandører måles til amortiseret kostpris, hvilket som 
sædvanlig vis svarer til nominel værdi.



I det efterfølgende er omtalt den anvendte praksis, der er væsentlig for bedømmelse af årsregnskabet.



Renter og kursreguleringer
Renteindtægter og -omkostninger og valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Renteindtægter og -omkostninger omfatter forrentningen af BørnSulters likvide midler. 
Valutakursreguleringer omfatter de valutakursdifferencer, der opstår ifm. overførsel af nødhjælpsmidler i 
fremmed valuta.



Forudbetalte omkostinger indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 
regnskabsår. Forudbetalte omkostninger måles til kostpris.



Balancen



Ikke anvendte, formålsbestemte gaver er opført som henlæggelser.



Resultatopgørelsen



Likvide beholdninger
Likvide beholdninger udgøres af indestående på bankkonti.



Indtægter



Nødhjælpsomkostninger
Nødhjælpsomkostningerne består hovedsagligt af mad til fattige børn, skolepenge, drifts af familiehjem og drift af 
skoler herunder undervisningsmaterialer og inventar, samt lokal samfundsudvikling.



Administrationsomkostninger
Administrationsomkostningerne består hovedsagligt af rejseomkostninger i forbindelse med tilsyn med 
BørnSulters forskellige projekter, kontorhold, bankgebyrer, IT, bogholderi og revision.



Gaveindtægter og tilskud medregnes i det år, hvor betalingen har fundet sted. Øvrige indtægter og udgifter 
periodiseres i det omfang det skønnes væsentligt.



Forudbetalte omkostninger



Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet, samt bestemmelser for foreninger i regnskabsklasse A.



Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.



Tilgodehavende og gæld i fremmed valuta omregnes til dagskurs på balancetidspunktet.
Omregning af fremmed valuta
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Note



Indtægter DKK DKK
1 Gaver
2 Kontingentindtægter
3 Tilskud



Indtægter i alt



Omkostninger
Nødhjælp



1 Nødhjælp børn
1 Nødhjælp kirker



Nødhjælpsarbejde i alt



Markedsføringsomkostninger
4 Rejser
4 Markedsføring



Markedsføringsomkostninger i alt



Kapacitetsomkostninger
Administration
IT
Kapacitetsomkostninger i alt



Omkostninger i alt



Resultat før renter/afskrivning



Renter/kursregulering



Årets resultat før efterreguleringer



Efterreguleringer
Overført fra øremærkede henlæggelser
Overført til øremærkede henlæggelser
Efterreguleringer i alt



Årets resultat, underskud



1.008.583           



Resultatopgørelse 2020



33.520                18.070                
58.798                



År 2020



(946.263)             



(876.690)             



År 2019



58.687                



861.066              



(46.728)               (17.586)               



953.273              1.085.451           



(18.163)               (20.894)               
0                         (2.110)                 



(18.163)               (23.004)               



0                         (44.470)               



(86.821)               



(80.011)               
(10.923)               



79.937                0                         



(1.058.644)          



(89.377)               



(84.899)               



1.412                  1.922                  



28.219                



26.807                



(98.513)               



(4.962)                 



79.937                



(1.040.094)          



(16.251)               



(44.470)               



(18.502)               



(928.677)             



(923.418)             



(78.454)               
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Note



Aktiver DKK DKK



Omsætningsaktiver
Tilgodehavende tilskud
Forudbetalte omkostninger
Likvide midler



Omsætningsaktiver i alt



Aktiver i alt



Passiver
Egenkapital
Egenkapital primo ekskl. henlæggelser
Årets resultat
Egenkapital ekskl. henlæggelser i alt



Henlæggelser øremærket til nødhjælp



Egenkapital i alt



Kortfristet gæld
Kreditorer
Skyldige omkostninger



Kortfristet gæld i alt



Passiver i alt



5 Pantsætning og sikkerhed 



Balance pr. 31. december 2020



412.137              



År 2020 År 2019



652.375              



395.886              



502.769              



574.619              



17.333                



574.619              652.375              



0                         15.000                



15.000                22.143                



637.375              



390.924              395.886              



58.687                



(16.251)               (4.962)                 



635.042              



574.619              



13.163                



0                         22.143                



241.489              161.552              



552.476              



0                         



652.375              
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DKK DKK



Driftsresultat før renter



Renter



Henlæggelser



Årets egenfinansiering



Forøgelse af henlæggelser
Forøgelse af kortfristet gæld
Nedbringelse af forudbetalte omkostninger



Kapitalfremskaffelse i alt



Nedbringelse af henlæggelser
Nedbringelse af kortfristet gæld
Forøgelse af tilgodehavende hos debitorer
Forøgelse af forudbetalte omkostninger



Kapitalanvendelse i alt



Ændring i likvide beholdninger



Likvide beholdninger primo



Likvide beholdninger ultimo



(138.624)             (13.151)               



15.068                



635.042              619.974              



(132.273)             



502.769              635.042              



(58.687)               0                         



(4.962)                 



Pengestrømsopgørelse 2020



0                         



11.313                



0                         (8.151)                 



0                         7.143                  



(16.251)               



0                         (5.000)                 



0                         44.470                



(79.937)               0                         



44.470                



4.170                  



1.922                  



År 2019



(86.821)               



79.937                



26.807                



År 2020



(44.470)               



1.412                  
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1 Nødhjælp
Nødhjælpsindtægter DKK DKK
Gaver
Gaver § 8A
Gaver § 12 stk. 3
Ikke fradragsberet. gaver, kollekter, indsamling
Gaver i alt



Nødhjælpesindtægter i alt



Nødhjælpsomkostninger DKK DKK
Nødhjælp Nepal
Nødhjælp Tanzania
Nødhjælpsomkostninger i alt



Resultat nødhjælp for efterreguleringer



Regulering henlæggelser øremærket nødhjælp
Resultat nødhjælp



Administration
Administrationsindtægter DKK DKK
Gaver
Gaver § 8A
Ikke fradragsberet. gaver, kollekter, indsamling
Gaver i alt



Tilskud
Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne
Tilskud i alt



Kontingenter
Medlemskontingent
Kontingenter i alt



Administrationsindtægter i alt



Administrationsomkostninger DKK DKK
Markedsføring
Kontoradministration
IT
Øvrige administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger i alt



Resultat admin. før finansielle poster



Finansielle poster i alt
Resultat administration



Resultat nødhjælp og administration



Noter til årsregnskabet



År 2020



15.150                
27.453                18.400                



800.878              922.095              



843.481              
50.238                



År 2019



990.733              



(635.767)             (490.030)             



79.937                (44.470)               
0                         0                         



109                     0                         



År 2020 År 2019



843.481              990.733              



(287.651)             (456.233)             



109.791              94.718                



(923.418)             (946.263)             



(79.937)               44.470                



17.475                17.850                



17.584                17.850                



18.070                



58.687                58.798                



33.520                18.070                



(60.581)               
(116.675)             (112.381)             



(6.884)                 (17.663)               
1.922                  1.412                  



(18.163)               (23.004)               
(31.713)               (17.873)               



58.687                58.798                



(48.298)               
(10.923)               



33.520                



(4.962)                 



(18.501)               



(16.251)               



(4.962)                 (16.251)               
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2 Kontingentindtægter
Medlemmer



Antallet af medlemmer er fastsat som det antal, der skriftligt har tilkendegivet, at de er medlem
og har betalt kontingent til BørnSulter i regnskabsåret.



3 Tilskud DKK DKK
Tilskud Kulturstyr. udlodningfond, TLAN2020-126



Tilskud i alt



4 Tilskud TLAN2020-126 DKK DKK
Markedsføringsomkostninger
Rejseomkostninger
Annoncer og reklamer
Markedsføringsomkostninger i alt



Administrationsomkostninger
Kontorhold
Porto
Telefon og fax
Småanskaffelser administration
Diverse administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger i alt



IT omkostninger
Software, licenser & supportabonnementer
EDB-udstyr
IT konsulentassistance
Internet domæne og hosting
IT omkostninger i alt



Øvrige administrationsomkostninger
Revision
Regnskabsmæssig assistance
Forsikring
Gebyrer (bank m.fl.)
Øvrige administrationsomkostninger i alt



Omkostninger i alt (tilskudsgrundlag)



Tilskud TLAN2020-126



Resultat (eget bidrag)



5 Pantsætning og sikkerhed 
Ingen.



År 2019



333                     



58.687                58.798                



År 2020



(58)                      (24)                      



(29.434)               (10.123)               



(9.127)                 



(1.597)                 (200)                    



(424)                    (7.326)                 



(200)                    (200)                    



(31.713)               



(19.141)               (31.684)               



(19.080)               (19.695)               



(57.988)               (53.583)               



58.687                58.798                



0                         (2.250)                 



(17.873)               



(112.381)             



(10.923)               



(9.375)                 



(116.675)             



(48.298)               (60.581)               



(3.126)                 
(9.374)                 (5.234)                 



(702)                    (702)                    



(8.500)                 



(18.501)               



(18.163)               (20.894)               
0                         (2.110)                 



År 2019



343                     



0                         (313)                    



58.687                



År 2020



58.798                



År 2019



År 2020



(23.004)               (18.163)               
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		København, DK

		Sealed by esignatur










  
 
 
 
 
 
 yZjFmeP1YsjzAMqamSmBbOIVZm6PzKDQbWcCH/JhKpg=


 
hqrhZ3LVythv2FIA2ncuPxFUIf06CJ/rT0HKr3utrpVWZLYHgD/w2PMFDHx3YCv1NjOnYzQx5bKM
VszD5BvRj73haUp5zpNR3ye1mUxm2F3GEpxjkyH5T3QF/uLYcVVj9k0UM5tL2GmRQirf20fFx2J+
ZpU9zi403gH0vazS/UBQ4GXwKtXc0AlSacGEhxpUfP20vQZeQM/ArlFOzFhix8Aue6E7lzXUj+iQ
IvdQwSi9Ai+R7c1Y9HMat3sxKsd44aUGU8NFoPecJbNl5nT1qxWVM5bzHbCFdSUloQiBnRFPKTtZ
tGTJiDwAt3OzzwcCnF2EAGZ4v7ROeWP1hqVRBg==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIF/TCCBOWgAwIBAgIEWjSlwTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwMzI5MDU1
NDIxWhcNMjIwMzI5MDYyNDIxWjBxMQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxNzAQBgNVBAMMCUtpbSBOaWRhbTAjBgNVBAUTHFBJRDo5MjA4
LTIwMDItMi0wOTk5MDI4MjMzMDYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCIlSS0
EpgwH4ltkmFgBE//KjRyjiUEHLwzm46b0Hv0CMCgPXTqHD7LClJf1Ig6NFbQOuzpz0J7INySlCXo
ntLZ5QtbzDtdFOsFKX6+8P3SZB3ixvzjNH1Z5+d02tShPMxOy8EBBLjYL+lUNeGPG1adDWhPlPYM
p4PGjYk93lPV68Pz2xerOzfIs/kfK8bYOxFiHQSwfOQ2tO4eXMA8VzwFCHJlIZpYVmRokr2yvhlz
fHoEDBWE201/r2xvQgIrVtvIn7fofqjOxJHvJmNI/rqp3rTs4lea8wyCxrQYQ6S+J9JYuGfxiCo8
Qn1LCSW1ynTWR36dc4Nl+BNJOs8X6R9xAgMBAAGjggLLMIICxzAOBgNVHQ8BAf8EBAMCA/gwgYcG
CCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDMudHJ1c3QyNDA4LmNv
bS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDMudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9v
Y2VzLWlzc3VpbmcwMy1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqBUIEpAQEBAQQwggEi
MC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeTCB7gYIKwYB
BQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBhZiBjZXJ0aWZpa2F0
ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGthbiBoZW50ZXMgZnJh
IHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJVU1QyNDA4IGVmdGVy
IHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zlc3Npb25lbGxlIHBh
cnRlci4wgZgGA1UdHwSBkDCBjTAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwMy50cnVzdDI0MDguY29t
L2ljYTAzLmNybDBboFmgV6RVMFMxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVTVDI0MDgxHjAc
BgNVBAMMFVRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElJSTEQMA4GA1UEAwwHQ1JMMjkxMDAfBgNVHSMEGDAW
gBTGWDFPli1S+/YLePfK3B7Y2ryjhDAdBgNVHQ4EFgQUVhCdtRn+uYPcX8BXhEKe1vpbikswCQYD
VR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAJDC44CEGBvzn4M/E7qHP8+qMmCBjbtCgPWc0Tsl0
kgwaUsx7xiu3ZQc6ODb80/m0flx/UnWIot+UzyQUc7r1a02nOlwcP5nVu6b0O36t7VwxyrJ/JmkJ
Kinfe1+Hq68UoS7bxsnUPxMR3m82gHb90K5kQxrN7TsDm+fEJ6ADG7yDCXp29KMPsypvjoJvHh6M
OEPWgA/RMOrMP/QkZ7mnANWQvHuPNSChq949Bf4v1kjIAy1m809dTtS2DZHg5p1NldnAwTGB2ndJ
g4KENB9KuPHzceG4YyQw2GFSuOYdCN9zgTuDj2SRXDlry9v7ms7DvjR8pIRZ5dWin453VTXxSg==


 
 
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=



  
  signtext PGh0bWw+DQo8aGVhZD4NCgk8dGl0bGU+VW5kZXJza3JpZnQ8L3RpdGxlPg0KCTxzdHlsZSB0eXBlPSJ0ZXh0L2NzcyI+DQpib2R5LCB0YWJsZSwgdHIsIHRkLCB0aCwgcCwgaDEsIGgyIHsNCglmb250LXNpemU6IDEwcHg7DQoJbWFyZ2luOiAwOw0KCXBhZGRpbmc6IDA7DQp9DQoNCi5wYWdlIHsNCgltYXJnaW46IDA7DQoJcGFkZGluZzogMCAxNnB4Ow0KfQ0KDQpwLCBoMSB7DQoJcGFkZGluZzogOHB4IDAgMCAwOw0KfQ0KDQpoMSB7DQoJZm9udC1zaXplOiAxMnB4Ow0KCWZvbnQtd2VpZ2h0OiBib2xkOw0KfQ0KDQpoMiB7DQoJcGFkZGluZzogMTJweCAwIDAgMDsNCglmb250LXNpemU6IDEwcHg7DQoJZm9udC13ZWlnaHQ6IGJvbGQ7DQp9DQoNCnRhYmxlIHsNCglib3JkZXItY29sbGFwc2U6IGNvbGxhcHNlOw0KfQ0KDQp0aCB7DQoJdGV4dC1hbGlnbjogbGVmdDsNCglmb250LXdlaWdodDogbm9ybWFsOw0KfQ0KDQp0ZCB7DQoJZm9udC1zaXplOiA4cHg7DQoJcGFkZGluZy1ib3R0b206IDhweDsNCn0NCgk8L3N0eWxlPg0KPC9oZWFkPg0KPGJvZHk+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJwYWdlIj4NCjxoMT5BZnRhbGVkb2t1bWVudGVyIHRpbCB1bmRlcnNrcmlmdDwvaDE+PHA+SmVnIGhhciBsJiMyMzA7c3Qgb2cgYWNjZXB0ZXJlciBpbmRob2xkZXQgYWYgZiYjMjQ4O2xnZW5kZSBhZnRhbGVkb2t1bWVudGVyLiBOJiMyMjk7ciBqZWcgaGFyIHVuZGVyc2tyZXZldCBhZnRhbGVybmUsIHZpbCBkZSB2JiMyMzA7cmUgZm9ycGxpZ3RlbmRlIGluZGcmIzIyOTtldCBhZiBtaWcuPC9wPjxoMj5BZnRhbGVkb2t1bWVudGVyOjwvaDI+PHRhYmxlPg0KPHRyPjx0aD48aT4zNjUxMSBMZWRlbHNlbnMgcmVnbnNrYWJzZXJrbCYjMjMwO3JpbmcucGRmPC9pPiAtIGplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgc29tOiBCZXN0eXJlbHNlc21lZGxlbTwvdGg+PC90cj48dHI+PHRkPkFmdGFsZS1JRDogYzk3ZjAxN2NRVVoyNDI1MjI4ODEgKFNIQTUxMjogMTg5N0YzNTdFMTUyRjRBRjcwNDYzQTk2ODk5QTI3REQyMERDOTcyNkU4MTA3MURFMDAxODQ3QTI4OEM0NzYwRjkzRDNEMjc4NjJGOUJBQ0Q5MTdFNjc3QjhGN0M5OEY0RTFBQjlBOUEzOEVGQTAxQzhBMTUwREM3NkE4RkYzNTgpPC90ZD48L3RyPg0KPHRyPjx0aD48aT4zNjUxMSBSZWZlcmF0IGFmIGJlc3R5cmVsc2VzbSYjMjQ4O2RlLnBkZjwvaT4gLSBqZWcgdW5kZXJza3JpdmVyIGRldHRlIGRva3VtZW50IHNvbTogQmVzdHlyZWxzZXNtZWRsZW08L3RoPjwvdHI+PHRyPjx0ZD5BZnRhbGUtSUQ6IGIxNDNlMjFlSHV6MjQyNTIyODgxIChTSEE1MTI6IEJENkFEQjQ0QkZBODQzRTlDRUJCRkZCQUMyRkI2MzBERUVCQTc3MjU5OEEyQjNFREE3NDcyOEU3MUI4MkE5RkVBNkI4RENEOTNEMzJCNDI2NTRFOUQ5OTVCQzVBOUExOENFNTJGNTFGRUFFODJBMURGMTIxMjE0NzRDMDJFRTMxKTwvdGQ+PC90cj4NCjx0cj48dGg+PGk+MzY1MTEgUmV2aXNpb25zcHJvdG9rb2wucGRmPC9pPiAtIGplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgc29tOiBCZXN0eXJlbHNlc21lZGxlbTwvdGg+PC90cj48dHI+PHRkPkFmdGFsZS1JRDogOGUxMGViMDJTdGcyNDI1MjI4ODEgKFNIQTUxMjogOEZGNzc4QjkxRDgwMjE5OUQ1Q0FENjJEMzI3QTVDREEzMzFBRjIyM0Q1MzUyQTEyQTg1NjBBRjFFM0VERkQ4OTc2RTcxQ0VDRjlDMDQ0MEI4OTJCMEU2OTM1MERCMUJDMUYxQTM2MDIzRDFCNzc0MDI0QkRFQTQ3Qjc3NjdBRTcpPC90ZD48L3RyPg0KPHRyPjx0aD48aT5CJiMyNDg7cm5TdWx0ZXIgJiMxOTc7cnNyYXBwb3J0IDIwMjAgRW5kZWxpZyB1ZGdhdmUucGRmPC9pPiAtIGplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgc29tOiBCZXN0eXJlbHNlc21lZGxlbTwvdGg+PC90cj48dHI+PHRkPkFmdGFsZS1JRDogOWZlYWJlMzVaWXQyNDI1MjI4ODEgKFNIQTUxMjogNjE3RTc1MTY1RjM5REM0MEI1QjU4MzJFNTk4MUM4QjNCQ0Q5NzhENzlDQTMyMkZCREIwRkNGOTk0QTJDM0U3NkM2QkRFNkNEN0NCMzAyMTZFNjMwQTI3N0M4MzA4NTNGMzgwQzNERDMzMjNFMjEzMEE1MzAxMEZEQjlBREZDRTMpPC90ZD48L3RyPjwvdGFibGU+PC9kaXY+DQo8L2JvZHk+DQo8L2h0bWw+DQo=
  RequestIssuer ZXNpZ25hdHVyIERLIEFwUw==
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKE1hY2ludG9zaDsgSW50ZWwgTWFjIE9TIFggMTAuMTU7IHJ2Ojg4LjApIEdlY2tvLzIwMTAwMTAxIEZpcmVmb3gvODguMA==
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  hashsumC b143e21eHuz242522881/SHA512/BD6ADB44BFA843E9CEBBFFBAC2FB630DEEBA772598A2B3EDA74728E71B82A9FEA6B8DCD93D32B42654E9D995BC5A9A18CE52F51FEAE82A1DF12121474C02EE31
  hashsumD 8e10eb02Stg242522881/SHA512/8FF778B91D802199D5CAD62D327A5CDA331AF223D5352A12A8560AF1E3EDFD8976E71CECF9C0440B892B0E69350DB1BC1F1A36023D1B774024BDEA47B7767AE7
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 m4KIk3jYYhuYYVjuo6R6XdQzhNqWcijTJSccqnKOtJc=


 
iOPogm27hUBknoIXVEFoEwVeF2faNxCrqM3iSVXN24eKoq7ByTZywn7met94+EkUa60hNRIqLA8T
78bzB1wR5iq9a4lyvt1o92KkqWraRjMAo1A/3n9qmfuApQhp5JauLdEE+XBI1o9MCJy3KsrKo6B4
oDGMn3hpVNwcP0EDqmGPPm8Nsd3jybG68eICNI6hu+TRHuNqTKNdnVnT9SwBCrIo9tKIzCWGPzCY
ZtteRPrV8WUppy9az6sTClELoEDQsBCIhoxTiP4+6R34aRGSYTKmi83MZqc4v73kRvNn8kRrSgql
q/4aiI8jrmgaH+xDvxFlafDbftqLM28fx3PcRw==

 
 
 
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=


 
 
MIIF/zCCBOegAwIBAgIEXgIZETANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTA1MDIxMTQ1
MzBaFw0yNDA1MDIxMjE1MzBaMHUxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE7MBQGA1UEAwwNQW5uZXR0ZSBOaWRhbTAjBgNVBAUTHFBJRDo5
MjA4LTIwMDItMi0zMjY5OTI5NzY4MDYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDc
lvaLPPELu6TngiJThzbxuvZQ3Gs5UN31OAiKjn0hcNoCdYZJs+AGAG8eO/3ZqCUUL6g04po4iRGk
TPCdU61RTHly769uth4lOt34EOjJjL0tgjHybgCwKcez/2q/SiFFEXCc8PZZL+KNr2ui4qp2K3hT
C4tyod9IlolJ6Xy8TgOv+I95P72w/lD2pd423ErC/4pdmX6Ni5PuUCESpPAZbEOIvos141o9WEvf
S04CdwO0dweCrW7/wtsz3cJybIL+PY+SQdiyKmDyh/5D0HvrZ19vVVAaZpFo+TIADeT0JhWJIv96
DM2DrzIwz9z22pSf3a0sIq1SNQzMVdXf3vBTAgMBAAGjggLKMIICxjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCA/gw
gYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4
LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4LmNv
bS9vY2VzLWlzc3VpbmcwNC1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqBUIEpAQEBAQUw
ggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeTCB7gYI
KwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBhZiBjZXJ0aWZp
a2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGthbiBoZW50ZXMg
ZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJVU1QyNDA4IGVm
dGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zlc3Npb25lbGxl
IHBhcnRlci4wgZcGA1UdHwSBjzCBjDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwNC50cnVzdDI0MDgu
Y29tL2ljYTA0LmNybDBaoFigVqRUMFIxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVTVDI0MDgx
HTAbBgNVBAMMFFRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElWMRAwDgYDVQQDDAdDUkwyODAxMB8GA1UdIwQY
MBaAFFy7dWIWMpmqNqC4mvtvpwxf8ArVMB0GA1UdDgQWBBQyVCWY+6n9KZu0qGVZo2YXENi/IDAJ
BgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCIuLK6z2ZznPqyCiYC1Kgv465HYb50MRhsC6vC
72BdJjEMuVw/Xd4mZidSPgCxMSyIh/L9zJUkpaDciBneMQjsE0umROOcmmeUrxri2gOmsysqp9xa
Z2gaP+MAoCy9s6JJuCwZ4wGfX/cGcXXbC+yzFGT5gEmSZjWf8XNmRU+EV3/0tXWKnispn12aG4C/
sISh5DdLplS+xKiE/k+R1B1/kbXSBTLseOKu4JDXBAdBussaNHVCeZUFz6SRMQS9Y231do4vY1Z/
DZ18kJVW4uPC9yNeVuVYBeihYSRU6+VHvwidbeCupOd81PTopX6siUT9y+gr9TjbixLoGg4S+7qH


 
 
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=



  
  signtext PGh0bWw+DQo8aGVhZD4NCgk8dGl0bGU+VW5kZXJza3JpZnQ8L3RpdGxlPg0KCTxzdHlsZSB0eXBlPSJ0ZXh0L2NzcyI+DQpib2R5LCB0YWJsZSwgdHIsIHRkLCB0aCwgcCwgaDEsIGgyIHsNCglmb250LXNpemU6IDEwcHg7DQoJbWFyZ2luOiAwOw0KCXBhZGRpbmc6IDA7DQp9DQoNCi5wYWdlIHsNCgltYXJnaW46IDA7DQoJcGFkZGluZzogMCAxNnB4Ow0KfQ0KDQpwLCBoMSB7DQoJcGFkZGluZzogOHB4IDAgMCAwOw0KfQ0KDQpoMSB7DQoJZm9udC1zaXplOiAxMnB4Ow0KCWZvbnQtd2VpZ2h0OiBib2xkOw0KfQ0KDQpoMiB7DQoJcGFkZGluZzogMTJweCAwIDAgMDsNCglmb250LXNpemU6IDEwcHg7DQoJZm9udC13ZWlnaHQ6IGJvbGQ7DQp9DQoNCnRhYmxlIHsNCglib3JkZXItY29sbGFwc2U6IGNvbGxhcHNlOw0KfQ0KDQp0aCB7DQoJdGV4dC1hbGlnbjogbGVmdDsNCglmb250LXdlaWdodDogbm9ybWFsOw0KfQ0KDQp0ZCB7DQoJZm9udC1zaXplOiA4cHg7DQoJcGFkZGluZy1ib3R0b206IDhweDsNCn0NCgk8L3N0eWxlPg0KPC9oZWFkPg0KPGJvZHk+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJwYWdlIj4NCjxoMT5BZnRhbGVkb2t1bWVudGVyIHRpbCB1bmRlcnNrcmlmdDwvaDE+PHA+SmVnIGhhciBsJiMyMzA7c3Qgb2cgYWNjZXB0ZXJlciBpbmRob2xkZXQgYWYgZiYjMjQ4O2xnZW5kZSBhZnRhbGVkb2t1bWVudGVyLiBOJiMyMjk7ciBqZWcgaGFyIHVuZGVyc2tyZXZldCBhZnRhbGVybmUsIHZpbCBkZSB2JiMyMzA7cmUgZm9ycGxpZ3RlbmRlIGluZGcmIzIyOTtldCBhZiBtaWcuPC9wPjxoMj5BZnRhbGVkb2t1bWVudGVyOjwvaDI+PHRhYmxlPg0KPHRyPjx0aD48aT4zNjUxMSBMZWRlbHNlbnMgcmVnbnNrYWJzZXJrbCYjMjMwO3JpbmcucGRmPC9pPiAtIGplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgc29tOiBCZXN0eXJlbHNlc21lZGxlbTwvdGg+PC90cj48dHI+PHRkPkFmdGFsZS1JRDogYzk3ZjAxN2NRVVoyNDI1MjI4ODEgKFNIQTUxMjogMTg5N0YzNTdFMTUyRjRBRjcwNDYzQTk2ODk5QTI3REQyMERDOTcyNkU4MTA3MURFMDAxODQ3QTI4OEM0NzYwRjkzRDNEMjc4NjJGOUJBQ0Q5MTdFNjc3QjhGN0M5OEY0RTFBQjlBOUEzOEVGQTAxQzhBMTUwREM3NkE4RkYzNTgpPC90ZD48L3RyPg0KPHRyPjx0aD48aT4zNjUxMSBSZWZlcmF0IGFmIGJlc3R5cmVsc2VzbSYjMjQ4O2RlLnBkZjwvaT4gLSBqZWcgdW5kZXJza3JpdmVyIGRldHRlIGRva3VtZW50IHNvbTogQmVzdHlyZWxzZXNtZWRsZW08L3RoPjwvdHI+PHRyPjx0ZD5BZnRhbGUtSUQ6IGIxNDNlMjFlSHV6MjQyNTIyODgxIChTSEE1MTI6IEJENkFEQjQ0QkZBODQzRTlDRUJCRkZCQUMyRkI2MzBERUVCQTc3MjU5OEEyQjNFREE3NDcyOEU3MUI4MkE5RkVBNkI4RENEOTNEMzJCNDI2NTRFOUQ5OTVCQzVBOUExOENFNTJGNTFGRUFFODJBMURGMTIxMjE0NzRDMDJFRTMxKTwvdGQ+PC90cj4NCjx0cj48dGg+PGk+MzY1MTEgUmV2aXNpb25zcHJvdG9rb2wucGRmPC9pPiAtIGplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgc29tOiBCZXN0eXJlbHNlc21lZGxlbTwvdGg+PC90cj48dHI+PHRkPkFmdGFsZS1JRDogOGUxMGViMDJTdGcyNDI1MjI4ODEgKFNIQTUxMjogOEZGNzc4QjkxRDgwMjE5OUQ1Q0FENjJEMzI3QTVDREEzMzFBRjIyM0Q1MzUyQTEyQTg1NjBBRjFFM0VERkQ4OTc2RTcxQ0VDRjlDMDQ0MEI4OTJCMEU2OTM1MERCMUJDMUYxQTM2MDIzRDFCNzc0MDI0QkRFQTQ3Qjc3NjdBRTcpPC90ZD48L3RyPg0KPHRyPjx0aD48aT5CJiMyNDg7cm5TdWx0ZXIgJiMxOTc7cnNyYXBwb3J0IDIwMjAgRW5kZWxpZyB1ZGdhdmUucGRmPC9pPiAtIGplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgc29tOiBCZXN0eXJlbHNlc21lZGxlbTwvdGg+PC90cj48dHI+PHRkPkFmdGFsZS1JRDogOWZlYWJlMzVaWXQyNDI1MjI4ODEgKFNIQTUxMjogNjE3RTc1MTY1RjM5REM0MEI1QjU4MzJFNTk4MUM4QjNCQ0Q5NzhENzlDQTMyMkZCREIwRkNGOTk0QTJDM0U3NkM2QkRFNkNEN0NCMzAyMTZFNjMwQTI3N0M4MzA4NTNGMzgwQzNERDMzMjNFMjEzMEE1MzAxMEZEQjlBREZDRTMpPC90ZD48L3RyPjwvdGFibGU+PC9kaXY+DQo8L2JvZHk+DQo8L2h0bWw+DQo=
  RequestIssuer ZXNpZ25hdHVyIERLIEFwUw==
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKGlQaG9uZTsgQ1BVIGlQaG9uZSBPUyAxNF82IGxpa2UgTWFjIE9TIFgpIEFwcGxlV2ViS2l0LzYwNS4xLjE1IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgVmVyc2lvbi8xNC4xLjEgTW9iaWxlLzE1RTE0OCBTYWZhcmkvNjA0LjE=
  challenge 2424292161651123284
  hashsumB c97f017cQUZ242522881/SHA512/1897F357E152F4AF70463A96899A27DD20DC9726E81071DE001847A288C4760F93D3D27862F9BACD917E677B8F7C98F4E1AB9A9A38EFA01C8A150DC76A8FF358
  hashsumC b143e21eHuz242522881/SHA512/BD6ADB44BFA843E9CEBBFFBAC2FB630DEEBA772598A2B3EDA74728E71B82A9FEA6B8DCD93D32B42654E9D995BC5A9A18CE52F51FEAE82A1DF12121474C02EE31
  hashsumD 8e10eb02Stg242522881/SHA512/8FF778B91D802199D5CAD62D327A5CDA331AF223D5352A12A8560AF1E3EDFD8976E71CECF9C0440B892B0E69350DB1BC1F1A36023D1B774024BDEA47B7767AE7
  hashsumE 9feabe35ZYt242522881/SHA512/617E75165F39DC40B5B5832E5981C8B3BCD978D79CA322FBDB0FCF994A2C3E76C6BDE6CD7CB30216E630A277C830853F380C3DD3323E2130A53010FDB9ADFCE3
  TimeStamp MjAyMS0wNi0xNyAwODozNzoyNyswMjAw
  identityAssuranceLevel 1




  
 
 
 
 
 
 xvMfGK2CIljbeAdJEIuuwwtDombSl2HkZuy1KiQ7Yxo=


 
SBKJZmn2joN2pMsP7Lb28HQB0j2eLWp0L2mZQkqKWpLUthmUFc1Secx4JUMnEoyROwI2LmryWGy9
awujtDaAMIc0foQlsmE9BaM3WTonEhP41aDyTo97f79LLlBQ5E6kGrzNRD1LUPt5yvTpL1PzL1Fv
fgUeBQJDziG669bBcumSHYnTreAU2bTZJSWnR/H8NvVjBxTE1z97YuB0Nuofz2ZGOQWifgVwyikk
rdCrzd9Q3jPzBkwbIVmAXzAzUWLndscGR4tbShsemDFYkJIJlQVYsDlzqa5TOsgVauxDRIi8Bjyi
32iZNlTO61OTqqO7A1i1Oc4TeG2m5t5kagvW9Q==

 
 
 
MIIGPTCCBSWgAwIBAgIEXeZoizANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMDExMjAwOTE0
MTdaFw0yMzExMjAwOTE0MDJaMIGNMQswCQYDVQQGEwJESzFCMEAGA1UECgw5TmF0aW9uYWwgUmV2
aXNpb24gR29ka2VuZHRlIFJldmlzb3JlciBhL3MgLy8gQ1ZSOjI1NjM1ODY4MTowFgYDVQQDDA9C
cmlhbiBTw7hyZW5zZW4wIAYDVQQFExlDVlI6MjU2MzU4NjgtUklEOjE2NDgzNDk1MIIBIjANBgkq
hkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAoxXa6PuY36YI2VN4FXXSHpxbpllHVoGUT0OTYNsR8WMf
TnBlAX8gevvpzP3AE53q1Zx6D1jn0IgDGgZtJju8LQOtb/Ev/Hg7uf+0DpIKr+HstQ6luIOrpGLL
C/1YVHeu1MVBVFwksd/K2mvjn7hHaHrwV1g2101+1BdRQcdcn81Bk+PSnwKhtKcreKEo307rUtYg
CPiyGcileB1dCtpmRHo82w0nlKJARhUNp4kuey+jIfcSr7451hM7Gtc/KJmMYzY5b9/ii4iag7bB
woekM53sGXqjLN1pkLft77JU7LCjLAX/FxKVMjK4816jT/8Ub/uOsBRNK69NaH4CCWO8SQIDAQAB
o4IC7zCCAuswDgYDVR0PAQH/BAQDAgP4MIGJBggrBgEFBQcBAQR9MHswNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0
dHA6Ly9vY3NwLmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEIGCCsGAQUFBzAChjZodHRw
Oi8vbS5haWEuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9vY2VzLWlzc3VpbmcwNC1jYS5jZXIwggFDBgNV
HSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqBUIEpAQEBAgYwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRy
dXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeTCB7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEa
gcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBhZiBjZXJ0aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMg
b2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGthbiBoZW50ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRv
cnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJVU1QyNDA4IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0
IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zlc3Npb25lbGxlIHBhcnRlci4wIQYDVR0RBBowGIEWYnNAbmF0aW9u
YWxyZXZpc2lvbi5kazCBlwYDVR0fBIGPMIGMMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTA0LnRydXN0
MjQwOC5jb20vaWNhMDQuY3JsMFqgWKBWpFQwUjELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNU
MjQwODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYxEDAOBgNVBAMMB0NSTDE2MDAwHwYD
VR0jBBgwFoAUXLt1YhYymao2oLia+2+nDF/wCtUwHQYDVR0OBBYEFAJxy1zrHJFRQfip1f/V7Fxc
PRMnMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAMmWeBAfJxNv9Rre0qZanT4zkI2imuMO
z7/YwhauXbPBVS5yam4Zug5Jll16ygS315R7wXAgVpXeMrGAz65TL9pFMEITt5b+Vwto/wmSI2Lr
7kkad8GARZn1Svr2fhrPn+aRSFPjyxQ53zC9NaLi6Pcqmtfd0cn76yg0nObUGtUC8kIwXIUdUy2P
tX0JZ9tqdKWGVPbfwmBRa/f84GuM5DTJUHMA8St6rYnwDzJv9Ml6BB5iU5DEKzitp7yd5LJYZBEk
upcmiuaskKJkK5cTb3GTYSbKv5IXmUBooW+clP7fCCQsPMo8ffMVo0C5oiSa1ST0F09Urp0B9tiv
Vrmo4d4=


 
 
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=


 
 
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=



  
  signtext PGh0bWw+DQo8aGVhZD4NCgk8dGl0bGU+VW5kZXJza3JpZnQ8L3RpdGxlPg0KCTxzdHlsZSB0eXBlPSJ0ZXh0L2NzcyI+DQpib2R5LCB0YWJsZSwgdHIsIHRkLCB0aCwgcCwgaDEsIGgyIHsNCglmb250LXNpemU6IDEwcHg7DQoJbWFyZ2luOiAwOw0KCXBhZGRpbmc6IDA7DQp9DQoNCi5wYWdlIHsNCgltYXJnaW46IDA7DQoJcGFkZGluZzogMCAxNnB4Ow0KfQ0KDQpwLCBoMSB7DQoJcGFkZGluZzogOHB4IDAgMCAwOw0KfQ0KDQpoMSB7DQoJZm9udC1zaXplOiAxMnB4Ow0KCWZvbnQtd2VpZ2h0OiBib2xkOw0KfQ0KDQpoMiB7DQoJcGFkZGluZzogMTJweCAwIDAgMDsNCglmb250LXNpemU6IDEwcHg7DQoJZm9udC13ZWlnaHQ6IGJvbGQ7DQp9DQoNCnRhYmxlIHsNCglib3JkZXItY29sbGFwc2U6IGNvbGxhcHNlOw0KfQ0KDQp0aCB7DQoJdGV4dC1hbGlnbjogbGVmdDsNCglmb250LXdlaWdodDogbm9ybWFsOw0KfQ0KDQp0ZCB7DQoJZm9udC1zaXplOiA4cHg7DQoJcGFkZGluZy1ib3R0b206IDhweDsNCn0NCgk8L3N0eWxlPg0KPC9oZWFkPg0KPGJvZHk+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJwYWdlIj4NCjxoMT5BZnRhbGVkb2t1bWVudGVyIHRpbCB1bmRlcnNrcmlmdDwvaDE+PHA+SmVnIGhhciBsJiMyMzA7c3Qgb2cgYWNjZXB0ZXJlciBpbmRob2xkZXQgYWYgZiYjMjQ4O2xnZW5kZSBhZnRhbGVkb2t1bWVudGVyLiBOJiMyMjk7ciBqZWcgaGFyIHVuZGVyc2tyZXZldCBhZnRhbGVybmUsIHZpbCBkZSB2JiMyMzA7cmUgZm9ycGxpZ3RlbmRlIGluZGcmIzIyOTtldCBhZiBtaWcuPC9wPjxoMj5BZnRhbGVkb2t1bWVudGVyOjwvaDI+PHRhYmxlPg0KPHRyPjx0aD48aT4zNjUxMSBSZXZpc2lvbnNwcm90b2tvbC5wZGY8L2k+IC0gamVnIHVuZGVyc2tyaXZlciBkZXR0ZSBkb2t1bWVudCBzb206IFJldmlzb3I8L3RoPjwvdHI+PHRyPjx0ZD5BZnRhbGUtSUQ6IDhlMTBlYjAyU3RnMjQyNTIyODgxIChTSEE1MTI6IDhGRjc3OEI5MUQ4MDIxOTlENUNBRDYyRDMyN0E1Q0RBMzMxQUYyMjNENTM1MkExMkE4NTYwQUYxRTNFREZEODk3NkU3MUNFQ0Y5QzA0NDBCODkyQjBFNjkzNTBEQjFCQzFGMUEzNjAyM0QxQjc3NDAyNEJERUE0N0I3NzY3QUU3KTwvdGQ+PC90cj4NCjx0cj48dGg+PGk+QiYjMjQ4O3JuU3VsdGVyICYjMTk3O3JzcmFwcG9ydCAyMDIwIEVuZGVsaWcgdWRnYXZlLnBkZjwvaT4gLSBqZWcgdW5kZXJza3JpdmVyIGRldHRlIGRva3VtZW50IHNvbTogUmV2aXNvcjwvdGg+PC90cj48dHI+PHRkPkFmdGFsZS1JRDogOWZlYWJlMzVaWXQyNDI1MjI4ODEgKFNIQTUxMjogNjE3RTc1MTY1RjM5REM0MEI1QjU4MzJFNTk4MUM4QjNCQ0Q5NzhENzlDQTMyMkZCREIwRkNGOTk0QTJDM0U3NkM2QkRFNkNEN0NCMzAyMTZFNjMwQTI3N0M4MzA4NTNGMzgwQzNERDMzMjNFMjEzMEE1MzAxMEZEQjlBREZDRTMpPC90ZD48L3RyPjwvdGFibGU+PC9kaXY+DQo8L2JvZHk+DQo8L2h0bWw+DQo=
  RequestIssuer ZXNpZ25hdHVyIERLIEFwUw==
  host WlhOcFoyNWhkSFZ5SUVSTElFRndVdz09
  openoces_opensign_layout_size_height NzQy
  openoces_opensign_layout_size_width MTQyNA==
  openoces_opensign_layout_color_background MjM4LDIzOCwyMzg=
  action c2lnbg==
  openoces_opensign_environment_applet_version MS4xMC4w
  openoces_opensign_environment_os_name V2luZG93cyBTZXJ2ZXIgMjAwOCBSMg==
  openoces_opensign_layout_signtext_fontsize MTI=
  openoces_opensign_environment_java_version MS44LjBfMTkx
  openoces_opensign_layout_signtext_fontname RGlhbG9nLnBsYWlu
  openoces_opensign_environment_applet_digest dG9kbzogaW1wbGVtZW50
  challenge ODgwOTQwMjg1MDgxNDIwODQ1Mw==
  openoces_opensign_environment_locale ZW5fVVM=
  openoces_opensign_environment_local_time VGh1IEp1biAxNyAxMTo0Mjo1NiBDRVNUIDIwMjE=
  hashsumC OWZlYWJlMzVaWXQyNDI1MjI4ODEvU0hBNTEyLzYxN0U3NTE2NUYzOURDNDBCNUI1ODMyRTU5ODFDOEIzQkNEOTc4RDc5Q0EzMjJGQkRCMEZDRjk5NEEyQzNFNzZDNkJERTZDRDdDQjMwMjE2RTYzMEEyNzdDODMwODUzRjM4MEMzREQzMzIzRTIxMzBBNTMwMTBGREI5QURGQ0Uz
  openoces_opensign_environment_java_vendor T3JhY2xlIENvcnBvcmF0aW9u
  hashsumB OGUxMGViMDJTdGcyNDI1MjI4ODEvU0hBNTEyLzhGRjc3OEI5MUQ4MDIxOTlENUNBRDYyRDMyN0E1Q0RBMzMxQUYyMjNENTM1MkExMkE4NTYwQUYxRTNFREZEODk3NkU3MUNFQ0Y5QzA0NDBCODkyQjBFNjkzNTBEQjFCQzFGMUEzNjAyM0QxQjc3NDAyNEJERUE0N0I3NzY3QUU3
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