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Słowniczek pojęć:
Aktywny rynek – został określony przez Spółkę jako rynek, na którym transakcje dotyczące składnika aktywów lub 
zobowiązań odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczać bieżących 
informacji na temat cen. Dostateczna częstotliwość oznacza, że stosunek łącznej liczby transakcji na danym 
instrumencie finansowym do ilości sesji, na których notowany był dany instrument finansowy w tym miesiącu 
kalendarzowym jest nie mniejszy niż 10%. Dostateczny wolumen oznacza, że wartość łącznego wolumenu obrotu na 
danym instrumencie finansowym stanowiła nie mniej niż 30% wartości nominalnej danego instrumentu finansowego 
posiadanego przez Spółkę


AMSB (administrative, management or supervisory board) – osoby sprawujące funkcje w ramach Rady Nadzorczej 
lub Zarządu.


BEL (best estimate liabilities) – najlepsze oszacowanie rezerw. Jest to zobowiązanie Spółki wyznaczone jako 
suma nieobciążonych zdyskontowanych przepływów pieniężnych, ważonych prawdopodobieństwami z zawartych 
umów ubezpieczenia.


Fit & proper – kryteria wiarygodności zawodowej i osobistej wynikające z Wypłacalności II dotyczące umiejętności, 
wiedzy i doświadczenia potrzebnych do prawidłowego wywiązywania się z nałożonych obowiązków odnoszące się 
do członków AMSB oraz osób nadzorujących kluczowe funkcje.


Goodwill – rozpoznana w bilansie Spółki wartość firmy, ustalona jako różnica między ceną nabycia określonej 
jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto.


Grupa VIG – Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe.


ICS – Internal Control System – narzędzie umożliwiające przeprowadzenie analizy i oceny poziomu ryzyka 
operacyjnego dla poszczególnych kategorii. 


KNF / Organ nadzoru – Komisja Nadzoru Finansowego, organ administracji publicznej sprawujący państwowy 
nadzór nad rynkiem finansowym.


Kodeks spółek handlowych – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1526 z późniejszymi zmianami).


Margines ryzyka – koszt pozyskania dopuszczonych środków własnych odpowiadających wymogowi SCR 
koniecznemu do pokrycia ryzyka wynikającego z przejętych zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
w całym okresie ich trwania. 


MCR – minimalny wymóg kapitałowy, o którym mowa w art. 271 Ustawy ubezpieczeniowej. 


ORSA – własna ocena ryzyka i wypłacalności przeprowadzana zgodnie z wymogami art. 63 Ustawy ubezpieczeniowej. 


Reasekuracja bierna – odstąpienie całości lub części ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ryzyk wraz z odpowiednią 
częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji w zamian za partycypację w wypłacie 
potencjalnych świadczeń.


Rozporządzenie delegowane – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. 
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. U. UE L 12 z dnia 17 stycznia 2015 r., s. 1 
z późniejszymi zmianami) – Informacja wymagana w art. 314 ust. 1 lit a) i b) wraz ze zmianami w Rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) 2016/467 z dnia 30 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) 2015/35 w zakresie 
obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w odniesieniu do kilku kategorii aktywów posiadanych przez zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/1542 z dnia 8 czerwca 
2017 r. zmieniającym Rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych wymogów 
kapitałowych w odniesieniu do określonych kategorii aktywów (przedsiębiorstwa infrastrukturalne) posiadanych 
przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2019/981 
z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych 
wymogów kapitałowych. 
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Słowniczek pojęć:
Rozporządzenie wykonawcze – Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2452 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające 
wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, formatów i wzorów formularzy dotyczących 
sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/138/WE (Dz. U. UE L 347 z dnia 31 grudnia 2015 r., s.1285 z późniejszymi zmianami) wraz ze zmianami 
w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/2190 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany i sprostowania 
Rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu 
do procedur, formatów i wzorów formularzy dotyczących sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE.


SCR – kapitałowy wymóg wypłacalności, o którym mowa w art. 249 Ustawy ubezpieczeniowej.


Spółka / Towarzystwo / Compensa TU na Życie S.A. VIG – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka 
Akcyjna Vienna Insurance Group. 


Sprawozdanie statutowe – sprawozdanie na dzień 31.12.2020 roku i za okres 12 miesięcy 2020 roku zakończone 
tego dnia sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości. 


Sprawozdanie Wypłacalność / Wypłacalność II / Solvency II / Bilans ekonomiczny – sprawozdanie sporządzone 
w oparciu o przepisy Ustawy ubezpieczeniowej i rozporządzenia delegowanego, rozporządzeń wykonawczych, 
wytycznych EIOPA oraz wytycznych KNF. 


Stopa wolna od ryzyka – stopy procentowe, publikowane na stronie internetowej EIOPA pod adresem https://eiopa.
europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures.


Testy warunków skrajnych – testy zdolności zakładu ubezpieczeń/reasekuracji do poniesienia niekorzystnych 
skutków zdarzeń lub przyszłych zmian warunków gospodarczych.


UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Ustawa ubezpieczeniowa – Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Dz.U. z 2020 poz. 895).


Ustawa o rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 r. poz. 217 
z późniejszymi zmianami).


Współczynnik szkodowości – współczynnik szkodowości brutto liczony jako iloraz sumy wypłaconych świadczeń 
wraz z kosztami likwidacji oraz zmiany stanu rezerw szkodowych do składki zarobionej brutto (składka przypisana 
brutto minus zmiana stanu rezerwy składki).


Wytyczne EIOPA – wytyczne dotyczące sprawozdawczości i publicznego ujawniania informacji (EIOPA-BoS-15/109).


Zasada ostrożnego inwestora – określa, że zakład ubezpieczeń może lokować środki w instrumentach 
finansowych, których ryzyko jest w stanie identyfikować, mierzyć, monitorować, zarządzać, kontrolować, raportować 
oraz uwzględnić w kalkulacji kapitałowego wymogu wypłacalności.
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-ubezpieczeniowe według sprawozdania finansowego oraz regulacji Wypłacalność II
Tabela 21. Źródła powstania podatków odroczonych (różnice przejściowe)
Tabela 22. Alternatywne metody wyceny 
Tabela 23. Podstawowe środki własne (dane w tys. zł)
Tabela 24. Rezerwa uzgodnieniowa (dane w tys. zł)
Tabela 25.  Różnice pomiędzy kapitałem własnym ze sprawozdania finansowego a nadwyżką aktywów nad 


zobowiązaniami obliczoną do celów wypłacalności (dane w tys. zł)
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Wykres 3. Struktura kapitałowego wymogu wypłacalności w ubezpieczeniach na życie
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Spis załączników:


Sporządzono dnia 26 marca 2021 roku.


Spis załączników:


Załącznik 1.  Pozycje bilansowe (S.02.01.01)
Załącznik 2.  Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych (S.05.01.02)
Załącznik 3.   Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych 


o charakterze ubezpieczeń na życie (S.12.01.02)
Załącznik 4.  Środki własne (S.23.01.01)
Załącznik 5.  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową (S.25.01.21)
Załącznik 6.  Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona 


jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie 
(S.28.01.01)
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Podsumowanie
Niniejszy dokument został przygotowany przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna 
Vienna Insurance Group i stanowi sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej, które zostało sporządzone 
na podstawie mających zastosowanie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 poz. 895) oraz działu I Rozporządzenia delegowanego.


Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej, o ile nie wskazano inaczej, 
są wyceniane zgodnie z przepisami Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Sprawozdanie 
sporządzono na dzień 31 grudnia 2020 oraz obejmuje okres 12 miesięcy zakończony tego dnia.


Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia delegowanego Spółka dokonała wyceny aktywów i zobowiązań przy założeniu 
kontynuacji działalności przez co najmniej 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2020 roku.


Wykonując obowiązki wynikające z Ustawy ubezpieczeniowej, Spółka stosowała regulacje wynikające 
z Rozporządzenia delegowanego, Rozporządzenia wykonawczego oraz pozostałych wytycznych organów nadzoru 
i EIOPA, w tym w szczególności: wytyczne w sprawie wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (EIOPA-
BoS-14/166 PL) opublikowane 2 lutego 2015 roku oraz wytyczne KNF dotyczące procesu tworzenia rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych; wytyczne w sprawie ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań innych niż 
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe (EIOPA-BoS-15/113 PL) opublikowane 14 września 2015 roku, a także 
wytyczne dotyczące sprawozdawczości i publicznego ujawniania informacji EIOPA-BoS-15/109.


We wszystkich elementach sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej ujawniono wszelkie istotne informacje, 
których ewentualne pominięcie mogłoby mieć wpływ na decyzję lub opinię użytkownika.


Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej odzwierciedla charakter i złożoność ryzyk właściwych dla Spółki. 
Zawiera informacje, które są kompletne.


Dane liczbowe są prezentowane w sprawozdaniu w tysiącach zł. Ewentualne różnice w sumowaniu są wynikiem 
zaokrągleń i nie mają wpływu na prezentowane dane.


Na dzień 31.12.2020 Spółka spełnia wymogi wypłacalności określone w art. 239 Ustawy ubezpieczeniowej oraz 
w strategii zarządzania ryzykiem.


Brak istotnych zdarzeń po dniu bilansowym.


Działalność i wyniki operacyjne
Compensa TU na Życie S.A. VIG za rok 2020 odnotowała zysk finansowy netto (według sprawozdania statutowego) 
w wysokości 19 001 tys. zł (za 2019 rok zysk netto wyniósł 47 821 tys. zł). Na kształtowanie się wyniku finansowego 
miały wpływ przede wszystkim osiągnięte przez Spółkę wyniki techniczne (według sprawozdania statutowego): 
odpowiednio 29 346 tys. zł w 2020 roku i 38 502 tys. zł w 2019 roku. Ponadto znaczący wkład w wyniku finansowym 
roku 2019 miało rozpoznanie zwrotu części podatku od aktywów w kwocie 23 981 tys. zł zgodnie z wyrokiem 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.


Niższe wyniki techniczne w roku 2020 to w głównej mierze efekt większej szkodowości w obszarze grupowych 
ubezpieczeń pracowniczych, niższej rentowności w obszarze produktów z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym, efekt zmiany stopy technicznej oraz niższa rentowność działalności lokacyjnej. 


Towarzystwo za cały 2020 rok zebrało składkę przypisaną brutto (według sprawozdania statutowego) w wysokości 
976 092 tys. zł (za 2019 rok: 896 187 tys. zł).


Głównymi produktami ubezpieczeniowymi sprzedawanymi w trakcie 2020 roku były:
• ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – udział w składce przypisanej brutto 


wyniósł 25,2% (w 2019: 26,1%),
• ubezpieczenia zdrowotne – udział w składce przypisanej brutto wyniósł 27,6% (w 2019: 28,9%),
• ubezpieczenia życiowe z udziałem w zysku – udział w składce przypisanej brutto wyniósł 6,5% (w 2019: 6,8%),
• pozostałe ubezpieczenia na życie – udział w składce przypisanej brutto wyniósł 40,8% (w 2019: 38,2%).
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Wśród linii biznesowych, podobnie jak w roku 2019, największy wpływ na wynik techniczny miały ubezpieczenia 
zdrowotne, które wygenerowały w 2020 roku 28 942 tys. zysku (wobec 30 567 tys. zł w 2019 r.). Do spadku zysku 
w tej linii biznesowej przyczynił się głównie niższy zysk w obszarze pracowniczych ubezpieczeń grupowych, które 
odnotowały wyższy współczynnik szkodowości (66,0% wobec 64,2% w 2019 r.), jak również niższe przychody 
w obrębie działalności lokacyjnej. Jednocześnie lepszy wynik zaobserwowano w obszarze ubezpieczeń dodatkowych 
do produktów indywidualnych i kredytowych.


Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które w 2019 roku wygenerowały stratę 
techniczną netto na poziomie 5 271 tys. zł, w roku 2020 także odnotowały stratę na poziomie 7 986 tys. zł. Strata z roku 
2019 to efekt zawiązania dodatkowej rezerwy w kwocie 4 940 tys. zł na potrzeby toczącego się już postępowania 
sądowego w sprawie polisy z tej linii biznesowej. Dodatkowo w trakcie 2019 roku trwały intensywne prace nad 
wprowadzeniem do sprzedaży produktu PPK, z którego pierwszy przypis składki w kwocie 916 tys. zł odnotowano 
dopiero w grudniu 2019. Koszty poniesione na implementację PPK przyczyniły się zdecydowanie do obniżenia 
wyniku wypracowanego w 2019 roku przez całą linię produktową. W roku 2020 straty z produktu PPK związane 
z kosztami obsługi tej linii biznesowej obciążyły znacząco wynik całej grupy produktowej ubezpieczeń na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jednocześnie sytuacja na rynkach finansowych związana z pandemią 
Covid-19 przyczyniła się do uzyskania niższych przychodów finansowych w obrębie działalności lokacyjnej.


Ubezpieczenia z udziałem w zysku wygenerowały 5 790 tys. zł zysku technicznego. Do pogorszenia wyniku 
w porównaniu z rokiem 2019 (kiedy odnotowano zysk w kwocie 9 346 tys. zł) przyczyniły się m.in. wyższe koszty 
rezerw matematycznych spowodowane zmianą stopy technicznej w obrębie ubezpieczeń na życie i dożycie oraz 
posagowych i rentowych, jak również wyższe koszty odszkodowań i świadczeń.


Towarzystwo w 2020 jak i 2019 roku prowadziło działalność jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 


Na dzień 31 grudnia 2020 roku aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający 
(według sprawozdania statutowego), wynosiły 1 223 513 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 1 136 506 tys. zł), 
zaś wartość lokat własnych Towarzystwa (według sprawozdania statutowego) wyniosła 978 436 tys. zł (na dzień 31 
grudnia 2019 roku: 887 491 tys. zł).


Głównym źródłem wyniku z działalności lokacyjnej są aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko inwestycyjne 
ponosi ubezpieczający, które odpowiadają za wygenerowanie dodatniego wyniku w wysokości 43 743 tys. zł (w 2019 
roku: 61 566 tys. zł). Lokaty własne Towarzystwa wygenerowały w analogicznym okresie zysk w wysokości 31 979 
tys. zł (w 2019 roku: 32 596 tys. zł). Niższy wynik z działalności lokacyjnej w  roku 2020 względem 2019 to efekt dużej 
zmienności na rynkach w trakcie całego 2020 roku, zwłaszcza na rynku akcji. 


Struktura lokat własnych uległa nieznacznym zmianom w trakcie 2020 roku i kształtowała się następująco na dzień 
31 grudnia 2020 (według sprawozdania statutowego):


• papiery dłużne: 86,5% (31 grudnia 2019: 77,6%),
• akcje/udziały, fundusze inwestycyjne: 3,2% (31 grudnia 2019: 8,4%),
• depozyty: 0,7% (31 grudnia 2019: 4,0%),
• pozostałe pożyczki: 8,6% (31 grudnia 2019: 9,5%),
• inne: 1% (31 grudnia 2019: 0,5%).


System zarządzania
Organami Spółki są Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd. Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki, który stanowi o najważniejszych sprawach dotyczących istnienia 
i działalności Spółki. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są określone przez przepisy kodeksu 
spółek handlowych oraz przez statut Spółki.


Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki i wykonuje swoje czynności kolegialnie. Do jej głównych 
zadań należy ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena wniosku 
Zarządu w kwestii podziału zysku lub pokrycia straty oraz sporządzanie pisemnego sprawozdania z wyników oceny 
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak i z oceny wniosku Zarządu w kwestii 
podziału zysku lub pokrycia straty w każdym roku obrotowym. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje powołany 
przez nią Komitet Audytu, którego celem jest wspomaganie Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru finansowego 
nad Spółką oraz dostarczanie Radzie Nadzorczej miarodajnych informacji i opinii pozwalających sprawnie podjąć 
właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. W okresie 
sprawozdawczym do składu Rady Nadzorczej dołączył Pan Harald Riener, zaś skład Komitetu Audytu nie uległ 
zmianie. Dodatkowo - od 2020 roku - w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje powołany przez nią Komitet Personalny, 
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którego celem jest zajmowanie się sprawami personalnymi członków Zarządu, w tym planowanie ciągłości obsady 
Zarządu, oraz decydowanie o treści umów, na podstawie których zatrudnieni są członkowie Zarządu, oraz ich 
wynagrodzeniu.


Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, jego zadaniem jest kierowanie działalnością Spółki i działanie 
w jej imieniu na podstawie przepisów prawa, postanowień Statutu oraz regulaminu. W 2020 roku skład Zarządu nie 
uległ zmianie. W ramach Spółki istnieje 8 komitetów powołanych przez Zarząd tj. Komitet Inwestycyjny, Komitet ds. 
Zakupów IT w grupie Vienna Insurance Group w Polsce, Komitet Doradczy ds. Zmian w Systemach IT, Komitet ds. 
Systemu Zarządzania Produktem, Komitet Bezpieczeństwa IT, Komitet IT, Komitet Taryfowy oraz Komitet Zarządzania 
Aktywami i Pasywami.


W Towarzystwie w ramach systemu zarządzania funkcjonuje system zarządzania ryzykiem, którego podstawowym 
elementem jest „Strategia zarządzania ryzykiem”. „Strategia zarządzania ryzykiem” została opracowana w oparciu 
o strategię biznesową (plan finansowy) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu pokrycia wymogów kapitałowych, 
a także skutecznego zarządzania w oparciu o ryzyko. 


„Strategia zarządzania ryzykiem” uwzględnia określenie i kategoryzację ryzyk, na które narażone jest Towarzystwo 
oraz definiuje apetyt, preferencje i tolerancje na ryzyko. 


„Strategia zarządzania ryzykiem” podlega ocenie w corocznym procesie własnej oceny ryzyka i wypłacalności 
(ORSA). W zależności od jego wyników jest ona aktualizowana, biorąc pod uwagę aktualną strategie biznesową. 


Proces ORSA daje informację, w jaki sposób Towarzystwo zarządza poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz jaki jest 
wpływ stosowanych technik zarządzania ryzykiem na poziom ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyka. 


Organizacja funkcji zarządzania ryzykiem


Jednostką organizacyjną wykonującą zadania funkcji zarządzania ryzykiem w Towarzystwie jest Biuro Zarządzania 
Ryzykiem. W celu zapewnienia wykonywania funkcji zarządzania ryzykiem w sposób niezależny i obiektywny Biuro 
Zarządzania Ryzykiem podlega Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za  pion finansów i zarządzania ryzykiem.


Osobą nadzorującą funkcję zarządzania ryzykiem w Towarzystwie jest dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem. Zarząd 
Towarzystwa powołuje osobę nadzorującą funkcję zarządzania ryzykiem. 


Ani osoba nadzorująca funkcję zarządzania ryzykiem, ani pracownicy biura wykonujący zadania funkcji zarządzania 
ryzykiem nie wykonują codziennych operacji biznesowych. Funkcja zarządzania ryzykiem nie wykonuje także zadań 
innych kluczowych funkcji, w szczególności jest w pełni oddzielona od funkcji audytu wewnętrznego. 
W 2020 roku nie zaszły istotne zmiany w systemie zarządzania. 


Profil ryzyka
Profil ryzyka oraz strategia zarządzania ryzykiem nie uległy zmianom w trakcie okresu sprawozdawczego. 
Największymi ryzykami na jakie narażone jest Towarzystwo są: 


• ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie 
• ryzyko rynkowe. 


Źródłem ryzyka ubezpieczeniowego, związanego z podstawową działalnością Towarzystwa, jest ryzyko rezygnacji 
z umów i ryzyko związane z wysokością ponoszonych kosztów. Natomiast źródłem ryzyka rynkowego jest ryzyko 
zmiany stóp procentowych wynikające ze struktury portfela inwestycyjnego, w którym zdecydowana większość 
środków jest ulokowana w instrumentach dłużnych. 


Towarzystwo, oprócz oceny ryzyk kwantyfikowalnych, dokonuje oceny ryzyk niekwantyfikowalnych, otrzymanych 
w procesie inwentaryzacji ryzyk oraz w procesie oceny systemu kontroli wewnętrznej. Należy jednak zaznaczyć, że 
Towarzystwo stosuje następujące strategie dotyczące ryzyk, na które jest narażone: 


• akceptacja ryzyka bezpośrednio powiązanego z prowadzoną działalnością (ryzyko ubezpieczeniowe, częściowo 
ryzyko rynkowe), 


• transfer nadwyżki ryzyka ubezpieczeniowego w ramach programu reasekuracyjnego, 
• unikanie ryzyka operacyjnego w największym możliwym stopniu, jednakże do pewnego stopnia musi być ono 


akceptowane, gdyż nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania tego ryzyka, 
• nieprzyjmowanie ryzyk, dla których nie posiada niezbędnego know-how lub niezbędnych zasobów do zarządzania 


tymi ryzykami lub w sytuacji, gdy nie posiada zasobów kapitałowych wystarczających na pokrycie ryzyka. 
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Nie rzadziej niż raz na kwartał Towarzystwo monitoruje ekspozycję na poszczególne ryzyka w oparciu o zatwierdzony 
przez Zarząd Towarzystwa system limitów.


Wycena do celów wypłacalności
W tej części Spółka zaprezentowała dane bilansowe Wypłacalność II w porównaniu do danych ze sprawozdania 
statutowego oraz opis zastosowanych metod wyceny.


Spółka przy sporządzaniu bilansu ekonomicznego korzysta z metod wyceny zgodnych z art. 223 Ustawy 
ubezpieczeniowej, to jest:


• aktywa wycenia się w kwocie, za jaką na warunkach rynkowych mogłyby one zostać wymienione pomiędzy 
zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji,


• rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wyceniane są jako suma najlepszego oszacowania rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych i marginesu ryzyka,


• zobowiązania inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wycenia się w kwocie, za jaką na warunkach 
rynkowych mogłyby one zostać przeniesione lub rozliczone pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi 
stronami transakcji. Przy wycenie zobowiązań zgodnie z tą zasadą nie dokonuje się dostosowań w celu 
uwzględnienia zdolności kredytowej Spółki.


Przy wycenie aktywów i zobowiązań Spółka uwzględnia zasadę istotności wykazaną w pkt. D.5 Wszelkie inne 
informacje – Stosowanie uproszczeń.


W 2020 roku nie dokonano zmian w zasadach uznawania, wyceny ani w  szacunkach w zakresie wyceny aktywa, 
zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.


Zarządzanie kapitałem
Na dzień 31.12.2020 r. Spółka spełnia wymogi wypłacalności określone w art. 239 Ustawy ubezpieczeniowej oraz 
w strategii zarządzania ryzykiem.


Wartość środków własnych wynosiła 502 407 tys. zł (485 686 tys. zł na 31.12.2019 r.). Wartość kapitałowego wymogu 
wypłacalności (SCR) wynosiła 163 897 tys. zł. (166 727 tys. zł na 31.12.2019 r.). Wartość minimalnego wymogu 
kapitałowego (MCR) wyniosła 73 754 tys. zł. (75 027 tys. zł na 31.12.2019 r.).


Współczynnik pokrycia SCR środkami własnymi wyniósł 307% (291% na 31.12.2019 r.) i był wyższy niż w roku 
ubiegłym o 15 p.p.


Współczynnik pokrycia MCR środkami własnymi wyniósł 681% (647% na 31.12.2019 r.) i był wyższy niż w roku 
ubiegłym o 34 p.p.


Obecny oraz prognozowany poziom kapitałowego wymogu wypłacalności oraz środków własnych zapewnia 
bezpieczeństwo i utrzymanie wskaźnika wypłacalności na poziomie nie niższym niż przyjęty przez Zarząd Spółki, 
tj. nie niższym niż 125%, oraz na poziomie zgodnym z apetytem na ryzyko określonym w strategii zarządzania 
ryzykiem.


Spółka wyliczając współczynnik pokrycia SCR i MCR nie korzysta z przepisów dotyczących środków przejściowych 
oraz nie stosuje parametrów specyficznych, korekty dopasowującej czy też korekty z tytułu zmienności. Natomiast 
środki własne wykorzystywane na pokrycie SCR i MCR to środki kat. 1 nieograniczonej (tj. najwyższej jakości), do 
których zaliczony jest kapitał podstawowy i rezerwa uzgodnieniowa, na którą składają się kapitały/zyski zatrzymane.
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Działalność i wyniki operacyjne
A.
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A. Działalność i wyniki operacyjne
Niniejszy rozdział przedstawia podstawowe informacje na temat Towarzystwa, charakterystykę jego działalności oraz 
wyniki osiągnięte z działalności ubezpieczeniowej.


A.1 Działalność
A.1.1 Nazwa i forma prawna
Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej zostało sporządzone przez Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, 
02-342 Warszawa. Rejestr Spółki prowadzony jest przez Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m. st. 
Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043309.


A.1.2 Organ nadzoru odpowiedzialny za nadzór finansowy nad Spółką
Organem administracji publicznej sprawującym państwowy nadzór nad Spółką jest Komisja Nadzoru Finansowego 
(KNF).


Adres siedziby:
ul. Piękna 20  
00-549 Warszawa


A.1.3 Nazwa i siedziba firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
Rada Nadzorcza Uchwałą nr 11/2018 z dnia 28.06.2018 r. potwierdziła wybór firmy audytorskiej odpowiedzialnej za 
badanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki. 


Zgodnie z Uchwałą wybrana została firma audytorska:
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest firmą audytorską wpisaną na listę pod  
numerem 3546. 


Biegłymi rewidentami badającymi sprawozdanie jest: Marcin Dymek wpisany do rejestru pod numerem oraz 
Agnieszka Witkowska wpisana do rejestru pod numerem 12435.


A.1.4 Informacje dotyczące udziałowców posiadających znaczne pakiety akcji Spółki


Struktura kapitału podstawowego
Według stanu na 31.12.2020 r.


Liczba akcji Wartość nominalna
Vienna Insurance Group AG 
Akcje imienne zwykłe 0 0
Akcje imienne uprzywilejowane 2 995 309 188 704
Procent głosów na WZA 84,14% 0
SVZD GmbH
Akcje imienne zwykłe 0 0
Akcje imienne uprzywilejowane 563 500 35 501
Procent głosów na WZA 15,83% 0
Pozostali
Akcje imienne zwykłe 0 0
Akcje imienne uprzywilejowane 933 59
Procent głosów na WZA 0,03% 0
Razem procent głosów na WZA 100% 0
Razem: 3 559 742 224 264


Tabela 1. Struktura kapitałów własnych według stanu na 31.12.2020 r.


Nazwa i siedziba jednostki dominującej:
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
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Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe


Vienna 
Insurance 


Group Polska
Sp. z o.o.


InterRisk
Towarzystwo 
Ubezpieczeń


S.A. VIG


Compensa 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń


S.A. VIG


Compensa 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń


na Życie
S.A. VIG


Vienna Life 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń


S.A.VIG


Global Assistance Polska
Sp z o.o.


Wiener
Towarzystwo
Ubezpieczeń


S.A. VIG*


SVZD 
GmbH


15,83%


51,43% 70,67% 84,14% 100% 100% 100%


29,27% 30% 30%


40%


Schottenring 30. 1010 Vienna
Austria


Organ nadzoru odpowiedzialny za nadzór finansowy nad jednostką dominującą:
Finanzmarktaufsicht 
Otto-Wagner-Platz 5 
A-1090 Wien
Austria


A.1.5 Pozycja Spółki w prawnej strukturze Grupy


Rysunek 1. 
Uproszczona struktura Grupy


A.1.6 Istotne linie biznesowe Spółki oraz istotne obszary geograficzne, na których Spółka prowadzi działalność
Oferta Spółki zawiera szeroką gamę życiowych produktów ubezpieczeniowych, w tym klasyczne ubezpieczenia 
ochronne na życie oraz ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, jak i ubezpieczenia 
terminowe oraz od grudnia 2019 PPK.


Pod względem wielkości uzyskanego przypisu składki najistotniejszą grupą produktów w roku 2020 były inne 
ubezpieczenia (w tym krótkoterminowe ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką jednorazową), które 
stanowiły 40,8% portfela, ubezpieczenia zdrowotne z udziałem w portfelu 27,6% oraz ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z udziałem w portfelu 25,2%.


Szczegółowe informacje na temat składek, odszkodowań i świadczeń, kosztów w podziale na linie biznesowe 
znajdują się w formularzu QRT S.05.01.02 stanowiącym Załącznik nr 2 do sprawozdania.


Spółka prowadzi swoją działalność jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


A.1.7 Istotne zdarzenia gospodarcze i inne, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym i które wywarły 
istotny wpływ na zakład
Przeciwko Spółce zapadł w sądzie we Włoszech wyrok w sprawie wniesionej przez spółkę Avenue Capital Limited. 
Wyrok zapadł w wyniku błędnego przyjęcia przez sąd włoski, że zobowiązaną spółką jest Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Dodatkowo szereg związanych ze sprawą zdarzeń wskazywało 
na możliwość popełnienia przestępstwa przez drugą stronę. Spółka złożyła w tym zakresie stosowne zawiadomienie 
do prokuratury. W przedmiotowej sprawie Spółka prowadzi postępowania odwoławcze. Na datę 31.12.2020 i na 
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dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania sprawa ta nie została rozstrzygnięta, a w oparciu o opinie prawne 
zewnętrznych kancelarii prawnych, prawdopodobieństwo negatywnego rozstrzygnięcia tej sprawy (zgodnie 
z zapisami MSR 37) nie jest mniejsze niż rozstrzygnięcie pozytywne, w związku z tym nie utworzono rezerwy na 
sprawy sporne, a Spółka rozpoznała zobowiązanie warunkowe. Zobowiązanie warunkowe zostało oszacowane na 
bazie osądu kierownictwa Spółki wsparte doświadczeniem i opinią kancelarii zewnętrznej i zostało na 31.12.2020 
ustalone na poziomie 20% szacowanego zobowiązania całkowitego, tj. 8 562 tys. zł. Zobowiązanie całkowite wraz 
z odsetkami wynosi 42 809 tys. zł.


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez wirus SARS-CoV-2 przeprowadzona została 
przez Zarząd analiza i ocena wpływu tego zagrożenia na założenie kontynuacji działalności Spółki. Na dzień 
sporządzenia sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej, Spółka nie identyfikuje istotnych przesłanek 
zagrożenia kontynuacji działalności w okresie do 12 miesięcy od daty bilansowej. Ponadto Zarząd Spółki wdrożył 
specjalne procedury związane z zapewnieniem ciągłości działania Spółki oraz profilaktykę antywirusową. Na chwilę 
obecną Spółka funkcjonuje bez zakłóceń, realizując terminowo zarówno plan sprzedaży jak również wszelkie swoje 
zobowiązania.


A.2 Wyniki z działalności ubezpieczeniowej
A.2.1 Wyniki w podziale na istotne linie biznesowe
Towarzystwo pod względem wielkości składki przypisanej brutto w 2020 roku według sprawozdania statutowego 
zajmowało na polskim rynku pozycję numer 5 (na bazie danych rynkowych udostępnianych przez Komisję Nadzoru 
Finansowego po 3 kwartale 2020 roku).


Struktura składki przypisanej brutto kształtowała się w roku 2020 następująco: ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wygenerowały 25,2% składki przypisanej brutto (w 2019 roku wskaźnik 
ten wyniósł 26,1%), ubezpieczenia zdrowotne stanowiły 27,6% (w 2019 roku: 28,9%), ubezpieczenia życiowe 
z udziałem w zysku 6,5 % (w 2019 roku: 6,8%) zaś pozostałe ubezpieczenia na życie 40,8% (w 2019 roku: 38,2%).


W ramach linii ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Spółka sprzedawała produkty 
zarówno ze składką regularną, jak i jednorazową. Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia pozwala dopasować 
strategię inwestycyjną do indywidualnych preferencji klientów – od funduszy o bezpiecznym charakterze aż do 
funduszy związanych z większym ryzykiem, mogących przynieść wyższe zyski. Spółka sprzedawała zarówno 
produkty, w których ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe odgrywały główną rolę, jak również oferowała produkty 
z ryzykiem głównym w innej grupie produktowej, w których klient miał możliwość rozszerzenia zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej o udział w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych w ramach ryzyk dodatkowych.  W ofercie 
Spółki znajduje się także produkt zabezpieczenia emerytalnego IKZE. Do grupy tej w grudniu 2019 roku dołączyły 
Pracownicze Plany Kapitałowe. Wspomniana linia biznesowa zawiera całość 3 grupy ustawowej.


W grupie ubezpieczeń zdrowotnych wyróżniamy głównie:
• grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie, które mają na celu zapewnienie ochrony zdrowia i życia określonym 


grupom ubezpieczonych, indywidualne kontynuacje ubezpieczeń grupowych, jak również ubezpieczenia 
w ramach tzw. grup otwartych,


• umowy dodatkowe do pozostałych ubezpieczeń rozszerzające zakres ryzyk podlegających ochronie 
ubezpieczeniowej.


Wspomniana linia biznesowa zawiera część 1 i 5 grupy ustawowej.


Linia ubezpieczeń życiowych z udziałem w zysku to między innymi:
• indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie, które zapewnia wypłatę gwarantowanego kapitału na koniec 


okresu ubezpieczenia oraz pozwala zabezpieczyć klienta na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
• indywidualne ubezpieczenie rentowe na życie, które zapewnia wyższe dochody po zakończeniu aktywności 


zawodowej oraz pozwala zabezpieczyć klienta na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
• ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci, które pozwala gromadzić kapitał na przyszłe potrzeby dziecka.


Wspomniana linia biznesowa zawiera całość 2 i 4 grupy ustawowej oraz część 1 i 5 grupy ustawowej.


W części pozostałych ubezpieczeń na życie możemy wyróżnić przede wszystkim ubezpieczenia życiowe skierowane 
do szerokiego grona klientów instytucji finansowych (przede wszystkim banków) mających na celu zabezpieczenie 
tych klientów na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia terminowe na życie, w tym 
krótkoterminowe ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką jednorazową. Wspomniana linia biznesowa zawiera 
część 1 i 5 grupy ustawowej.
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A.2.2 Zagregowane wyniki z działalności ubezpieczeniowej
Opierając się na statutowych danych finansowych, można zauważyć, że Towarzystwo za cały 2020 rok pozyskało 
składkę przypisaną brutto w wysokości 976 092 tys. zł (za rok 2019: 896 187 tys. zł) oraz rozpoznało za ten 
okres dodatni wynik techniczny netto w wysokości 29 346 tys. zł (za rok 2019: zysk techniczny netto w wysokości  
38 502 tys. zł). 


Podstawowe informacje w zakresie działalności ubezpieczeniowej Spółki w latach 2020 i 2019 dla ubezpieczeniowych 
linii biznesowych przedstawiają poniższe tabele.


Dane za rok 2020 Składka przypisana 
brutto


Udział w portfelu 
składki brutto


Wynik techniczny 
netto*


Ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym


245 912 25,2% - 7 986


Ubezpieczenia zdrowotne 268 924 27,6% 28 942
Ubezpieczenia życiowe z udziałem w zysku 63 489 6,5% 5 790
Pozostałe ubezpieczenia na życie 397 766 40,8% 2 600
Razem 976 092 100,0% 29 346
Dane za rok 2019    
Ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym


234 190 26,10% -5 271


Ubezpieczenia zdrowotne 258 676 28,90% 30 567
Ubezpieczenia życiowe z udziałem w zysku 61 241 6,80% 9 346
Pozostałe ubezpieczenia na życie 342 080 38,20% 3 860
Razem 896 187 100,00% 38 502


* Wynik techniczny ubezpieczeń na życie.
Tabela 2. Podstawowe dane wyniku technicznego (na podstawie danych ze sprawozdania finansowego) per linia biznesowa zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym


Struktura składki przypisanej w roku 2020 uległa nieznacznym zmianom w porównaniu do roku 2019. 
W roku 2020 Spółka odnotowała zdecydowanie większą sprzedaż krótkoterminowych ubezpieczeń na życie 
ze składką jednorazową, stanowiących główną składową linii pozostałych ubezpieczeń na życie. Wzrost 
przypisu z krótkoterminowych ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową o 58 399 tys. zł (z tys. 296 864 
zł na 355 263 tys. zł) był przyczyną wzrostu udziału pozostałych ubezpieczeń na życie w przypisie ogółem  
o 2,6pp i spadku w przypadku pozostałych linii produktowych.


W strukturze składki przypisanej brutto w 2020 roku można zaobserwować trendy występujące już w roku 
ubiegłym, czyli zmniejszenie roli ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym -  
z wyłączeniem PPK. Łączny spadek w strukturze przypisu dla produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
wyniósł -0,9 p.p. względem roku 2019, jednakże z pominięciem PPK spadek ten byłby większy i wyniósłby -3,7 pp. 
Składka przypisana dla produktów, gdzie udział w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym odgrywał główną rolę 
spadła o 16 632 tys. zł (z 232 299 tys. zł do 215 667 tys. zł). Jednocześnie odnotowano wzrost przypisu w przypadku 
produktów, w których udział w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym jest rozszerzeniem ochrony o 943 tys. zł. 
Przypis z PPK wzrósł o 27 411 tys. zł. Tendencja ta wpisuje się w strategię sprzedaży spółki, która chcąc zwiększyć 
rolę ubezpieczeń typowo ochronnych, szczególny nacisk kładzie na sprzedaż tradycyjnych ubezpieczeń na życie, 
jak również ubezpieczeń dodatkowych. Efektem tego był także wzrost przypisu (o 10 248 tys. zł) z pracowniczych 
ubezpieczeń grupowych, jak i umów dodatkowych oferowanych do ubezpieczeń indywidualnych, które łącznie 
stanowią główne składowe linii ubezpieczeń zdrowotnych. Mimo tego udział tej linii w składce przypisanej ogółem 
spadł o 1,3 p.p. względem roku 2019. 


Spadek wyniku technicznego w roku 2020 w porównaniu do roku 2019 odnotowały wszystkie główne linie produktowe. 
Szerzej na ten temat w punkcie „Podsumowanie / Działalność i wyniki operacyjne”.


Wśród linii biznesowych największy wpływ na wynik techniczny miały ubezpieczenia zdrowotne, które wygenerowały 
28 942 tys. zł zysku technicznego netto (w 2019 roku 30 567 tys. zł). Do spadku zysku w tej linii biznesowej przyczynił 
się głównie wyższy współczynnik szkodowości w obszarze pracowniczych ubezpieczeń grupowych (66,0%  
w 2020 r. wobec 64,2% w 2019 r.), jak również niższe przychody w obrębie działalności lokacyjnej. 


A


B


C


D


E


DZIAŁALNO
ŚĆ I W


YNIKI O
PERACYJNE


SYSTEM
 ZARZĄDZANIA


PRO
FIL RYZYKA


W
YCENA DLA CELÓ


W
 W


YPŁACALNO
ŚCI


ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM


15


POWRÓT DO SPISU TREŚCI







Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które w 2019 roku wygenerowały stratę 
techniczną netto na poziomie 5 271 tys. zł, w roku 2020 odnotowały również stratę techniczną netto na poziomie 
7 986 tys. zł. Do negatywnych wyników w 2020 przyczyniły się m.in. koszty obsługi produktu PPK, o czym szerzej 
w punkcie „Podsumowanie / Działalność i wyniki operacyjne” powyżej.


Ubezpieczenia z udziałem w zysku wygenerowały 5 790 tys. zł zysku technicznego. Do pogorszenia wyniku 
w porównaniu z rokiem 2019 przyczyniły się głównie wyższe koszty rezerw matematycznych będące następstwem 
zmiany stopy technicznej w obrębie ubezpieczeń posagowych, ubezpieczeń na życie i dożycie oraz rentowych, jak 
również wyższe koszty odszkodowań i świadczeń.


Towarzystwo zarówno w roku 2020, jak i 2019 prowadziło działalność jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Tym samym wartości zaprezentowane w tabelach 2 i 3 to dane odnoszące się w pełni do Polski. 


Towarzystwo za cały 2020 rok rozpoznało koszty akwizycji (łącznie ze zmianą stanu odroczonych kosztów akwizycji) 
w wysokości tys. 64 441 zł (w 2019: 70 494 tys. zł), co stanowiło 6,6% składki zarobionej brutto (w 2019: 7,9%). 
Z kolei koszty administracyjne w 2020 roku wyniosły 78 819 tys. zł (w 2019: 78 608 tys. zł) co stanowiło 8,1% składki 
zarobionej brutto (w 2019: 8,8%).


A.3 Wynik z działalności lokacyjnej (inwestycyjnej) 
A.3.1 Przychody i koszty z działalności lokacyjnej w podziale na grupy aktywów
Poniższa tabela przedstawia wynik z działalności lokacyjnej osiągnięty przez Spółkę w roku 2020 wraz z porównaniem 
tych informacji z danymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego.


Wynik z działalności lokacyjnej 
(tys. zł) za rok 2020


Papiery 
dłużne


Akcje/
udziały, 


fundusze 
inwestycyjne


Depozyty Pozostałe


Razem 
wszystkie 


rodzaje 
inwestycji


Przychody z lokat 28 040 19 324 46 19 921 67 331
Niezrealizowane zyski z lokat 343 170 937 0 0 171 280
Koszty działalności lokacyjnej 6 185 20 608 42 14 150 40 986
Niezrealizowane straty na 
lokatach 2 121 902 0 0 121 904


Wynik z działalności lokacyjnej 22 196  47 751 4 5 771 75 722
Dane za rok 2019
Przychody z lokat 30 249 21 847 533 12 981 65 612
Niezrealizowane zyski z lokat 61 103 225 0 364 103 650
Koszty działalności lokacyjnej 775 3 900 0 15 895 20 570
Niezrealizowane straty na 
lokatach 59 54 470 0 0 54 529


Wynik z działalności lokacyjnej 29 476 66 702 533 -2 550 94 163
Tabela 3. Wynik z działalności lokacyjnej w podziale na rodzaje papierów za okres 12 miesięcy 2019 i 2018 roku (na podstawie sprawozdania finansowego)


Głównym źródłem pozytywnego wyniku z działalności lokacyjnej w 2020 roku są akcje/udziały i fundusze inwestycyjne, 
które odpowiadają za wygenerowanie zysku w wysokości 47 751 tys. zł (w 2019 roku 66 702 tys. zł). Niższy wynik 
z działalności lokacyjnej w  roku 2020 względem 2019 to efekt dużej zmienności na rynkach w trakcie całego 2020 
roku, zwłaszcza na rynku akcji. 


Towarzystwo inwestuje swoje środki własne w bezpieczne aktywa finansowe charakteryzujące się przewidywalnym 
trendem zwrotu z inwestycji. Struktura lokat własnych na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 
roku przedstawia się następująco: 
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A.3.2 Zyski i straty ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny
Na koniec 2020 roku kapitał z aktualizacji wyceny ujmowany w kapitałach własnych osiągnął wartość 13 547 tys. zł 
(na bazie statutowych danych finansowych), zaś na koniec 2019 roku kapitał ten wynosił 6 944 tys. zł. 


Struktura kapitału z aktualizacji wyceny na koniec 2020 i 2019 roku w podziale na kategorie inwestycji przedstawiała 
się następująco (statutowe dane finansowe):


Lokaty 31.12.2020 31.12.2019
Papiery dłużne 13 629 7 544
Akcje -82 -601
Razem 13 547 6 944


Tabela 4. Struktura kapitału z aktualizacji wyceny na dzień 31.12.2020 i dzień 31.12.2019


W 2020 roku kapitał z aktualizacji wyceny zwiększył się o 6 603 tys. zł, w tym o 6 085 tys. zł dla papierów dłużnych. 
Przyczyną zmiany wartości kapitału z aktualizacji wyceny dla papierów dłużnych był wzrost wycen obligacji. 


A.3.3 Inwestycje związane z sekurytyzacją
Towarzystwo w latach 2020 i 2019 nie było stroną transakcji sekurytyzacyjnych i nie posiada inwestycji związanych 
z sekurytyzacją.


A.4 Wyniki z pozostałych rodzajów działalności 
Poniższa tabela przedstawia rozpoznane przez Towarzystwo pozostałe przychody i koszty techniczne oraz pozostałe 
przychody i koszty operacyjne ujmowane w ogólnym rachunku zysków i strat.


Pozostałe przychody i koszty 1–12.2020 1–12.2019
Pozostałe przychody techniczne 744 473
Pozostałe koszty techniczne 1 563 2 602
Pozostałe przychody operacyjne 1 094 20 083
Pozostałe koszty operacyjne 4 875 3 870


 Tabela 5. Pozostałe przychody/koszty techniczne i operacyjne za rok 2020 i 2019


Pozostałe przychody techniczne w 2020 to głównie opłaty od klientów w ramach produktu PPK (441 tys. zł), odpis 
aktualizujący należności od klientów (138 tys. zł) oraz przychody z tytułu różnic kursowych (165 tys. zł). W 2019 roku 
na pozostałe przychody techniczne składało się głównie spisanie zobowiązań z systemu produkcyjnego (180 tys. zł), 
odpis aktualizujący należności od klientów (155 tys. zł) oraz przychody z tytułu różnic kursowych (138 tys. zł).


Na pozostałe koszty techniczne w 2020 składają się głównie opłaty na rzecz instytucji wspomagających rynek 
ubezpieczeń w Polsce (1 202 tys. zł), odpis aktualizujący należności (86 tys. zł) oraz ujemne różnice kursowe  
(88 tys. zł). W 2019 roku pozostałe koszty techniczne to przede wszystkim koszty portalu do obsługi produktu PPK 
(861 tys. zł), odpis EKF (309 tys. zł) oraz opłaty na rzecz instytucji wspomagających rynek ubezpieczeń w Polsce  
(1 123 tys. zł). 


2020 2019 Papiery dłużne
  Akcje udziały,  
fundusze inwestycyjne
 Pożyczki
 Depozyty
 Pozostałe


0,98%
0,70%


8,60%


3,20%


86,52%


Wykres 1. Struktura lokat na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku


0,50%
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Pozostałe przychody operacyjne w 2020 roku to m. in. dodatnie różnice kursowe (110 tys. zł), zmniejszenie odpisu 
(400 tys. zł) oraz otrzymana nagroda (135 tys. zł). W 2019 roku pozostałe przychody operacyjne to głównie 
rozpoznany zwrot części spornej podatku od aktywów zasądzonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie w kwocie 19 046 tys. zł (za lata do 2018 roku włącznie). Dodatkowo Spółka otrzymała 805 tys. zł 
tytułem sprzedaży projektów. 


Pozostałe koszty operacyjne w roku 2020 to m.in. amortyzacja wartości firmy w kwocie 2 357 tys. zł, koszty odpisu 
aktualizującego wartość aktywów (647 tys. zł), koszty likwidacji WNiP (669 tys. zł). Natomiast pozostałe koszty 
operacyjne w 2019 roku to głównie amortyzacja wartości firmy w kwocie 2 357 tys. zł oraz zwrot części podatku od 
aktywów pomniejszający koszty roku 2019 w kwocie 4 935 tys. zł. Rozpoznano także koszty odpisu aktualizującego 
wartość aktywów (300 tys.).
Towarzystwo w latach 2020 i 2019 nie było stroną jakichkolwiek istotnych umów leasingowych. W Spółce nie 
występują istotne umowy leasingowe, które wymagałyby ujawnienia w Sprawozdaniu finansowym.


A.5 Wszelkie inne informacje
Wszelkie istotne informacje zostały zamieszczone w powyższych podpunktach rozdziału A sprawozdania.
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System zarządzania 
B.
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B. System zarządzania 
B.1 Informacje ogólne o systemie zarządzania 
Organami Spółki są:


• Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
• Rada Nadzorcza,
• Zarząd.


B.1.1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia:


• Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd,
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie maksymalnie sześciu miesięcy po upływie każdego 


roku obrotowego,
• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę potrzeby Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek 


Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy, reprezentujących przynajmniej 5% kapitału zakładowego. 


Zgodnie z art. 421 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole 
sporządzanym przez notariusza.


Zadania Walnego Zgromadzenia określają poniższe przepisy:


1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrywanie, zatwierdzanie i podejmowanie uchwał w sprawie:
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
• podziału zysku albo pokrycia straty, 
• udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
• zmian statutu Spółki oraz podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
• postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru 


w Spółce, 
• zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim 


ograniczonego prawa rzeczowego,
• umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
• nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 


upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
• powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
• ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
• tworzenia i likwidacji funduszy oraz ustalania ich regulaminów,
• połączenia Spółki z innymi spółkami jak i warunków tego połączenia,
• emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
• rozwiązania Spółki,
• zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa,
• innych spraw przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych lub innych przepisach prawa do wyłącznej 


kompetencji Walnego Zgromadzenia.


B.1.2 Rada Nadzorcza
Funkcję Rady Nadzorczej reguluje poniższy zapis:
Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego 
pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz w oparciu o następujące uregulowania Regulaminu Rady 
Nadzorczej:


• Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, który sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 
dziedzinach jej działalności. 


• Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przypadkach określonych ustawą ubezpieczeniową, statutem Spółki, 
regulaminem Zarządu oraz regulaminem Rady.


Zadania Rady Nadzorczej określają poniższe przepisy: 
• ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, 
• ocena wniosku Zarządu w kwestii podziału zysku lub pokrycia strat, 
• sporządzanie pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu 


z działalności Spółki, jak i z oceny wniosku Zarządu w kwestii podziału zysku lub pokrycia strat w każdym roku 
obrotowym,


• rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd,
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• wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu i jego Zastępcy, jak również wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz 
zawieszanie w czynnościach tych osób,


• ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 
• wybór biegłego rewidenta Spółki, 
• uchwalanie regulaminu Zarządu,
• uchwalanie zasad lokowania środków finansowych,
• podejmowanie decyzji w przedmiocie emisji obligacji,
• podejmowanie decyzji w sprawie zbycia i innego rozporządzania akcjami Spółki;


Statut Spółki w poniższy sposób reguluje skład i zasady zmian w Radzie Nadzorczej:
• Rada Nadzorcza składa się z przynajmniej 3 (trzech), nie więcej jednak niż z 9 (dziewięciu) członków. Liczbę 


członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez 
Walne Zgromadzenie. Dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać powołani ponownie.


• Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani na 1 (jeden) rok. Członkowie kolejnych Rad 
Nadzorczych są powoływani na kadencje trwające nie dłużej niż 5 lat. Długość kadencji członków Rady 
Nadzorczej każdorazowo określi uchwałą Walne Zgromadzenie. Mandaty członków pierwszej Rady Nadzorczej 
wygasają z dniem odbycia pierwszego Walnego Zgromadzenia po dacie wpisania Spółki do rejestru handlowego, 
które zatwierdzi sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy Spółki. Mandaty następnych członków Rady 
Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;


• Każdy z członków Rady Nadzorczej może zostać w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie, 
przed upływem swojej kadencji. Odnośna uchwała wymaga dla jej podjęcia większości przynajmniej ¾ (trzech 
czwartych) oddanych głosów;


• Rada Nadzorcza wybiera, na swoim pierwszym posiedzeniu, następującym po odbyciu zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia, na którym zostali powołani członkowie Rady Nadzorczej, spośród swoich członków 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednego lub dwóch jego Zastępców;


• W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jednego z jego Zastępców ze swych funkcji, 
Rada Nadzorcza dokonuje nowego wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jednego z jego Zastępców 
na swoim najbliższym posiedzeniu.


Na dzień 31.12.2020 r. Rada Nadzorcza Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance 
Group składa się z ośmiu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a jej skład 
przedstawia się następująco:


Franz Fuchs –   Przewodniczący Rady Nadzorczej
Elisabeth Stadler –  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Harald Riener –  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Dieter Froehlich –  Członek Rady Nadzorczej 
Roland Goldsteiner –  Członek Rady Nadzorczej
Wolfgang Petschko –  Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Witkowski –  Członek Rady Nadzorczej
Jan Monkiewicz –  Członek Rady Nadzorczej
Marek Belka –   Członek Rady Nadzorczej


Komitety funkcjonujące w Spółce powołane przez Radę Nadzorczą:
Komitet Audytu powołany został przez Radę Nadzorczą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna 
Insurance Group w dniu 24.06.2014 r. 


Komitet Audytu działa w oparciu o przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym, ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Kodeks spółek handlowych oraz inne przepisy 
prawa. Głównym celem działania Komitetu Audytu jest wspomaganie Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru 
finansowego nad Spółką oraz dostarczanie Radzie Nadzorczej miarodajnych informacji i opinii pozwalających 
sprawnie podjąć właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem.


Zgodnie z art. 130 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020 poz. 
1415 t.j.) do zadań Komitetu Audytu należą następujące czynności:


• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
• monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu 


wewnętrznego w Spółce, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę 


audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego 
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wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
• kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności 


w przypadku gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
• informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło 


się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie 
badania,


• dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego 
dozwolonych usług niebędących badaniem,


• opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
• opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty 


powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących 
badaniem,


• określanie procedury wyboru firmy audytorskiej,
• przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie powołania firmy audytorskiej,
• przedkładanie właściwym organom lub komórkom organizacyjnym Spółki (w tym w szczególności Zarządowi) 


zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej,
• opiniowanie planu audytów wewnętrznych na kolejny rok kalendarzowy.


W skład Komitetu wchodzą (na dzień sporządzenia Sprawozdania, tj. 26.03.2021 r.):


Jan Monkiewicz –  Przewodniczący Komitetu Audytu
Franz Fuchs –   Członek Komitetu Audytu
Marek Belka –   Członek Komitetu Audytu


W aktualnym składzie w okresie pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Spółki Jan Monkiewicz i Marek Belka byli 
niezależni w stosunku do Spółki w rozumieniu Art. 129 ust. 3 Ustawy. 


Jan Monkiewicz, Franz Fuchs i Marek Belka posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 
sprawozdań finansowych w rozumieniu Art. 129 ust. 1 Ustawy oraz posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, 
w której działa Spółka w rozumieniu Art. 129 ust. 5 Ustawy.


Komitet Personalny powołany przez Radę Nadzorczą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna 
Insurance Group w dniu 23.09.2020 r. 


Komitet działa w oparciu o regulamin, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2020 z dnia 23.09.2020 r. Głównym 
celem działania Komitetu Personalnego jest zajmowanie się sprawami personalnymi członków Zarządu, w tym 
planowanie ciągłości obsady Zarządu, oraz decydowanie o treści umów, na podstawie których zatrudnieni są 
członkowie Zarządu, oraz ich wynagrodzeniu. 


W skład Komitetu wchodzą (na dzień sporządzenia Sprawozdania, tj. 26.03.2021 r.):
Harald Riener –  Przewodniczący Komitetu Personalnego,
Elisabeth Stadler –  Członek Komitetu Personalnego,
Franz Fuchs –   Członek Komitetu Personalnego.


B.1.3 Zarząd
Funkcję i zadania Zarządu reguluje poniższy zapis:


Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą określającego kompetencje Zarządu 
i poszczególnych członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki oraz następujących zapisów Regulaminu 
Zarządu:
1.    Zarząd jest organem statutowym, który pod przewodnictwem Prezesa kieruje działalnością Spółki i działa w jej 


imieniu na podstawie przepisów prawa, postanowień Statutu oraz regulaminu.
2.    Niezależnie od podziału kompetencji określonego w załączniku do regulaminu Zarządu, cały Zarząd kolegialnie 


odpowiada za kierowanie Spółką.
3.    Zarząd reprezentuje Spółkę w czynnościach sądowych i pozasądowych. Do składania oświadczeń woli oraz 


reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu 
łącznie z prokurentem.


4.    Każdemu członkowi Zarządu podporządkowany jest jeden lub kilka pionów organizacyjnych/jednostek 
organizacyjnych w celu podejmowania wewnętrznych decyzji w Spółce. Możliwe są wspólne piony organizacyjne/
jednostki organizacyjne. 


A


B


C


D


E


DZIAŁALNO
ŚĆ I W


YNIKI O
PERACYJNE


SYSTEM
 ZARZĄDZANIA


PRO
FIL RYZYKA


W
YCENA DLA CELÓ


W
 W


YPŁACALNO
ŚCI


ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM


22


POWRÓT DO SPISU TREŚCI







5.    Podział kompetencji uwzględnia wyznaczenie w ramach Zarządu Członków Zastępujących. Członek Zastępujący 
nadzoruje dany pion organizacyjny/jednostkę organizacyjną w przypadku nieobecności członka Zarządu 
bezpośrednio odpowiedzialnego za jego działalność. 


6.    Bezpośrednio odpowiedzialny za działalność danego pionu organizacyjnego/jednostki organizacyjnej członek 
Zarządu zobowiązany jest do bieżącego informowania Członka Zastępującego o istotnych sprawach dotyczących 
tego pionu/jednostki. Bezpośrednio odpowiedzialny członek Zarządu omawia sprawy danego pionu z Członkiem 
Zastępującym dążąc przy tym do uzyskania zgodnego stanowiska. Jeśli nie jest to możliwe, sprawę należy 
przedstawić całemu Zarządowi w celu podjęcia uchwały.


7.    Podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu nie narusza odpowiedzialności członków 
Zarządu określonej Statutem, Kodeksem spółek handlowych lub innymi przepisami prawa.


8.    W ramach wewnętrznego zarządzania Spółką każdy członek Zarządu uprawniony jest do wydawania poleceń 
jedynie w zakresie podległych mu pionów organizacyjnych/jednostek organizacyjnych, wyjątek stanowią 
sprawy niecierpiące zwłoki. O poleceniach wydanych w tych szczególnych przypadkach należy jak najszybciej 
poinformować członka Zarządu odpowiedzialnego za dany pion organizacyjny/jednostkę organizacyjną.


9.    Jeśli rozpatrzenie i załatwienie sprawy przydzielonej jednemu z pionów organizacyjnych/jednostek organizacyjnych 
ma znaczenie także dla zakresu zadań innego członka Zarządu lub jeśli dotyczy innego członka Zarządu 
w zakresie osobowym lub rzeczowym, to obaj członkowie Zarządu zobowiązani są do osiągnięcia porozumienia. 
Jeśli nie jest to możliwe, to decyzję podejmuje cały Zarząd.


10.  Każdy członek Zarządu przedstawia istotne kwestie dotyczące podległych mu pionów organizacyjnych/jednostek 
organizacyjnych na posiedzeniach Zarządu i poddaje je pod wspólne obrady i uchwały.


11.  Członek Zarządu może żądać również rozpatrzenia przez cały Zarząd istotnych spraw dotyczących działalności 
innych pionów organizacyjnych/jednostek organizacyjnych. W szczególności Prezes Zarządu może nakazać 
przedstawienie spraw każdego pionu w celu podjęcia uchwały przez cały Zarząd.


Statut Spółki w poniższy sposób reguluje skład i zasady zmian w Zarządzie:
Zarząd składa się z 3 (trzech) lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada 
Nadzorcza ustala liczbę członków. Ponowne powołanie dotychczasowego członka Zarządu na kolejną kadencję jest 
dopuszczalne. Rada Nadzorcza może powołać jednego spośród członków Zarządu na Prezesa Zarządu, a innego 
na jego Zastępcę.


Na dzień 31.12.2020 r. Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group 
składa się z sześciu członków powołanych przez Radę Nadzorczą, a jego skład przedstawia się następująco:


Artur Borowiński –  Prezes Zarządu
Ireneusz Arczewski –  Członek Zarządu
Piotr Tański –   Członek Zarządu
Rafał Mosionek –  Członek Zarządu 
Jarosław Szwajgier –  Członek Zarządu
Konrad Kluska –  Członek Zarządu


Do dnia sporządzenia Sprawozdania, tj. 26.03.2021 r., nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.


Współpraca między Zarządem a dyrektorami, w tym osobami pełniącymi kluczowe funkcje:
Członkowie Zarządu na bieżąco współpracują z menedżerami Towarzystwa – otrzymują raporty (cykliczne lub ad 
hoc), odbywają spotkania robocze, podczas których omawiają bieżące sprawy. Dodatkowo menedżerowie biorą 
udział w posiedzeniach Zarządu w części dotyczącej nadzorowanych przez nich spraw (prezentacje wyników i analiz 
– cykliczne lub ad hoc, podejmowanie decyzji, co do których wymagana jest zgoda Zarządu). Ponadto Członkowie 
Zarządu na bieżąco kontaktują się z menedżerami za pomocą poczty elektronicznej oraz środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość.


Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej od dnia 01.10.2020 r. obowiązuje nowa struktura
organizacyjna zatwierdzona uchwałą nr 14/2020 z dnia 23.09.2020 r.
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Zarząd Towarzystwa
Prezes Zarządu Artur Borowiński


Pion Finansowy
i Zarządzanie Ryzykiem


Ireneusz Arczewski
Pion Technika 


LIFE
Piotr Tański


Pion Operacji i IT  
Rafał Mosionek


Pion Sprzedaży 
Ubezpieczeń 
Grupowych 


Jarosław Szwajgier
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i Sprzedaży ŻYCIE


Konrad Kluska
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Biuro 
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Zarządzania Inwestycjami
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Audytu Wewnętrznego


Biuro Sprzedaży Ub. 
Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw


Biuro Sprzedaży 
POLISA-ŻYCIE 
Ubezpieczenia


POLISA-ŻYCIE
Ubezpieczenia
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Grupowe
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Kanałów Dystrybucji


Jednostki terenowe


Biuro Administracji 
Sprzedaży
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CRM i PR
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Wsparcia Sprzedaży


Pełnomocnik Zarządu
Mariola Zdziarska


Biuro Sprzedaży 
Ubezpieczeń 
Zyciowych w 


Zawnętrznych 
Kanałach Sprzedarzy


Biuro PPK


Compensa 
Dystrybucja


Biuro 
Zasobów Ludzkich


Biuro 
Postępowań Wewnętrznych


Biuro
Windykacji


Biuro Controllingu 
Finansowego


Biuro Zarządzania 
Ryzykiem
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Sprawozdaczości 


Finansow. i Podatkow.


Departament 
Rachunkowości
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-Dochodzeniowe


Biuro 
Administracji


Departament
ds. Wsparcia 


Cyfrowych Kanałów 
Dystrybucji


Departament
Informatyki


Departament Danych i 
Strategii Klienta


Biuro
Innowacji i Projektów


Departament Kontroli 
Procesowej Likfidacji 


Roszczeń


Biuro Aktuariatu
(plus Reasekuracja)


Biuro Zarządzania
Produktami


Departament
Obsługi


Ub. Indywidualnych


Departament
Obsługi


Ub. Grupowych


Departament
Rentowności 
Ubezpieczeń 
Grupowych


Departament
Klientów Kluczowych


Departament
Świadczeń i Oceny 


Ryzyka


Departament
Ub. Małych i Średnich 


Przedsiębiorstw


 Zarząd 
 Pełnomocnik
 Biuro
 Departament
 Jednostki terenowe
 Spółka współpracująca


Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG
Struktura organizacyjna obowiązująca od  01.10.2020 r.
Rysunek 2. Schemat organizacyjny Spółki na dzień 31.12.2020 r.


Schemat organizacyjny Spółki na dzień 31.12.2019 roku 
przedstawia się następująco:
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 B.1.4 Komitety funkcjonujące w Spółce powołane przez Zarząd (stan na dzień 31.12.2020 r.):


Komitet Inwestycyjny
Komitet zajmujący się podejmowaniem decyzji w zakresie inwestowania środków Spółki.


Komitet ds. Zakupów IT w Grupie Vienna Insurance Group w Polsce
Komitet został powołany jako wspólny organ kontrolujący zakupy towarów i usług w obszarze IT i upoważniony do 
działania w imieniu Spółki w tym zakresie.


Komitet Doradczy ds. Zmian w Systemach IT
Komitet którego celem jest sformalizowanie:


• trybu podejmowania decyzji w sprawie akceptacji lub odrzucenia wniosków dotyczących zmian w systemach IT, 
które to zmiany nie są realizowane w formie projektu,


• zasad sprawowania nadzoru nad procesem zgłaszania i wdrażania zmian w systemach IT, które to zmiany nie 
są realizowane w formie projektu.


Komitet ds. Systemu Zarządzania Produktem
Celem Komitetu jest zapewnienie efektywności systemu zarządzania produktem. 


Komitet Bezpieczeństwa IT
Komitet, którego celem jest zapewnienie możliwie ścisłej integracji zarządzania obszarami technologii informacyjnej 
i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego z zarządzaniem całą Spółką poprzez zapewnienie odpowiedniej 
współpracy pomiędzy jednostkami/funkcjami odpowiedzialnymi za obszar technologii informacyjnej, strategię 
działania przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego, ciągłość działania, zarządzanie 
ryzykiem operacyjnym, zarządzanie procesami, zarządzanie projektami i audyt wewnętrzny (z zachowaniem 
odpowiedniego stopnia niezależności każdej z nich).


Komitet IT
Komitet, którego celem jest:


• wsparcie w identyfikacji i zarządzaniu potrzebami, ryzykiem i obowiązkami w zakresie IT, bezpieczeństwa IT 
oraz architektury IT,


• wsparcie w ustanawianiu, przeprowadzaniu przeglądów, oraz realizacji polityk i procedur związanych z obszarem 
IT,


• zapewnienie o bieżącym informowaniu o wszystkich sprawach dotyczących IT, istotnych z punktu widzenia 
Zarządu,


• doradztwo w sprawie istotnych kwestii IT, w zakresie kodeksów ładu korporacyjnego, wymagań ustawowych 
i regulacyjnych, których zobowiązana jest przestrzegać Spółka, w tym w sprawie odpowiednich wytycznych 
wydawanych przez organ nadzoru oraz działanie zgodnie z nimi.


Komitet Taryfowy 
Komitet odpowiedzialny za przeprowadzanie analiz zmian zachodzących na rynku ubezpieczeń oraz w portfelu 
Towarzystwa


Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami
Komitet, którego celem jest wsparcie Zarządu Towarzystwa w procesie zarządzania inwestycjami finansowymi, 
aktywami i pasywami Towarzystwa, a w szczególności mających związek z identyfikacją, monitorowaniem 
i ograniczaniem ryzyka płynności, ryzyka rynkowego oraz ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta 
(kredytowego) oraz z optymalizacją struktury bilansu Towarzystwa wraz z maksymalizacją zwrotu z działalności 
lokacyjnej Towarzystwa przy minimalizacji występujących ryzyk.


B.1.5 Istotne zmiany w systemie zarządzania
W 2020 roku nie zaszły istotne zmiany w systemie zarządzania.


B.1.6 Kluczowe funkcje
Zgodnie z wymaganiami systemu Wypłacalność II Zarząd Spółki ustanowił cztery kluczowe funkcje: funkcję 
zarządzania ryzykiem, funkcję zapewnienia zgodności, funkcję audytu wewnętrznego oraz funkcję aktuarialną. 


B.1.6.1 Funkcja zarządzania ryzykiem
Funkcja zarządzania ryzykiem jest odpowiedzialna za działania powiązane z zarządzaniem ryzykiem w Towarzystwie 
i raportuje do Zarządu Towarzystwa. Osoba nadzorująca funkcję zarządzania ryzykiem to dyrektor Biura Zarządzania 
Ryzykiem, który jest powoływany przez Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały. Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem 
podlega członkowi Zarządu, odpowiedzialnemu za pion finansowy i zarządzania ryzykiem. Osoba nadzorująca 
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funkcję zarządzania ryzykiem musi posiadać wystarczające doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym 
i wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, umiejętności komunikacyjne i zarządcze. Ponadto powinna to być osoba 
o nieposzkalowanej reputacji i uczciwości. 
Zadania funkcji zarządzania ryzykiem są wykonywane przez osobę nadzorującą funkcję zarządzania ryzykiem oraz 
pracowników Biura Zarządzania Ryzykiem. 


Zarówno kierujący, jak i pracownicy Biura Zarządzania Ryzykiem nie są w sposób bezpośrednio ani pośrednio 
zaangażowani w działania operacyjne Towarzystwa, co zapewnia niezależność funkcji zarządzania ryzykiem. Osoba 
nadzorująca funkcję zarządzania ryzykiem nie wykonuje także zadań innych kluczowych funkcji, w szczególności 
jest w pełni niezależna od funkcji audytu wewnętrznego, której zadania są wykonywane przez Biuro Audytu 
Wewnętrznego. 


Funkcja zarządzania ryzykiem odpowiada w szczególności za:
• identyfikację, pomiar, monitorowanie i raportowanie wszystkich ryzyk, na które jest narażone Towarzystwo, 
• identyfikację funkcjonujących w Towarzystwie mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz mechanizmów 


ograniczania ryzyka, 
• przygotowanie we współpracy z odpowiednimi departamentami merytorycznymi polityk zarządzania ryzykiem 


(wymaganych przez system Wypłacalność II), Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego_CL_2021.02.01 
21 d) nadzór nad implementacją polityk zarządzania ryzykiem,


• koordynację zarządzania ryzykiem w Towarzystwie, 
• monitorowanie profilu ryzyka Towarzystwa, w tym identyfikacja nowych ryzyk, ich ocena oraz wydawanie 


rekomendacji dotyczących działań w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk,
• monitorowanie istniejącego systemu zarządzania ryzykiem w celu identyfikacji słabych stron i istotnych usterek, 
• weryfikację wyników obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności (w tym jego wybranych składowych na 


etapie obliczeń) i minimalnego wymogu kapitałowego, 
• przeprowadzanie procesu Własnej Oceny Ryzyka i Wypłacalności (ORSA),
• regularne raportowanie poziomu narażenia na ryzyko, w szczególności wyników ORSA, 
• raportowanie potencjalnie krytycznych ryzyk, 
• raportowanie dotyczące zarządzania ryzykiem do Zarządu, akcjonariuszy i do organu nadzoru, 
• tworzenie Planów Ciągłości Działania, koordynację przeglądów i aktualizacji Planów Ciągłości Działania, nadzór 


nad dokumentacją i testami systemu zachowania ciągłości działania dla kluczowych procesów biznesowych.


W ramach działalności doradczej funkcja zarządzania ryzykiem przekazuje opinię na temat wpływu proponowanych 
zmian / decyzji strategicznych na profil ryzyka Towarzystwa. Może także opiniować projekty dokumentów 
wewnętrznych lub zmian w procesach biznesowych. 


Ponadto funkcja zarzadzania ryzykiem Towarzystwa na bieżąco współpracuje z funkcją zarządzania ryzykiem Grupy 
VIG w celu umożliwienia koordynacji zarządzania ryzykiem a także zapewnienia spójności rozwiązań w Grupie VIG. 


Dopuszcza się delegowanie wybranych zadań do innych osób / funkcji / jednostek organizacyjnych pod warunkiem, 
że zapewnione jest ich wykonanie w sposób niezależny i obiektywny, a także, że funkcja zarządzania ryzykiem ma 
w każdym momencie możliwość udzielenia wskazówek dotyczących wykonania zadania, kontroli wykonania zadania 
i walidacji otrzymanych wyników. 


B.1.6.2 Funkcja zapewnienia zgodności (Compliance)
Funkcja zapewnienia zgodności jest odpowiedzialna za zgodność działań Spółki z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, rekomendacjami organu nadzoru, wytycznymi wynikającymi z kultury korporacyjnej Grupy VIG, 
regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi przez Towarzystwo standardami postępowania. Funkcja zapewnienia 
zgodności jest częścią systemu kontroli wewnętrznej. Jej zadania są realizowane przez Biuro Zapewnienia Zgodności. 
Osobą nadzorującą funkcję zapewnienia zgodności jest Dyrektor Biura Zapewnienia Zgodności. Dyrektor Biura 
Zapewnienia Zgodności podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki. Zgodnie z przyjętą „Polityką zarządzania 
ryzykiem braku zgodności” zakres obowiązków funkcji Compliance obejmuje:


• Doradztwo – funkcja Compliance doradza organom i pracownikom Spółki w zakresie przestrzegania przepisów 
i regulacji dotyczących obszarów Compliance. W szczególności funkcja Compliance ocenia możliwy wpływ 
wszelkich zmian otoczenia prawnego na działalność Spółki, jak również proponuje podjęcie działań w celu 
zapobieżenia niezgodnościom;


• Zarządzanie Ryzykiem Compliance – funkcja Compliance identyfikuje i ocenia Ryzyko Compliance, monitoruje 
i sprawdza działalność Spółki w celu oceny adekwatności i skuteczności procesów kontroli z punktu widzenia 
Compliance. Funkcja Compliance podejmuje działania zmierzające do obniżenia zagrożeń wynikających 
z Ryzyk Compliance poprzez stosowanie dodatkowych środków kontroli (w szczególności tworzenie instrukcji 
wewnętrznych oraz szkolenia itp.);
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• Raportowanie – funkcja Compliance sporządza m.in.: roczny Plan Zgodności na dany rok kalendarzowy, w którym 
określone są zadania, jakie Biuro Zapewnienia Zgodności planuje realizować w poszczególnych obszarach 
swojej działalności, roczny Raport Funkcji Zgodności obejmujący działania wykonane przez funkcję Compliance 
w okresie sprawozdawczym oraz opis różnic w stosunku do działań ujętych w Planie Zgodności, roczny Raport 
Outsourcingu dotyczący outsourcingu funkcji należących do systemu zarządzania oraz czynności uznanych za 
ważne i podstawowe (tzw. outsourcing podlegający notyfikacji do Komisji Nadzoru Finansowego), kwartalne 
Raporty Funkcji Zgodności obejmujące działania wykonane przez Biuro Zapewnienia Zgodności w okresie 
sprawozdawczym, comiesięczną analizę zmian w otoczeniu prawnym Towarzystwa wraz z oceną ich możliwego 
wpływu na działalność Towarzystwa, roczny Raport z analizy ryzyk braku zgodności, oświadczenie Zarządu 
dot. stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Towarzystwie, Raport Zarządu dotyczący oceny efektywności 
systemu zarządzania produktem, realizacji zasad dotyczących badania adekwatności produktu oraz zasad 
dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, Raporty doraźne o zidentyfikowanych incydentach braku zgodności, które 
mogą być również przekazywane do odpowiednich adresatów;


• Szkolenia z zakresu Compliance i podnoszenie świadomości Compliance – pracownicy Biura Zapewnienia 
Zgodności na bieżąco uczestniczą w szkoleniach w celu podnoszenia swoich kwalifikacji a także zapewniają 
szkolenia i promują działalność zgodną z obowiązującymi regulacjami i standardami przyjętymi przez 
Towarzystwo.


Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym oraz wytycznymi EIOPA dotyczącymi systemu zarządzania, funkcja 
Compliance pełniona jest przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje, wiedzę oraz doświadczenie.
Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym oraz wytycznymi EIOPA dotyczącymi systemu zarządzania funkcja 
zapewnienia zgodności pełniona jest przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje, wiedzę oraz doświadczenie.


B.1.6.3 Funkcja audytu wewnętrznego
Została opisana szczegółowo w podrozdziale B.5.


B.1.6.4 Funkcja aktuarialna
Została opisana szczegółowo w podrozdziale B.6.


B.1.7 Wynagrodzenie
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Aktualnie członkowie 
Rady Nadzorczej otrzymują stałe wynagrodzenie kwartalne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy. W wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej nie występuje część zmienna.


Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Wysokość i zasady wynagradzania członków 
zarządu określane są w indywidualnych umowach zawieranych z członkiem Zarządu przez Radę Nadzorczą. 
Wynagrodzenie członka Zarządu składa się z części stałej i zmiennej (bonus roczny). Rada Nadzorcza, określając 
zasady wynagrodzenia zmiennego (bonus roczny), wykazuje dbałość o to, aby płatność znacznej części zmiennego 
składnika wynagrodzenia członka Zarządu zawierała elastyczny odroczony składnik uwzględniający charakter 
i ramy czasowe działalności Spółki. Wynagrodzenie zmienne (bonus roczny) jest oparte na mierzalnych celach 
definiowanych na początku roku kalendarzowego przez Radę Nadzorczą dla każdego członka Zarządu; przykładowe 
cele to: wynik finansowy, realizacja planu sprzedaży, szkodowość danej linii biznesowej, realizacja budżetu kosztów 
Spółki, combined ratio.


Zasady wynagradzania pracowników Spółki są określane przez Regulamin Wynagradzania Spółki oraz umowy 
o pracę. 


Indywidualne stawki wynagrodzeń zasadniczych, a także wartości i zasady przyznawania elementów zmiennych 
(o ile nie wynikają z Regulaminu Wynagradzania) zawarte są w umowach o pracę poszczególnych pracowników. 
Oprócz wynagrodzeń pieniężnych Spółka oferuje pracownikom refundację ubezpieczenia medycznego i pakiet 
świadczeń o charakterze socjalnym, a także specjalne zniżki na ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia na życie.


W przypadku pracowników spoza obszarów sprzedaży oraz oprócz pracowników zajmujących stanowiska 
managerskie (tzn. dyrektor, zastępca dyrektora, menedżer, kierownik, doradca, pełnomocnik), osób nadzorujących 
funkcje kluczowe oraz kluczowych specjalistów (którzy są objęci systemem bonusów rocznych) – pracownicy 
otrzymują wyłącznie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze.


W Spółce istnieje system bonusów rocznych przeznaczony dla pracowników zajmujących stanowiska menedżerskie 
(zdefiniowane powyżej), osób nadzorujących funkcje kluczowe oraz kluczowych specjalistów. System bonusów 
rocznych jest oparty na mierzalnych celach i zadaniach, definiowanych na początku roku kalendarzowego dla 
każdego pracownika objętego systemem bonusowym i tożsamych z celami Spółki na dany rok. Elementem bonusu 
rocznego jest również wynik rocznej oceny okresowej pracownika, co motywuje nie tylko do osiągania wyników 
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biznesowych, ale i do rozwoju osobistego.


Poszczególne cele/zadania w bonusie rocznym posiadają określone w wewnętrznych uregulowaniach Spółki wagi 
w danych kategoriach (cele Spółki, cele zespołu, cele indywidualne, ocena roczna), tak aby z jednej strony połączyć 
system bonusowy z wynikami Spółki, z drugiej – docenić indywidualny wkład pracownika w jej rozwój, a ponadto 
zapobiec przyjmowaniu przez pracowników nadmiernego ryzyka w zarządzanych obszarach. Przykładami celów 
Spółki są: wynik finansowy, realizacja planu sprzedaży; szkodowość danej linii biznesowej; realizacja budżetu 
kosztów Spółki; jako przykład celów zespołu można podać kluczowe projekty biznesowe zaplanowane w Spółce 
na dany rok realizowane w danym zespole lub w kilku zespołach; jako przykład celu indywidualnego można podać 
zadanie związane z zakresem obowiązków pracownika o szczególnej wadze dla Spółki. Każdy cel jest dokładnie 
zdefiniowany w indywidualnej tabeli przygotowanej dla pracownika – pracownik zna z góry jego oczekiwaną wartość 
w liczbie bądź procencie albo też opisie oczekiwanych rezultatów lub daty wdrożenia; zna też wartość premii rocznej 
przyporządkowanej do danego celu.


Ponadto w przypadku osób nadzorujących funkcje kluczowe, począwszy od roku 2017, Spółka wprowadziła do 
premii rocznej zasadę, że płatność jej istotnej części zawiera elastyczny oraz odroczony w czasie element, który 
uwzględnia naturę działalności zakładu ubezpieczeń. 


Spółka nie oferuje osobom z AMSB ani też pracownikom Spółki dodatkowych elementów wynagrodzenia, takich jak 
akcje, opcje na akcje lub jakiekolwiek inne zmienne komponenty inne niż wskazane powyżej. 


Spółka nie posiada żadnego dodatkowego systemu emerytalnego lub systemu wcześniejszych emerytur dla AMSB 
lub pracowników.


B.1.8 Informacje o istotnych transakcjach zawartych z akcjonariuszami oraz członkami Zarządu lub Rady 
Nadzorczej.
Spółka nie dokonała w roku 2020 żadnych istotnych transakcji z osobami mającymi istotny wpływ na działalność 
Spółki lub z osobami z AMSB.


B.2 Wymogi dotyczące kompetencji i reputacji 


Ocena kompetencji członków Zarządu oraz osób, które nadzorują kluczowe funkcje obejmuje ocenę ich kwalifikacji 
zawodowych i formalnych, wiedzy, jak również odpowiedniego doświadczenia w sektorze ubezpieczeniowym, 
innych sektorach finansowych lub innych rodzajach działalności oraz uwzględnia obowiązki powierzone danej 
osobie, a także, o ile ma to znaczenie dla wykonywania tych obowiązków, jej umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń, 
finansów, rachunkowości, funkcji aktuarialnych i zarządzania. 


Ocena zaś reputacji danej osoby obejmuje ocenę uczciwości i prawidłowej sytuacji finansowej w oparciu o informacje 
dotyczące jej charakteru oraz postępowania w życiu prywatnym i zawodowym, w tym dotyczące kwestii karnych, 
finansowych i nadzorczych mających znaczenie dla celów oceny. 


Ocena wymagań dotyczących kompetencji i reputacji członków Zarządu jest dokonywana przez Radę Nadzorczą.


Ocena wymagań dotyczących kompetencji i reputacji osób nadzorujących funkcje kluczowe jest dokonywana przez 
Spółkę w ramach oceny „fit & proper”. Ocena ta jest dokonywana w oparciu o specjalną deklarację zawierającą 
szczegółowe pytania z zakresu wypełniania warunków bycia „fit & proper” (dalej: Deklaracja). Deklaracja oraz zasady 
jej stosowania zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Spółki.


Zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Zarząd:
• Deklaracja jest składana do Biura Zasobów Ludzkich:


• w przypadku zatrudniania nowej osoby na stanowisku kluczowym – przed dniem zawarcia z tą osobą umowy 
o pracę,


• w przypadku osób aktualnie zajmujących stanowiska kluczowe – corocznie, do 31 marca każdego roku 
kalendarzowego.


• W przypadku:
• zatrudniania nowej osoby na stanowisku kluczowym – wypełniona i podpisana Deklaracja jest dołączana przez 


Biuro Zasobów Ludzkich do wniosku o zatrudnienie, a następnie przechowywana w aktach osobowych danego 
pracownika,


• osób aktualnie zajmujących stanowiska kluczowe – każdorazowo wypełniona i podpisana Deklaracja jest 
przechowywana przez Biuro Zasobów Ludzkich w aktach osobowych danego pracownika.
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B.3 System zarządzania ryzykiem, w tym własna ocena ryzyka i wypłacalności 
System zarządzania ryzykiem w Towarzystwie jest monitorowany przez Biuro Zarządzania Ryzykiem, oparty jest na:


• strukturze organizacyjnej, która obejmuje podział kompetencji i zadań realizowanych przez jednostki 
organizacyjne Towarzystwa, szczególnie te biorące udział w procesie zarządzania ryzykiem oraz komitety,


• procesie zarządzania ryzykiem, w tym na metodach identyfikacji, pomiaru i oceny, monitorowania i kontrolowania, 
raportowania ryzyka oraz podejmowania działań zarządczych.


B.3.1. Strategia i struktura zarządzania ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem stanowi podstawę codziennej działalności operacyjnej Towarzystwa. Jest to proces, w ramach, 
którego w sposób usystematyzowany rozwiązuje się problemy związane z ryzykiem, na które Towarzystwo jest 
narażone w ramach prowadzonej działalności. Celem zarządzania ryzykiem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa, 
a także ograniczenie niepewności w realizacji przez Towarzystwo zakładanych celów biznesowych. 


Działania związane z zarządzaniem ryzykiem w Towarzystwie są koordynowane przez Biuro Zarządzania Ryzykiem. 
Kierujący Biurem Zarządzania Ryzykiem nadzoruje funkcję zarządzania ryzykiem. Zadania funkcji zarządzania 
ryzykiem zostały opisane w części dotyczącej funkcji zarządzania ryzykiem. 


Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem w Towarzystwie zostały przedstawione w rozdziale B.3.3. Strategia 
zarządzania ryzykiem.


Towarzystwo definiuje „ryzyko” jako możliwość poniesienia strat, szkody lub niezrealizowania celu działania w wyniku 
zajścia zdarzenia przyszłego i niepewnego. Ryzyko, którego realizacja może mieć znaczący niekorzystny wpływ na 
sytuację finansową, wyniki bądź przepływy finansowe Towarzystwa, jest uznawane za istotne. Ocena czy dane 
ryzyko należy uznać za istotne odbywa się w procesie zarządzania ryzykiem. 


Całościowa odpowiedzialność za ryzyko przyjmowane przez Towarzystwo spoczywa na Zarządzie Towarzystwa. 
Dodatkowo w procesie inwentaryzacji ryzyk określa się w sposób jednoznaczny właściciela każdej kategorii lub 
podkategorii ryzyka. 


Lista ryzyk identyfikowanych przez Towarzystwo znajduje się w „Polityce zarządzania ryzykiem obowiązującej 
w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group”, są to:


 Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie
 Ryzyko ubezpieczeń zdrowotnych


Ryzyka dla klientów


 Ryzyko operacyjne i nowo powstające


Ryzyko związane z prowadzoną działalnością i innymi rodzajami ryzyka biznesowego


 Ryzyko rynkowe
 Ryzyko kredytowe
 Ryzyko płynności


Ryzyka z inwestycji


Rysunek 4.Lista ryzyk identyfikowanych przez Towarzystwo


Poza wymienionymi wyżej ryzykami Towarzystwo rozpoznaje także ryzyko reputacji oraz strategiczne, które zostały 
opisane w rozdziałach C.6 i C.7. 


Najważniejszymi ryzykami z punktu widzenia prowadzonej działalności, a także pod względem generowania 
kapitałowego wymogu wypłacalności, jest ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie oraz ryzyko rynkowe. 


W procesie identyfikacji i analizy ryzyka kategorie ryzyka wymienione powyżej mogą być dzielone na podkategorie. 


Powyższy katalog ryzyk jest regularnie aktualizowany w ramach procesu inwentaryzacji ryzyk w celu uwzględnienia 
wszystkich ryzyk, na które narażone jest Towarzystwo. W procesie inwentaryzacji ryzyk określa się także podstawowe 
zasady pomiaru każdego ryzyka. 
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B.3.2. Proces zarządzania ryzykiem
Proces zarządzania ryzykiem składa się z następujących etapów: identyfikacja ryzyka, pomiar i ocena ryzyka, 
monitoring/kontrola ryzyka, raportowanie ryzyka, decyzja w zakresie zarządzania ryzykiem. 


Identyfikacja ryzyka polega na rozpoznaniu rzeczywistych i potencjalnych źródeł ryzyka, które mogą mieć wpływ 
na realizację celów Towarzystwa. Proces identyfikacji ryzyka przeprowadzany jest przez poszczególne jednostki 
w zakresie obszaru ich działalności. 


Pomiar i ocena ryzyka są dokonywane w zależności od charakterystyki danego typu ryzyka oraz poziomu jego 
istotności. Pomiar ryzyka jest prowadzony przez poszczególne jednostki organizacyjne. Biuro Zarządzania Ryzykiem 
odpowiada za zagregowany pomiar ryzyka w zakresie określonym przez apetyt na ryzyko i limity tolerancji. Limity 
tolerancji są określone na podstawie udziału kapitałowego wymogu wypłacalności poszczególnych podmodułów 
w całkowitym podstawowym kapitałowym wymogu wypłacalności. Dotyczą one m.in. wypłacalności Towarzystwa 
i stanowią podstawę określenia strategicznie istotnych preferencji i tolerancji dla ryzyk objętych Strategią. 


Limity dotyczące ryzyk mierzonych ilościowo przedstawia poniższa tabela.


Kategoria ryzyka
Profil ryzyka


Tolerancja


Ryzyko ubezpieczeń zdrowotnych 15%–35% podstawowego 
wymogu kapitałowego


Ryzyko ubezpieczeniowe 
w ubezpieczeniach na życie


50%–80% podstawowego 
wymogu kapitałowego


Ryzyko rynkowe 25%–55% podstawowego 
wymogu kapitałowego


Ryzyko kredytowe 1%–5% podstawowego 
wymogu kapitałowego


Ryzyko płynności Analiza wrażliwości dla rocznej 
prognozy płynności 1:200


0 1 2 3 4


 Rysunek 5. Preferencje oraz tolerancje na ryzyko na 2021 rok


Do każdego rodzaju ryzyka wykorzystuje się odpowiednią metodę jego pomiaru. Towarzystwo stosuje jakościowe lub 
ilościowe podejście do pomiaru ryzyka. 


• Podejście ilościowe 
Podejście ilościowe jest stosowane wobec tych kategorii ryzyk, dla których zgromadzono wystarczającą ilość danych 
historycznych, niezbędnych do przeprowadzenia analiz statystycznych, na przykład ryzyka rynkowe, kredytowe, 
ubezpieczeniowe, gdzie wynikiem obliczeń będzie np. kapitał niezbędny na pokrycie ryzyka lub przedział ufności.
 


• Podejście jakościowe 
Podejście jakościowe stosowane jest dla wszystkich kategorii ryzyk, dla których nie zgromadzono odpowiedniej 
ilości danych niezbędnych do przeprowadzenia poprawnej analizy statystycznej, na przykład ryzyko operacyjne, 
strategiczne lub reputacyjne. Efektem pomiaru jest oszacowanie prawdopodobieństwa materializacji danego ryzyka 
oraz dotkliwości jego realizacji bądź określenie zagrożenia przy użyciu danych porządkowych (np. ryzyko zerowe, 
niskie, średnie, wysokie i bardzo wysokie).


Monitoring/kontrola ryzyka polega na bieżącym przeglądzie odchyleń realizacji od założonych punktów odniesienia 
(limitów, wartości progowych, planów, wartości z poprzedniego okresu, wydanych rekomendacji i zaleceń). 


Raportowanie ryzyka jest procesem pozwalającym na efektywną komunikację o ryzyku i wspierającym zarządzanie 
ryzykiem na różnych poziomach decyzyjnych. 


Decyzje w zakresie zarządzania ryzykiem obejmują m.in.: akceptację ryzyka, warunkową akceptację ryzyka, unikanie 
ryzyka, działania mające na celu łagodzenie efektów ryzyka, odrzucenie ryzyka, określanie apetytu na ryzyko. 
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Raportowanie
ryzyka


Monitoring/
kontrola
ryzyka
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ryzyka


Identyfikacja
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Rysunek 6. Proces zarządzania ryzykiem


B.3.3. Strategia zarządzania ryzykiem
Raz w roku Zarząd Towarzystwa oraz Rada Nadzorcza zatwierdzają „Strategię zarządzania ryzykiem” na nadchodzący 
rok. 


„Strategia zarządzania ryzykiem” określa ryzyka powiązane z celami strategicznymi i biznesowymi, a także działania 
mające na celu zarządzanie tymi ryzykami. Ponadto określa minimalną wartość współczynnika wypłacalności (pokrycia 
kapitałowego wymogu wypłacalności środkami własnymi). W przypadku spadku współczynnika wypłacalności, 
szczególnie poniżej poziomu założonego w „Strategii zarządzania ryzykiem”, Zarząd Towarzystwa wspólnie z funkcją 
zarządzania ryzykiem analizują przyczyny zaistniałej sytuacji i opracowują plan działań naprawczych, jeśli sytuacja 
tego wymaga. Działania naprawcze są monitorowane przez Zarząd Towarzystwa. Informacja o przekroczeniu limitu 
i działaniach naprawczych jest także przekazywana Radzie Nadzorczej. 


Towarzystwo stosuje następujące strategie zarządzania ryzykami, na które jest narażona: 
• akceptacja / warunkowa akceptacja ryzyka bezpośrednio powiązanego z prowadzoną działalnością (ryzyko 


ubezpieczeniowe, ryzyko rynkowe, ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, ryzyko operacyjne),
• transfer ryzyka ubezpieczeniowego na przykład w ramach programu reasekuracyjnego,
• odrzucenie ryzyka, dla którego Towarzystwo nie posiada niezbędnego know-how lub niezbędnych zasobów do 


zarządzania tym ryzykiem, ryzyk, których Towarzystwo nie potrafi ocenić ani wycenić lub ryzyk, których akceptacja 
spowodowałaby wzrost wymogów kapitałowych powyżej limitów określonych przez Zarząd Towarzystwa. 


Powyższe zasady są wdrożone w wewnętrznych procedurach i instrukcjach, które zawierają opis sposobu 
postępowania i poziomu akceptacji ryzyka w bieżących działaniach operacyjnych Towarzystwa (takich jak na przykład 
akceptacja ryzyka ubezpieczeniowego, podejmowanie decyzji inwestycyjnych, podejmowanie decyzji w zakresie 
likwidacji szkód, podejmowanie decyzji dotyczących rozpoczęcia współpracy z kontrahentem). 


B.3.4. Organizacja zarządzania ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem odbywa się na wszystkich poziomach organizacyjnych. 


Organizacja zarządzania ryzykiem w Towarzystwie jest wdrożona w sposób zapewniający to, że osobom ani 
jednostkom odpowiedzialnym za zwiększenie ekspozycji na ryzyko nie może być powierzone, nawet w sposób 
pośredni, jego monitorowanie i kontrola. Powyższe zapewnia niezależność monitorowania i kontroli ryzyka od jego 
akceptacji. 


Poniższy rysunek przedstawia podział kompetencji i zadań w Towarzystwie: 
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POZIOM I
Rada nadzorcza


POZIOM II
Zarząd


POZIOM III
Komitety


POZIOM IV
Działania operacyjne


Sprawowanie nadzoru nad procesem zarządzania ryzykiem oraz ocena 
adekwatności i skuteczności tego procesu w ramach kompetencji określonych 
w statucie i regulaminie Rady


Organizacja i zapewnienie działania Systemu Zarządzania Ryzykiem poprzez 
uchwalanie regulacji wewnętrznych, wyznaczanie apetytu na ryzyko, określenie 
profilu ryzyka i określenie tolerancji na poszczególne kategorie ryzyka


Podejmowanie decyzji dotyczących ograniczania poziomu poszczególnych ryzyk 
w ramach przysługujących im kompetencji


W ramach czwartego poziomu kompetencyjnego procesu zarządzania ryzykiem 
występują trzy linie obrony:


I Linia obrony


Jednostki biznesowe 
(właściciele ryzyka)


Bieżące zarządzanie 
ryzykiem na poziomie 


jednostek, postępowanie 
zgodne z określonymi 


procedurami


II Linia obrony


Funkcje: zarządzania 
ryzykiem, zgodności, 


aktuarialna 
Zarządzanie ryzykiem 


przez wyspecjalizowane 
komórki zajmujące 
się identyfikacją, 
monitorowaniem  


i raportowaniem o ryzyku


III Linia obrony


Audyt wewnętrzny
Niezależne audyty 


elementów Systemu 
Zarządzania Ryzykiem


Rysunek 7. Podział kompetencji 
i zadań w Towarzystwie 


Zarząd Towarzystwa
Zarząd Towarzystwa jako ostateczny właściciel przyjmowanego ryzyka ponosi ogólną odpowiedzialność za 
odpowiednie wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem. 


Biuro Zarządzania Ryzykiem 
Biuro Zarządzania Ryzykiem jest odpowiedzialne za przeprowadzenie bądź koordynację procesów zarządzania 
ryzykiem, a także za raportowanie wyników tych procesów do Zarządu Towarzystwa. 


Kierownicy jednostek organizacyjnych 
Kierownicy jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za odpowiednie zarządzanie ryzykiem w nadzorowanych 
przez siebie obszarach. Jako właściciele ryzyk kierownicy jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za 
identyfikację na bieżąco ryzyk w zarządzanych przez siebie obszarach, ich ocenę oraz proponowanie i wdrożenie 
odpowiednich środków zarządzania ryzykiem. 


Pracownicy 
Każdy pracownik Towarzystwa jest zobowiązany do wykonywania swoich zadań w sposób sumienny i staranny. 
Pracownik jest zobowiązany do zapewnienia możliwie wysokiej jakości wykonywanej pracy oraz do stosowania 
w trakcie pracy odpowiednich kontroli ograniczających poziom ryzyka. W przypadku zidentyfikowania ryzyka lub braku 
kontroli, których pracownik nie jest w stanie wyeliminować lub ograniczyć, pracownik ma obowiązek poinformowania 
o tym swojego przełożonego. 


Biuro Zapewnienia Zgodności
Biuro Zapewnienia Zgodności jest częścią systemu kontroli wewnętrznej i jest odpowiedzialne za ocenę i kontrolę 
ryzyka braku zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa. 


Biuro Audytu Wewnętrznego 
Audyt Wewnętrzny Towarzystwa jest odpowiedzialny za niezależny audyt/przegląd systemu zarządzania ryzykiem 
Towarzystwa zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich dokumentach wewnętrznych Towarzystwa. 
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Rada Nadzorcza/ Komitet Audytu 
Rada Nadzorcza, a w jej ramach Komitet Audytu wykonując swoje czynności nadzorcze, mają uprawnienia do 
prowadzenia stałego nadzoru działalności Towarzystwa. Rada Nadzorcza, w tym Komitet Audyt, mogą w każdym 
czasie żądać od Zarządu Towarzystwa i pracowników Towarzystwa wszelkich sprawozdań i wyjaśnień zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi Towarzystwa.


B.3.5. Własna ocena ryzyka i wypłacalności 
Własna ocena ryzyka i wypłacalności (ORSA) jest jednym z elementów systemu zarządzania ryzykiem w Towarzystwie. 
ORSA m.in. stanowi integralną część strategii działalności i jest stale uwzględniana przy podejmowaniu przez 
Towarzystwo strategicznych decyzji. Zasady przeprowadzania procesu ORSA zostały zatwierdzone przez Zarząd 
Towarzystwa („Polityka przeprowadzania własnej oceny ryzyka i wypłacalności”). Raz w roku zasady podlegają 
przeglądowi, a wszelkie aktualizacje zasad są zatwierdzane przez Zarząd Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa jest 
zobowiązany do uwzględnienia w decyzjach zarządczych i strategicznych wyników przeprowadzonego procesu 
ORSA oraz wynikających z niego wniosków. Zasady przeprowadzania procesu ORSA są następujące: 


• pokrycie wszystkich materialnych ryzyk, na jakie narażone jest Towarzystwo, 
• ocena ryzyka powinna opierać się nie tylko o metody stosowane do wyliczeń kapitałowego wymogu wypłacalności, 


ale także o inne, 
• proces ORSA powinien być przeprowadzony na podstawie możliwie najbardziej aktualnych danych (ostatnia 


aktualna ocena ryzyka, najnowsza wersja planu finansowego oraz najnowsze dane finansowo-księgowe), 
• dane zastosowane w procesie ORSA powinny być adekwatne, dokładne i zgodne z wewnętrznymi dokumentami 


Towarzystwa dot. zakresu jakości danych, 
• okres planowania ORSA powinien być spójny z okresem planowania w Towarzystwie, tj. na trzy lata, 
• niezbędna jest komunikacja i współpraca pomiędzy wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa oraz 


Grupą VIG, 
• ostateczna wersja raportu ORSA powinna być zatwierdzona przez Zarząd Towarzystwa, a dyskusja na jego 


temat powinna zostać udokumentowana.


Proces ORSA jest przeprowadzany zgodnie z przepisami Wypłacalność II regularnie, przynajmniej raz w roku 
i dodatkowo w uzasadnionych przypadkach np. po wystąpieniu istotnych zmian w profilu ryzyka. Bodźcem 
uruchamiającym przeprowadzenie doraźnej ORSA może być: 


• stwierdzone w ramach kwartalnego monitorowania zmiany w profilu ryzyka skutkujące zmianą współczynnika 
pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności o 20%, z jednoczesnym przekroczeniem ustalonego przez Zarząd 
Towarzystwa w „Strategii zarządzania ryzykiem” minimalnego poziomu wskaźnika wypłacalności (125%), 


• spadek współczynnika pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności na koniec kwartału w porównaniu ze 
współczynnikiem wypłacalności na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. Progi zmian współczynnika 
wypłacalności, przy których przeprowadzany jest doraźny proces ORSA, zostały wskazane w tabeli 6. 


Spadek współczynnika pokrycia kapitałowego 
wymogu wypłacalności (w punktach)


Współczynnik pokrycia kapitałowego 
wymogu wypłacalności


30 poniżej 150%
50 powyżej 150% i poniżej 200%
75 powyżej 200% i poniżej 300%
100 powyżej 300%


Tabela 6.Limity do uruchomienia doraźnego procesu ORSA w zależności od spadku współczynnika pokrycia kapitałowego procesu wypłacalności


• połączenie z inną spółką,
• akwizycja nowego podmiotu, którego wartość aktywów przekracza 30% wartości aktywów Towarzystwa, 
• przekroczenie limitów określonych w strategicznej alokacji aktywów, o której mowa w rozdziale C.2 Ryzyko 


rynkowe, w części dotyczącej strategii inwestowania. 


Proces ORSA jest koordynowany przez Biuro Zarządzania Ryzykiem, a zaangażowane w niego są wszystkie 
jednostki organizacyjne Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa, wraz z Biurem Zarządzania Ryzykiem, Biurem Aktuariatu 
(plus Reasekuracji) i Biurem Controllingu Finansowego jest zaangażowany w analizę założeń, celów strategicznych 
oraz wyników ORSA. Biuro Aktuariatu (plus Reasekuracji), Biuro Controllingu Finansowego, Departament 
Rachunkowości, Biuro Sprawozdawczości Finansowej i Podatkowej dostarczają informacje wejściowe do procesu 
ORSA, w szczególności: sprawozdania statutowe i sprawozdania sporządzone według zasad Wypłacalności II, plany 
finansowe, strategie biznesowe. Wszystkie jednostki organizacyjne Towarzystwa biorą udział w inwentaryzacji ryzyk, 
której wyniki także są punktem wyjścia do procesu ORSA. Celem procesu inwentaryzacji ryzyk jest przedstawienie 
pełnego profilu ryzyka Towarzystwa, zarówno dla ryzyk ocenianych ilościowo, jak i jakościowo. 
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Horyzont czasowy procesu ORSA jest zgodny z horyzontem planowania finansowego w Towarzystwie, tj. trzy lata. 


Kluczowym elementem ORSA jest prognoza przyszłych potrzeb kapitałowych i poziomu środków własnych na ich 
pokrycie oraz analiza scenariuszy. Stanowią one istotne elementy przy formułowaniu strategii zarządzania ryzykiem 
na nadchodzący rok kalendarzowy oraz średnioterminowego planu zarządzania kapitałem Towarzystwa. Efektem 
tych działań jest ostateczne zatwierdzenie przez Zarząd Towarzystwa i Radę Nadzorczą „Strategii zarządzania 
ryzykiem” i planu finansowego, w tym średnioterminowego planu zarządzania kapitałem. 


Wyniki oraz wnioski pochodzące z procesu ORSA są dokumentowane w raporcie ORSA i przedstawiane do akceptacji 
Zarządu Towarzystwa. Po zatwierdzeniu raportu ORSA przez Zarząd Towarzystwa raport ten jest przekazywany do 
organu nadzoru. 


W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły istotne zmiany w procesie zarządzania ryzykiem oraz w procesie 
przeprowadzania ORSA. 


B.4 System kontroli wewnętrznej 
System kontroli wewnętrznej obejmuje procedury administracyjne i księgowe, procedury i mechanizmy kontroli 
wewnętrznej, odpowiednie ustalenia w zakresie raportowania na wszystkich szczeblach Towarzystwa w celu 
zapewnienia zgodności działalności Towarzystwa z przepisami prawa oraz dostarczania Zarządowi Towarzystwa 
odpowiednich i wiarygodnych informacji w celu podejmowania świadomych decyzji. 


W zakresie ryzyka operacyjnego, wykorzystywana jest ocena, przeprowadzana raz do roku umożliwiająca ocenę 
zapewniającą: 


• skuteczność i efektywność operacyjną,
• wiarygodność informacji finansowych i niefinansowych, w tym raportów i sprawozdań finansowych,
• odpowiednią kontrolę ryzyk operacyjnych,
• ostrożne podejście do prowadzenia biznesu,
• zgodność z prawem i innymi regulacjami zewnętrznymi,
• zgodność ze strategiami, politykami, procesami oraz procedurami w zakresie raportowania określonymi 


w Towarzystwie.


W celu osiągnięcia tych celów Towarzystwo wdrożyło ogólne standardy dotyczące systemu kontroli wewnętrznej 
wraz z określonymi obowiązkami i minimalnymi wymaganiami dotyczącymi dokumentacji.


B.4.1. Zasady kontroli wewnętrznej
Mając na uwadze cele, jakie musi spełnić system kontroli wewnętrznej, Towarzystwo określa następujące zasady:


• Towarzystwo wdraża regulacje i wspiera zachowania mające na celu utrzymanie efektywnej kontroli na wszystkich 
szczeblach struktury organizacyjnej;


• Towarzystwo wdraża i utrzymuje strukturę organizacyjną odpowiednią do skali i złożoności prowadzonej 
działalności;


• role i odpowiedzialności pracowników zostały określone w sposób jednoznaczny, przy uwzględnieniu zasad 
dotyczących zapobiegania konfliktom interesów;


• Towarzystwo identyfikuje i ocenia ryzyka, które są związane z procesami i prowadzoną działalnością, które 
mogłyby negatywnie wpłynąć na możliwość osiągania celów biznesowych przez Towarzystwo. Towarzystwo 
wprowadza i utrzymuje kontrole powiązane z tymi ryzykami w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie celów;


• kontrole są stosowane na różnych poziomach struktury organizacyjnej i operacyjnej, w różnych okresach czasu 
i z różnym poziomem szczegółowości, w zależności od potrzeb. Działania kontrolne są proporcjonalne do 
poziomu ryzyka, z którym są powiązane;


• przepływ informacji w Towarzystwie zorganizowany jest w sposób, który zapewnia, że wszyscy pracownicy 
rozumieją i przestrzegają zasad i procedur mających wpływ na ich obowiązki. Pracownicy otrzymują odpowiednie 
informacje dotyczące ich pracy i odpowiedzialności.


B.4.2. Struktura systemu kontroli wewnętrznej
System kontroli wewnętrznej jest centralnym elementem zintegrowanym ze strukturą operacyjną i organizacyjną 
Towarzystwa. Odpowiedzialność w systemie kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie poziomy organizacji i rozciąga 
się, począwszy od codziennych zadań po proces oceny w systemie kontroli wewnętrznej. W niniejszym rozdziale 
przedstawiono zakres odpowiedzialności w systemie kontroli wewnętrznej na poszczególnych poziomach organizacji.


Zarząd Towarzystwa
Zarząd Towarzystwa ponosi ogólną odpowiedzialność za odpowiednie wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli 
wewnętrznej w Towarzystwie oraz za przestrzeganie „Polityki kontroli wewnętrznej”. Zarząd Towarzystwa zapewnia 
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określenie zakresów odpowiedzialności w systemie kontroli wewnętrznej oraz funkcjonowanie powiązanych 
z nią procesów. Członkowie Zarządu Towarzystwa sprawują kontrolę nad prawidłowością wykonywania zadań 
w kierowanych przez nich pionach i jednostkach organizacyjnych. Zarząd Towarzystwa otrzymuje i zatwierdza 
wyniki rocznej oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i decyduje o podjęciu działań mających na celu 
ograniczanie ryzyka zgodnie ze strategią i planami biznesowymi.


Kierujący jednostkami organizacyjnymi
Kierujący jednostkami organizacyjnymi są odpowiedzialni za przestrzeganie „Polityki kontroli wewnętrznej” oraz 
za wdrożenie, stosowanie i monitorowanie kontroli w nadzorowanych przez siebie obszarach. Jako właściciele 
ryzyk osoby te są zobowiązane do oceny skuteczności kontroli, podejmowania decyzji o wdrożeniu, zastosowaniu 
i monitorowaniu kontroli w obszarze ich odpowiedzialności. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobligowani są 
do oceny skuteczności kontroli oraz do podejmowania decyzji o ulepszeniu kontroli lub zastosowaniu innych miar 
redukcji ryzyka. Odpowiadają także za prawidłowość zadań wykonywanych przez podległych im pracowników, w tym 
dokonują sprawdzenia czynności lub dokumentów na określonym etapie załatwiania spraw lub w zakresie ustalonym 
dla tych pracowników przez regulacje wewnętrzne (m.in. regulaminy, instrukcje, pełnomocnictwa, zakresy uprawnień 
i odpowiedzialności). Ponadto osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi zobowiązane są do uczestnictwa 
w procesie oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.


Pracownicy Towarzystwa
Każdy pracownik Towarzystwa zobowiązany jest do wykonywania swoich zadań w sposób sumienny i staranny. 
Pracownik zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia wysokiej jakości wykonywanej pracy 
oraz do stosowania odpowiednich kontroli w trakcie pracy. W przypadku zidentyfikowania ryzyka lub braku kontroli, 
których pracownik nie jest w stanie wyeliminować lub ograniczyć, pracownik ma obowiązek poinformowania o tym 
swojego przełożonego.


Biuro Audytu Wewnętrznego
Audyt wewnętrzny Towarzystwa jest odpowiedzialny za niezależny audyt/przegląd systemu kontroli wewnętrznej 
Towarzystwa zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach Towarzystwa. 


Biuro  Zapewnienia Zgodności
Biuro Zapewnienia Zgodności jest częścią systemu kontroli wewnętrznej i odpowiada za ocenę i kontrolę ryzyka 
zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa. Biuro Zapewnienia Zgodności wspiera proces oceny 
skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zakresie oceny ryzyk i kontroli związanych z możliwością wystąpienia 
braku zgodności z przepisami oraz raportuje wyniki tego procesu do Zarządu Towarzystwa i do Grupy VIG.


Biuro Zarządzania Ryzykiem
Biuro Zarządzania Ryzykiem przeprowadza proces oceny systemu kontroli wewnętrznej zgodnie z „Polityką kontroli 
wewnętrznej” oraz ze standardami Grupy VIG. Biuro Zarządzania Ryzykiem wdraża i koordynuje utrzymanie 
spójnego procesu oceny systemu kontroli wewnętrznej w Towarzystwie oraz raportuje wyniki tego procesu do 
Zarządu Towarzystwa i do Grupy VIG.


Rada Nadzorcza / Komitet Audytu
Rada Nadzorcza, a w jej ramach Komitet Audytu, wykonując swoje czynności nadzorcze, mają uprawnienia do 
prowadzenia stałego nadzoru działalności Towarzystwa. Rada Nadzorcza, w tym Komitet Audytu, mogą w każdym 
czasie żądać od Zarządu Towarzystwa i pracowników Towarzystwa wszelkich sprawozdań i wyjaśnień zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa.


B.4.3. Dokumentacja systemu kontroli wewnętrznej
Kluczowym elementem systemu kontroli wewnętrznej jest dokumentacja i raportowanie. Nadrzędny charakter 
systemu kontroli wewnętrznej powoduje, że sporządzenie pełnej listy dokumentacji wymaganej w systemie 
kontroli wewnętrznej nie jest możliwe. Towarzystwo między innymi dokumentuje elementy procesu ICS takie jak 
korespondencja mailowa, notatki służbowe, raporty. Dokumentacja jest zgodna z wymaganiami Grupy VIG.


Każda jednostka organizacyjna jest zobowiązana do posiadania regulacji wewnętrznych dotyczących czynności 
kontrolnych wykonywanych w celu ograniczania jej istotnych ryzyk. Ponadto na prośbę Biura Audytu Wewnętrznego 
lub Biura Zarządzania Ryzykiem osoby wykonujące czynności kontrolne (w tym podmioty zewnętrzne, jeżeli umowa 
to przewiduje) są zobowiązane do przedstawienia zestawienia i udokumentowania przeprowadzonych kontroli, ich 
wyników i wydanych zaleceń.


Elementem dokumentacji systemu kontroli wewnętrznej jest także macierz ryzyka i kontroli. Macierz ryzyka i kontroli 
przygotowywana jest w trakcie procesu oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zawiera listę ryzyk, na 
które jest narażone Towarzystwo wraz z ich oceną oraz opisem kontroli mających na celu ograniczanie tych ryzyk.
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B.4.4. Proces oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej
Nie rzadziej niż raz do roku Towarzystwo przeprowadza proces oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. 
Proces oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej jest koordynowany przez funkcję zarządzania ryzykiem.


W procesie oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi 
identyfikują ryzyka dotyczące nadzorowanego przez nie obszaru, dokonują oceny tych ryzyk pod względem 
prawdopodobieństwa materializacji ryzyka oraz dotkliwości ryzyka, dokonują przeglądu istniejących kontroli 
dotyczących ryzyk, a także oceny skuteczności kontroli. Ocena jest dokumentowana w macierzy ryzyka i kontroli. 


W przypadku stwierdzenia brakujących lub nieskutecznych kontroli właściciel ryzyka jest zobowiązany do 
przygotowania działań naprawczych oraz ich wdrożenia. 


Wynikiem procesu oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej jest lista ryzyk zidentyfikowanych w Towarzystwie 
z przypisanym właścicielem tego ryzyka, oceną jego istotności, z której wynika ewentualny wymóg kontroli ryzyka, 
opis kontroli dla ryzyk ocenionych jako istotne, wraz ze sposobem dokumentacji tych kontroli i oceną ich skuteczności. 


W obszarach, w których stwierdzono, że nie ma odpowiednich kontroli dla ryzyk ocenionych jako materialne lub 
że istniejące mechanizmy kontrolne nie były skuteczne, właściciel procesu opracowuje plan działań naprawczych, 
a następnie informuje Biuro Zarządzania Ryzykiem o realizacji tego planu. 


Raport zawierający wyniki procesu oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, wraz z informacją 
o ewentualnych planach działań naprawczych, jest przedstawiany do akceptacji przez Zarząd Towarzystwa, 
a następnie jest przekazywany funkcji audytu wewnętrznego oraz do Grupy VIG. Funkcja audytu wewnętrznego 
wykorzystuje wyniki oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez funkcję zarządzania 
ryzykiem bądź dokonuje jego niezależnej oceny. 


Właściciel ryzyka przekazuje do Biura Zarządzania Ryzykiem informację o stanie prac nad wdrożeniem działań 
naprawczych. Biuro Zarządzania Ryzykiem przygotowuje raport ze stanu wdrożenia działań naprawczych, przekazuje 
go do akceptacji przez Zarząd Towarzystwa i następnie przekazuje do Grupy VIG.


B.5 Funkcja audytu wewnętrznego 
Funkcja audytu wewnętrznego jest realizowana przez Biuro Audytu Wewnętrznego. Zarząd powołał Dyrektora Biura 
Audytu Wewnętrznego do pełnienia funkcji kluczowej. 


Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie 
działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie 
procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego i przyczynia się do poprawy ich działania na bazie 
przeprowadzanych audytów. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych 
procesów, jak również poprzez doradztwo.


Audyt wewnętrzny odpowiada w szczególności za identyfikację obszarów zagrożeń i nieefektywności 
w funkcjonowaniu Spółki oraz za wskazywanie metod ich zapobiegania, ustalanie zgodności stosowania unormowań 
wewnętrznych i zewnętrznych (w tym rekomendacji i wytycznych regulatorów) w jednostkach organizacyjnych 
Spółki, przedstawienie racjonalnego zapewnienia o jakości systemu kontroli wewnętrznej w Spółce poprzez ocenę 
adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli wewnętrznej i innych systemów zarządzania.


W ramach działalności doradczej Biuro może opiniować projekty dokumentów wewnętrznych, propozycje zmian 
procesów oraz struktury organizacyjnej. 


Niezależność i obiektywizm audytu wewnętrznego są zagwarantowane jego umiejscowieniem w strukturze 
organizacyjnej. Przejawiają się m.in. poprzez brak udziału audytu wewnętrznego w procesach operacyjnych 
i biznesowych, które później są przedmiotem badania, a także obiektywizm w przypadku badania powodującego konflikt 
interesów pomiędzy badanymi jednostkami. Funkcja audytu w swoich uprawnieniach dysponuje pełnym dostępem do 
informacji niezbędnych w przeprowadzaniu audytów. Funkcja audytu podlega Prezesowi Zarządu i, przynajmniej raz 
na kwartał, raportuje bezpośrednio do Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Corocznie, zgodnie z zatwierdzonym planem 
audytu, Zarząd po opinii Rady Nadzorczej zatwierdza zasoby niezbędne do realizacji powierzonych zadań. Audyt 
dokłada starań, aby działać zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego (IIA) i Kodeksem etyki 
audytora wewnętrznego.
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B.6 Funkcja aktuarialna 
Funkcja aktuarialna jest odpowiedzialna za koordynację ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów 
wypłacalności, walidację metod oraz założeń stosowanych przy ich wyliczaniu, opiniowanie polityki przyjmowania 
ryzyka do ubezpieczenia oraz polityki reasekuracyjnej i ich wpływu na poziom rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. 
Osoba nadzorująca funkcję aktuarialną jest powoływana przez Zarząd Spółki w drodze uchwały. Osobą nadzorującą 
funkcję aktuarialną jest Aktuariusz, podlegający bezpośrednio Zarządowi Towarzystwa.


Funkcję aktuarialną nadzoruje Dyrektor Biura Aktuariatu (plus Reasekuracji).


Poniżej przedstawiono aspekt prawny związany z prowadzoną przez Towarzystwo funkcją aktuarialną w kontekście 
wymogów dyrektywy Wypłacalność II.


Zgodnie z wymogami Dyrektywy funkcja aktuarialna jest jedną z funkcji zapewniających adekwatność systemu 
zarządzania we wszystkich liniach biznesu. Jest to realizowane poprzez następujące zadania:


• Koordynacja kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, w szczególności:
• zapewnienie odpowiednich metod wykorzystywanych do kalkulacji oraz kontrola ich założeń,
• wyodrębnienie i dokładne zrozumienie różnych czynników ryzyka, na jakie narażone jest Towarzystwo,
• zapewnienie odpowiedniej segmentacji grup ubezpieczeniowych,
• zapewnienie wysokiej jakości wykorzystywanych danych oraz tego, że są one wystarczające do właściwej 


kalkulacji wartości rezerw,
• wytłumaczenie materialnych różnic pomiędzy wysokością rezerw w poszczególnych latach (spowodowanych 


zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi czynnikami),
• identyfikacja, jak również interpretacja materialnych odchyleń najlepszego oszacowania od jego rzeczywistej 


realizacji,
• ocena niepewności związanej z oszacowaniami podczas ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla 


celów wypłacalności.
• Wyrażanie opinii na temat polityki przyjmowania ryzyka do ubezpieczenia oraz polityki reasekuracyjnej, 


w szczególności:
• identyfikacja powiązań pomiędzy prowadzoną przez Towarzystwo polityką reasekuracyjną i polityką 


przyjmowania ryzyka do ubezpieczenia a poziomem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
• zapewnienie spójności pomiędzy polityką przyjmowania ryzyka do ubezpieczenia a taryfikacją produktów,
• wyrażanie opinii na temat głównych czynników wpływających na nowy biznes, wliczając w to potencjalny wpływ 


przyszłych czynników zewnętrznych, takich jak inflacja, zmiany prawne oraz zmiany rynkowe,
• wyrażanie opinii na temat finansowego wpływu planowanych zmian warunków produktów oferowanych przez 


Towarzystwo.
• Roczne raportowanie do organu nadzoru oraz kadry zarządzającej, w szczególności:


• analiza wiarygodności i adekwatności kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i wykorzystanych w tym 
celu źródeł danych oraz ocena stopnia niepewności tych oszacowań,


• wyodrębnienie i wyjaśnienie wszelkich uwag dotyczących adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
• sporządzenie raportu funkcji aktuarialnej,
• przeprowadzania testów warunków skrajnych.


• Współpraca z pozostałymi funkcjami (w szczególności z funkcją zarządzania ryzykiem w zakresie zarządzania 
ryzykiem zobowiązań):
• modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach na życie,
• kalkulacja Kapitałowego Wymogu Wypłacalności,
• sporządzanie bilansu według zasad Wypłacalność II w zakresie ustalenia najlepszego oszacowania rezerw 


techniczno-ubezpieczeniowych oraz wskazywania różnic w wycenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
pomiędzy krajowymi zasadami rachunkowości, MSSF i zasadami Wypłacalność II,


• sporządzanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej.
• Roczne raportowanie dla celów Wypłacalności II oraz dla celów rachunkowości do Grupy VIG, w szczególności:


• analiza wiarygodności i adekwatności kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i wykorzystanych w tym 
celu źródeł danych oraz ocena stopnia niepewności tych oszacowań,


• wyodrębnienie i wyjaśnienie wszelkich uwag dotyczących adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
• sporządzenie raportu funkcji aktuarialnej.


Compensa zapewnia niezależność kluczowych funkcji systemu zarządzania ryzykiem. Osoba odpowiedzialna 
za funkcję aktuarialną oraz pracownicy Biura Aktuariatu (plus Reasekuracji) nie są bezpośrednio ani pośrednio 
zaangażowani w działania operacyjne podejmowane przez Spółkę.


W Spółce kalkulacja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności wykonywana jest poza funkcją 
aktuarialną, zgodnie z poniższym:
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Funkcja aktuarialnaKoordynacja kalkulacji 
rezerw techniczno-


-ubezpieczeniowych


Wyrażanie opinii Współpraca 
z pozostałymi funkcjami Raportowanie


Wewnętrzna kontrola 
kalkulacji rezerw 


techniczno-
-ubezpieczeniowych


W Compensa TU na Życie S.A. VIG zarówno funkcja aktuarialna, jak i wskazane osoby wykonujące kalkulację 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności spełniają wymagania dotyczące odpowiedniej 
wiedzy i doświadczenia, a w szczególności posiadają:


• wiedzę z zakresu matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, współmierną do charakteru, skali i złożoności 
rodzajów ryzyka właściwych dla działalności Towarzystwa,


• odpowiednie doświadczenie w odniesieniu do obowiązujących norm zawodowych i innych,
• obiektywność i niezależność.


Funkcję aktuarialną w Towarzystwie pełni licencjonowany Aktuariusz, zatem wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy 
i doświadczenia jest spełniony przez funkcję aktuarialną i potwierdzony licencją aktuarialną.


W Spółce kalkulacja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wykonywana jest przez wskazanych pracowników Biura 
Aktuariatu (plus Reasekuracji).


Koordynacja kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych


Jednostki odpowiedzialne
Funkcja aktuarialna


Dyrektor Biura Aktuariatu 
(plus Reasekuracji)


Wskazani pracownicy Biura 
Aktuariatu (plus Reasekuracji)


Działania koordynacja, kontrola,
zatwierdzenie wyników


kalkulacja,
samokontrola


Tabela 8. Koordynacja kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności


B.7 Ocena adekwatności systemu zarządzania
Adekwatność systemu zarządzania jest analizowana na bieżąco przez Zarząd, funkcje kluczowe oraz menedżerów 
nadzorujących poszczególne obszary w kontekście realizacji celów strategicznych, a także obowiązków 
wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne. System zarządzania jest na bieżąco dostosowywany 
do zmieniającego się otoczenia biznesowego, procesów operacyjnych i ryzyk charakterystycznych dla działalności 
Towarzystwa. W razie potrzeby tworzone są nowe jednostki organizacyjne, zmieniane są zakresy zadań istniejących 
jednostek organizacyjnych, zmieniane są ścieżki i zakres raportowania wewnętrznego, tworzone są komitety lub 
grupy projektowe w celu wykonania konkretnych zadań.


W związku z powyższym należy ocenić, że system zarządzania jest adekwatny do charakteru, skali i złożoności 
ryzyk charakterystycznych dla działalności Towarzystwa.


B.8 Outsourcing 
W toku działalności biznesowej Towarzystwo może zlecać lub rozważać zlecanie podmiotom zewnętrznym realizację 
pewnych operacji biznesowych, funkcji lub procesów w celu optymalizacji kosztów operacyjnych i technologicznych 
lub z innych przyczyn. Proces outsourcingu realizowany jest w granicach i na zasadach dozwolonych prawem oraz 
zgodnie ze standardami obowiązującymi w Grupie VIG. 


Proces outsourcingu przebiega według kryteriów wskazanych w „Polityce Outsourcingu”. Polityka definiuje m.in. 
czynności i funkcje, które mogą być zlecane w drodze outsourcingu, wymagania dla wdrożenia outsourcingu, proces 
wyboru dostawcy usług, rodzaje i elementy umów outsourcingowych w zależności od zakresu zleconych czynności, 
zasady weryfikacji umów, ich akceptacji, ewidencji i monitoringu oraz obowiązki informacyjne i raportowe wynikające 
z outsourcingu.


Tabela 7. Funkcja aktuarialna


Kalkulacja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wykonywana przez 
wskazanych pracowników Biura Aktuariatu (plus Reasekuracji) w Compensie
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W ramach procesu outsourcingu Towarzystwo zobowiązane jest do wykonania szeregu czynności dotyczących 
analizy i zasadności zawierania umowy outsourcingowej. Analizie podlega m.in.:
1.  Ocena czynności lub funkcji przeznaczonej do outsourcingu mająca na celu stwierdzenie czy planowany 


outsourcing dotyczy funkcji należących do systemu zarządzania, podstawowych lub ważnych czynności, 
czynności ubezpieczeniowych lub innych, jak również identyfikację i ocenę ryzyka outsourcingu oraz warunki i 
koszty outsourcingu.


2.  Weryfikacja, czy potencjalny usługodawca posiada umiejętności i możliwości, oraz ewentualne zezwolenia 
wymagane na podstawie przepisów prawa, pozwalające mu wykonywać w odpowiedni sposób zlecane funkcje 
lub czynności. W pierwszej kolejności Towarzystwo poszukuje usługodawcy w ramach Grupy VIG. 


3.  W przypadku gdy przedmiotem outsourcingu ma być funkcja należąca do systemu zarządzania lub czynność 
uznana przez Towarzystwo za  podstawową lub ważną - weryfikacja czy potencjalny usługodawca spełnia 
specjalne wymagania określone szczegółowo dla tej kategorii outsourcingu w „Polityce Outsourcingu”.


4.  Weryfikacja, czy w treści umowy outsourcingowej znalazły się elementy obligatoryjne szczegółowo opisane w 
„Polityce Outsourcingu”.


Zawarte umowy outsourcingowe są ewidencjonowane przez Towarzystwo w dedykowanym systemie informatycznym.


Towarzystwo jest zobligowane do przekazywania do Komisji Nadzoru Finansowego informacji o planowanym 
wdrożeniu outsourcingu czynności uznanych przez Towarzystwo za podstawowe lub ważne oraz funkcji należących 
do systemu zarządzania, a także informacji o planowanej istotnej zmianie w outsourcingu czynności uznanych za 
ważne lub podstawowe oraz funkcji należących do systemu zarządzania.


Umowy dot. outsourcingu czynności ważnych lub podstawowych oraz funkcji kluczowych są okresowo oceniane (nie 
rzadziej niż raz w roku). Wyniki z przeglądu, w postaci raportu sporządzonego zgodnie z obowiązującym wzorcem 
są przekazywane do Biura Zapewnienia Zgodności. Jeśli jakość świadczonych usług jest nieodpowiednia, w raporcie 
zamieszcza się opis niedociągnięć, ich wpływ na działalność Towarzystwa i środki podjęte w celu zapewnienia 
zgodności z zawartą umową. W przypadku wystąpienia zakłócenia ciągłości działalności biznesu przez nadzwyczajne 
zdarzenie w odniesieniu do zleconych czynności / funkcji lub gdy występują przesłanki efektów niesprzyjających 
ciągłości biznesu osoba odpowiedzialna za umowę ma obowiązek niezwłocznie poinformować o powyższym Biuro 
Zapewnienia Zgodności oraz nadzorującego członka Zarządu w celu podjęcia odpowiednich działań.


B.9 Inne istotne informacje dotyczące systemu zarządzania
Wszelkie informacje zostały przedstawione w powyższych podpunktach rozdziału B Sprawozdania.
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Profil ryzyka
C.


A


B


C


D


E


DZIAŁALNO
ŚĆ I W


YNIKI O
PERACYJNE


SYSTEM
 ZARZĄDZANIA


PRO
FIL RYZYKA


W
YCENA DLA CELÓ


W
 W


YPŁACALNO
ŚCI


ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM


40


POWRÓT DO SPISU TREŚCI







W ramach procesu ORSA przeprowadzono analizę wrażliwości współczynnika wypłacalności na zmiany parametrów 
rynkowych i portfelowych. Przeprowadzono prospektywne testy stresu dla dwóch największych składników SCR: 
ryzyka rynkowego oraz ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie i odwrotne testy warunków skrajnych. 
Wyniki testów wrażliwości przedstawiono w podrozdziałach dotyczących poszczególnych ryzyk.


C.1 Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na życie oraz w ubezpieczeniach 
zdrowotnych
Najbardziej istotnym ryzykiem w profilu ryzyka Spółki jest ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na życie. Ryzyko 
to jest powiązane z podstawową działalnością Spółki, tj. oferowaniem krótko- i długoterminowych ubezpieczeń na 
życie.


Za miarę ekspozycji na ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie przyjmuje się wartość najlepszego 
oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie netto (tj. po uwzględnieniu kwot 
należnych z tytułu reasekuracji). 


W okresie sprawozdawczym wzrosła (12,4%) łączna ekspozycja na ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach 
na życie. Ekspozycja ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których 
świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) wzrosła o 14,8%. Natomiast ekspozycja ubezpieczeń, w których 
świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wzrosła o 11,3%.


Zmiana ekspozycji jest związana z rozwojem portfela ubezpieczeniowego Spółki oraz z efektem rozbudowy 


C. Profil ryzyka 
Profil ryzyka Spółki obejmuje wszystkie kategorie ryzyk, wymienione w rozdziale B.3.1. Strategia i struktura zarządzania 
ryzykiem. Obejmuje on ryzyka uwzględnione w kapitałowym wymogu wypłacalności, wyceniane ilościowo zgodnie z 
formułą standardową, oraz inne ryzyka identyfikowane przez Spółkę, które są oceniane w sposób jakościowy.


W kapitałowym wymogu wypłacalności uwzględniane są następujące ryzyka:
• ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie,
• ryzyko ubezpieczeń zdrowotnych, 
• ryzyko rynkowe, 
• ryzyko wartości niematerialnych i prawnych,
• ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta,
• ryzyko operacyjne,


przy czym za istotne z punktu widzenia profilu ryzyka i wymogów wypłacalności należy uznać ryzyko ubezpieczeniowe 
w ubezpieczeniach na życie oraz ryzyko rynkowe.


Poza ryzykami uwzględnionymi w SCR profil ryzyka Spółki obejmuje następujące ryzyka: 
• ryzyko płynności,
• ryzyko reputacji,
• ryzyko strategiczne,
• ryzyko nowo powstające.


Wykres 2. Struktura podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności


Podstawowy kapitałowy 
wymóg wypłacalności


 Ryzyko rynkowe
  Ryzyko niewykonania  
zobowiązania przez kontrahenta


 Ryzyko w ubezpieczniach na życie
 Ryzyko w ubezpieczeniach zdrowotnych


37,0%
16,0%


45,0%
2,0%
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Kapitałowy wymóg wypłacalności dla ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych  
składa się z podmodułu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na 
życie oraz z podmodułu ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach zdrowotnych.


Wymóg kapitałowy dla ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na 
życie spadł (-10%) w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zaś jego struktura uległa zmianie 
z uwagi na rozwój portfela ubezpieczeń zdrowotnych spółki, zmianę założeń użytych do wyliczenia najlepszego 
oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz zmianę związaną z poprawą funkcjonalności modelu. 
Nieznacznie spadło także (-2,6%) ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach zdrowotnych, co ma związek z obniżeniem 
się wymogu kapitałowego dla podmodułu ryzyka wypadków masowych.


Struktura kapitałowego wymogu wypłacalności dla ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych, 
obliczonego zgodnie z formułą standardową, przedstawia się następująco:


 Ryzyko o charakterze ubezpieczeń na życie
  Ryzyko katastroficzne


14,0%


86,0%


Wykres 4. Struktura wymogu kapitałowego dla podmodułów ryzyka w ubezpieczeniach zdrowotnych 


Podmoduły ryzyka 
w ubezpieczeniach zdrowotnych


modelu wykorzystywanego do projekcji przyszłych przepływów pieniężnych dla poszczególnych polis  
i wyznaczenia najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. 


Miarą ekspozycji dla ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na 
życie jest wartość najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych 
(o charakterze ubezpieczeń na życie) netto, tj. po uwzględnieniu kwot należnych z tytułu reasekuracji. 


W okresie sprawozdawczym znacznie spadła (-29,2%) ekspozycja na ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach 
zdrowotnych.


Zmiana wartości ekspozycji jest adekwatna do rozwoju portfela ubezpieczeniowego Spółki.


Wymóg kapitałowy dla ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie spadł (-4,7%) w porównaniu do 
poprzedniego okresu sprawozdawczego. Struktura wymogu uległa zmianie z uwagi na zmianę założeń (m.in. poziomu 
kosztów odnowieniowych na polisę, wskaźników śmiertelności czy współczynników rezygnacji z umów) użytych 
do wyliczenia najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, a także jest związana z rozwojem 
modelu wykorzystywanego do wyznaczenia najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
i wymogów kapitałowych.


Struktura kapitałowego wymogu wypłacalności dla ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie, 
obliczonego zgodnie z formułą standardową, przedstawia się następująco:


Wykres 3. Struktura podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności


Podmoduły ryzyka  
w ubezpieczeniach na życie 


 Ryzyko śmiertelności
 Ryzyko związane z wysokością ponoszonych kosztów
 Ryzyko rezygnacji z umów
 Ryzyko katastroficzne


5,0%


6,0%


68,0%


21,0%
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Najbardziej znaczącą składową ryzyka aktuarialnego dla ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń zdrowotnych (o 
charakterze ubezpieczeń na życie) jest ryzyko związane z rezygnacjami (scenariusz masowej rezygnacji). Wynika 
to z charakteru zobowiązań ubezpieczeniowych Spółki – przeważającą część stanowią długoterminowe umowy 
ubezpieczenia, których rozwiązanie przed terminem, na jaki zostały zawarte, powoduje, że Spółka nie otrzyma 
części przyszłych zysków zakładanych przy wycenie umowy ubezpieczenia.


Główną składową podmodułu ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach zdrowotnych jest ryzyko koncentracji 
wypadków, co jest związane z wysokością świadczeń wypłaconych w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego 
w art. 162 Rozporządzenia delegowanego. 


W związku z powyższym w ramach procesu własnej oceny ryzyka i wypłacalności Spółka zbadała wrażliwość 
kapitałowego wymogu wypłacalności na zmianę parametrów związanych z ryzykiem rezygnacji. Wyniki testów 
wrażliwości oraz testów warunków skrajnych dla ryzyka  ubezpieczeniowego przedstawiono poniżej:


Nazwa testu SCR Środki własne Współczynnik 
pokrycia SCR


Wartość bazowa 31.12.2019 166 727 485 686 291%
Ryzyko zwrotu pobranych opłat (dział I) - 
wariant 1 140 933 436 717 310%


Ryzyko zwrotu pobranych opłat (dział I) - 
wariant 2 172 563 349 057 202%


Zmiana wskaźnika rezygnacji +100% 130 778 442 887 339%
Zmiana wskaźnika rezygnacji -50% 217 555 546 635 251%


Tabela 9. Testy wrażliwości i testy warunków skrajnych dla ryzyka ubezpieczeniowego 


Dla testów warunków skrajnych oraz analizy wrażliwości kapitałowego wymogu wypłacalności, obliczenia zostały 
wykonane na dzień 31.12.2019.


Spółka nie identyfikuje istotnych koncentracji w obszarze ryzyka ubezpieczeniowego.


Proces zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym obejmuje przede wszystkim odpowiednie zarządzanie produktem, 
co jest uzyskiwane przez:


• analizowanie ryzyka i opracowanie wewnętrznych zasad akceptacji ryzyka dla każdego produktu w oparciu 
o wyniki przeprowadzonych analiz, w tym – ustalenie właściwych limitów kompetencji na różnych szczeblach 
struktury organizacyjnej Spółki,


• akwizycję produktów ubezpieczeniowych w oparciu o przyjęte przez Spółkę założenia dotyczące profilu 
akceptowanego ryzyka oraz procedury oceny ryzyka dla każdego produktu,


• po wprowadzeniu produktu do sprzedaży – monitorowanie kluczowych parametrów dla danego produktu 
mających wpływ na działalność i wypłacalność Spółki.


W ww. procesach uczestniczą następujące jednostki organizacyjne: Departament Obsługi Ubezpieczeń 
Indywidualnych, Departament Świadczeń i Oceny Ryzyka, Biuro Aktuariatu (plus Reasekuracji), Biuro Bancassurance 
i Alternatywnych Kanałów Dystrybucji, Departament Obsługi Ubezpieczeń Grupowych, Biuro Zarządzania 
Produktami, Departament Rentowności Ubezpieczeń Grupowych, Departament Klientów Kluczowych, Departament 
Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Biuro Sprzedaży Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Biuro Wsparcia Sprzedaży, Biuro Zarządzania Ryzykiem.


Część ryzyka ubezpieczeniowego przyjmowanego przez Spółkę jest transferowana w ramach programu 
reasekuracyjnego dostosowanego do specyfiki portfela ubezpieczeniowego.


Ponadto w Spółce przeprowadzane są regularne kontrole wewnętrzne w zakresie akwizycji, wypłaty świadczeń oraz 
reasekuracji. Powyższe ma również za zadanie minimalizację ryzyka ubezpieczeniowego.


Monitorowanie poziomu ryzyka ubezpieczeniowego odbywa się w następujący sposób:


• miesięcznie, poprzez analizę szkodowości i wyników dla poszczególnych produktów,
• miesięcznie, poprzez analizę utrzymywalności umów ubezpieczenia,
• kwartalnie, poprzez kalkulację SCR dla ryzyka ubezpieczeniowego zgodnie z formułą standardową,
• przeprowadzanie raz w roku inwentaryzacji ryzyk, w celu zbadania profilu ryzyka pod kątem zmian oraz 


identyfikacji nowych ryzyk.
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Podmoduły ryzyka 
rynkowego


  Ryzyko stopy procentowej
  Ryzyko cen akcji
  Ryzyko cen nieruchomości
  Ryzyko spreadu kredytowego
 Ryzyko koncentracji aktywów
 Ryzyko walutowe


Wykres 5. Struktura wymogu kapitałowego dla podmodułów ryzyka rynkowego 


7%


35%


26%


13%
0%


19%


W okresie sprawozdawczym odnotowano zmiany wymogu kapitałowego dla następujących ryzyk:
• Ryzyko stopy procentowej (45,3%)
• Ryzyko cen akcji (-32,7%)
• Ryzyko cen nieruchomości (28,8%)
• Ryzyko spreadu kredytowego (-18%)
• Ryzyko koncentracji aktywów (-100%)
• Ryzyko walutowe (-22,1%).


W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany wartościowe w profilu ryzyka rynkowego:
• wzrost ryzyka stopy procentowej ze względu na obniżenie przez polski rząd stóp procentowych oraz zakupienie 


przez Towarzystwo 13 letnich obligacji skarbowych,
• spadek ryzyka cen akcji, który jest związany ze znaczącym spadkiem współczynnika symetrii oraz zmianą 


struktury funduszy (składają się w 90% z akcji),
• spadek ryzyka spreadu kredytowego, z uwagi na zmniejszenie ryzyka spreadu wyemitowanych, przez polski 


rząd, obligacji o 50% w 2019 r. Ich obecna wartość wynosi 100%, 
• spadek ryzyka koncentracji aktywów do 0, ze względu na brak aktywów w portfelu narażonych na ryzyko 


koncentracji. 


Najbardziej istotnym ryzykiem w module ryzyka rynkowego jest ryzyko stopy procentowej, związane z inwestowaniem 
przez Spółkę w instrumenty wrażliwe na zmiany stóp procentowych (obligacje) po stronie aktywów oraz z tworzeniem 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych po stronie zobowiązań. Miarą ekspozycji na ryzyko stopy procentowej jest 
wartość aktywów narażona na to ryzyko po stronie aktywów (z uwzględnieniem instrumentów, w które inwestują 
ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe) oraz wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na 
życie (w tym związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) oraz zdrowotnych netto (tj. po uwzględnieniu 
kwot należnych z tytułu reasekuracji).


Zmiana ekspozycji na ryzyko stopy procentowej:
• Aktywa narażone na ryzyko stopy procentowej (15,3%),
• Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe narażone na ryzyko stopy procentowej (13,8%).


Zmiana ekspozycji po stronie aktywów i zobowiązań wynika ze zmian w portfelu ubezpieczeniowym i inwestycyjnym 
Spółki oraz aktualizacją danych o ekspozycji na ryzyko dla funduszy inwestycyjnych.


Drugim istotnym ryzykiem w ryzyku rynkowym jest ryzyko cen akcji. Ryzyko cen akcji jest związane z oferowaniem 
przez Spółkę produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz z inwestowaniem przez Spółkę w akcje.


Miarą ekspozycji na ryzyko cen akcji po stronie aktywów jest wartość aktywów narażonych na ryzyko cen akcji 
(w portfelu własnym Spółki oraz w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych). Miarą ekspozycji po stronie 
zobowiązań jest wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym netto (tj. po uwzględnieniu kwot należnych z tytułu reasekuracji).


C.2 Ryzyko rynkowe 
Drugim istotnym ryzykiem w profilu ryzyka Spółki jest ryzyko rynkowe, związane z wrażliwością aktywów i zobowiązań 
na zmiany warunków rynkowych.
Struktura kapitałowego wymogu wypłacalności dla ryzyka rynkowego, obliczonego zgodnie z formułą standardową, 
przedstawia się następująco:
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Zmiana ekspozycji na ryzyko cen akcji:
• Aktywa narażone na ryzyko cen akcji (2%),
• Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe narażone na ryzyko cen akcji (11,3%).


Zmiana ekspozycji po stronie aktywów i zobowiązań wynika ze zmian w portfelu ubezpieczeniowym i inwestycyjnym 
Spółki oraz aktualizacją danych o ekspozycji na ryzyko dla funduszy inwestycyjnych.


Spółka nie identyfikuje istotnych koncentracji ryzyka w obszarze ryzyka rynkowego. 


Spółka monitoruje poziom ryzyka rynkowego poprzez:
• kwartalne wyliczenia wymogu kapitałowego,
• kwartalną weryfikację wykorzystania limitów inwestycyjnych,
• weryfikację poziomu wykorzystania limitów oraz raz do roku przeprowadzenie inwentaryzacji ryzyk, w celu 


zbadania profilu ryzyka pod kątem zmian oraz identyfikacji nowych ryzyk.


W ramach procesu własnej oceny ryzyka i wypłacalności Spółka przeanalizowała wrażliwość SCR, środków własnych 
i współczynnika wypłacalności na następujące parametry


• spadek cen akcji o 20%
• zmiana krzywej stóp procentowych +100pb
• zmiana krzywej stóp procentowych -100pb
• zmiana stóp procentowych dla ryzyka kredytowego +100pb


Na potrzeby testu warunków skrajnych Spółka przeanalizowała następujące scenariusze:
• łączny scenariusz dla wybranych rodzajów ryzyka rynkowego
• ryzyko stopy procentowej
• druga fala pandemii koronawirusa – test prospektywny


Wyniki przeprowadzonych testów przedstawia tabela 10.


Nazwa testu warunków skrajnych SCR Środki własne Współczynnik 
pokrycia SCR


Wartość bazowa 31.12.2019 166 727 485 686 291%
Łączny scenariusz dla wybranych rodzajów 
ryzyka rynkowego 150 849 463 623 307%


Ryzyko stopy procentowej 171 837 485 686 283%


Nazwa testu warunków skrajnych SCR Środki Własne Współczynnik 
pokrycia SCR


Wartość bazowa 30.06.2020 156 647 545 809 348%
Łączny scenariusz dla wybranych rodzajów 
ryzyka rynkowego 144 750 532 194 368%


Ryzyko stopy procentowej 156 278 545 809 349%


Nazwa testu warunków skrajnych SCR Środki Własne Współczynnik 
pokrycia SCR


Wartość bazowa z planu finansowego 
31.12.2020


 
184 092  507 934 276%


Druga fala pandemii koronawirusa - test 
prospektywny 128 148 518 200 404%


Nazwa testu wrażliwości SCR Środki Własne Współczynnik 
pokrycia SCR


Wartość Bazowa 31.12.2019 166 727 485 686 291%
Zmiana krzywej stóp procentowych +100pb 168 494 466 551 277%
Zmiana krzywej stóp procentowych -100pb 167 216 514 108 307%
Spadek cen akcji o 20% 159 629 474 206 297%
Zmiana stóp procentowych dla ryzyka 
kredytowego +100pb 164 791 441 774 268%


Tabela 10. Testy wrażliwości i testy warunków skrajnych dla ryzyka rynkowego


W przypadku testów wrażliwości wykonanych na potrzeby własnej oceny ryzyka i wypłacalności wartością bazową 
jest wartość współczynnika wypłacalności na dzień 31.12.2019 r.
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Dla testów warunków skrajnych obliczenia zostały wykonane na dzień 31.12.2019 r. oraz 30.06.2020 r.


C.2.1 Wdrożenie zasady „ostrożnego inwestora” 
Spółka zapewnia stosowanie się do zasad „ostrożnego inwestora” poprzez zdefiniowanie wewnętrznych regulacji 
dotyczących inwestowania, alokacji aktywów oraz zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, których głównym zadaniem 
jest zapewnienie osiągnięcia zaplanowanych wyników inwestycyjnych przy utrzymaniu zrównoważonego profilu 
inwestycyjnego Spółki w zakresie ryzyka i zysku. 


Strategia inwestowania
Spółka definiuje dwie strategie alokacji aktywów: 


• Strategiczna Alokacja Aktywów, mająca na celu osiągnięcie możliwie najlepszych wyników inwestycyjnych 
przy założonych limitach. Strategiczna alokacja aktywów uwzględnia wytyczne zarządzania ryzykiem oraz 
ograniczenia z nich wynikające, jak również specyfikę poszczególnych aktywów i zobowiązań; 


• Taktyczna Alokacja Aktywów, mająca na celu dostosowanie się do krótko- i średniookresowych trendów rynku 
finansowego.


Organizacja zarządzania inwestycjami


Decyzje inwestycyjne w Spółce są podejmowane na następujących szczeblach:


Komitet Inwestycyjny
Komitet Inwestycyjny składa się z członka Zarządu odpowiedzialnego za działalność inwestycyjną Spółki oraz 
Kierującego Biurem Zarządzania Inwestycjami. Komitet Inwestycyjny jest odpowiedzialny za decyzje w zakresie:


• papierów wartościowych emitowanych/ gwarantowanych przez Skarb Państwa,
• obligacji oraz innych instrumentów finansowych emitowanych/ gwarantowanych przez jednostki samorządowe,
• obligacji korporacyjnych,
• funduszy inwestycyjnych,
• depozytów bankowych.


Zarząd
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji inwestycyjnych w zakresie instrumentów finansowych 
innych niż podlegające pod Komitet Inwestycyjny. 


Członek Zarządu odpowiedzialny za działalność inwestycyjną Spółki nadzoruje przygotowanie strategii inwestowania, 
z uwzględnieniem wytycznych Departamentu Zarządzania Aktywami i Departamentu Zarządzania Ryzykiem Aktywów 
Grupy VIG. Po ustaleniu i zaakceptowaniu strategii inwestycyjnej, Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie strategii 
inwestowania oraz przedstawienie jej Radzie Nadzorczej w celu akceptacji. 


Zarząd może zadecydować o przenoszeniu aktywów do zewnętrznej firmy zarządzającej aktywami. 


Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza Spółki jest odpowiedzialna za ostateczną akceptację strategii inwestycyjnej. Wyniki lokacyjne 
Spółki są regularnie przedmiotem obrad podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. 


Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
Celem strategii inwestowania jest optymalizacja profilu portfela Spółki w zakresie ryzyka i zysku, z jednoczesnym 
uwzględnieniem wielu czynników ryzyka. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym bazuje na wewnętrznych analizach 
Spółki przeprowadzanych zgodnie z wytycznymi Zarządu oraz Departamentu Zarządzania Ryzykiem Aktywów Grupy 
VIG. 


Spółka definiuje trzy główne cele istotne z punktu widzenia zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń:
• zapewnienie wypłacalności Spółki,
• utrzymanie określonej oceny ratingowej Grupy VIG,
• zarządzanie niedopasowaniem aktywów i zobowiązań.


Dozwolone klasy aktywów
Spółka zdefiniowała instrumenty finansowe, które mogą być rozważane przy budowaniu portfela inwestycyjnego. 


Większość środków Spółki jest lokowana w obligacje Skarbu Państwa oraz aktywa z gwarancją Skarbu Państwa. 
W opinii Spółki obligacje Skarbu Państwa oraz aktywa z gwarancją Skarbu Państwa są najbezpieczniejszymi 
instrumentami finansowymi dostępnymi na rynku finansowym. Ponadto, Spółka akceptuje:
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• Depozyty bankowe/ środki pieniężne, utworzone w bankach, należących do listy zaakceptowanych banków. 
Lista zaakceptowanych banków wraz z ustanowionymi limitami jest definiowana na podstawie grupowego 
procesu oceny banków (wewnętrzny proces oceny kredytowej).


• Pożyczki, Spółka definiuje maksymalne limity zaangażowania w pożyczki
• Akcje spółek  


Spółka nie inwestuje bezpośrednio w akcje spółek giełdowych. Jest to proces delegowany do zewnętrznej 
firmy zarządzania aktywami. 


• Nieruchomości
• Jednostki funduszy inwestycyjnych
• Waluty 


Spółka nie definiuje walut jako osobnej klasy aktywów. Ekspozycja w walutach obcych występuje po obu 
stronach bilansu, Spółka dąży do tego, aby wpływy na rachunek zysków i strat równoważyły się. Ekspozycja 
na ryzyko walutowe podlega akceptacji Departamentu Zarządzania Ryzykiem Aktywów Grupy VIG, w zakresie 
definiowanych limitów, oraz akceptacji Rady Nadzorczej.


• Instrumenty pochodne 
Spółka może nabywać instrumenty pochodne jedynie w celu zabezpieczenia transakcji. Decyzje inwestycyjne 
w zakresie instrumentów pochodnych muszą być zaopiniowane przez Departament Zarządzania Aktywami 
Grupy VIG i zaakceptowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą. 


System limitów
Spółka definiuje system limitów inwestycyjnych w ramach Strategicznej Alokacji Aktywów i, nie rzadziej niż raz w 
roku, ustala minimalny i maksymalny procentowy udział poszczególnych kategorii aktywów w całkowitym portfelu 
aktywów Spółki. Limity są ustalane w taki sposób, aby umożliwić dostosowywanie się, w uzasadniony i ograniczony 
sposób, do krótko- i średnio-okresowych trendów rynkowych w ramach Taktycznej Alokacji Aktywów. Jakiekolwiek 
odstępstwa od zdefiniowanych limitów muszą być zaakceptowane przez Departament Zarządzania Aktywami Grupy 
VIG. 


W przypadku przekroczenia co najmniej jednego limitu, Spółka podejmuje decyzję w zakresie postępowania 
z przekroczonym limitem oraz działań naprawczych. Niniejsze decyzje i działania muszą być uwzględnione w 
miesięcznym raporcie dla Departamentu Zarządzania Aktywami Grupy VIG. 


W przypadku portfeli UFK Spółka definiuje system limitów w umowach z zewnętrznymi firmami Zarządzającymi 
Aktywami i w okresach miesięcznych monitoruje ustalone limity inwestycyjne na podstawie raportów od tych firm. 
Ponadto Spółka raz na kwartał przeprowadza analizę przestrzegania ustalonych limitów inwestycyjnych w Portfelach 
Inwestycyjnych zarządzanych przez zewnętrzne firmy Zarządzające Aktywami na podstawie danych z wewnętrznych 
systemów księgowych Towarzystwa. 


W przypadku stwierdzenia naruszenia ustalonych limitów Spółka zwraca się do firmy zarządzającej portfelem 
UFK z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i przedstawienie planu oraz terminu powrotu do ustalonych limitów 
inwestycyjnych.


Wewnętrzny Proces Oceny Kredytowej banków
Spółka stosuje Wewnętrzny Proces Oceny Kredytowej banków dostarczany przez Grupę VIG. Wewnętrzny Proces 
Oceny Kredytowej dotyczy wszystkich banków, w których Spółka posiada bądź rozważa depozyt bankowy lub/i 
przechowywanie środków pieniężnych. W przypadku dostępności oceny kredytowej opracowanej przez zewnętrzne 
agencje ratingowe, druga najwyższa ocena jest przypisywana. Natomiast, gdy brak zewnętrznej oceny kredytowej, 
wewnętrzna ocena kredytowa jest dostarczana przez Grupę VIG (Departament Zarządzania Aktywami, Departament 
Zarządzania Ryzykiem Aktywów). 


Oceny kredytowe opracowane przez zewnętrzne agencje ratingowe 
Spółka, zgodnie z art. 4 i 5 Rozporządzenia delegowanego, na potrzeby kalkulacji kapitałowego wymogu 
wypłacalności zgodnie z formułą standardową wykorzystuje zewnętrzne oceny ratingowe nadawane przez trzy 
zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej (ECAI), którymi są Fitch Ratings Limited, Moody’s Investors 
Service oraz Standard & Poor’s Financial Services.


C.3 Ryzyko niewykonania zobowiązań przez kontrahenta (ryzyko kredytowe) 
Ekspozycja na ryzyko kredytowe w działalności spółki może występować w następujących obszarach:


• zarządzanie lokatami (depozyty w banku),
• zarządzanie należnościami od pośredników ubezpieczeniowych oraz należnościami pozaubezpieczeniowymi 


(handlowymi),


A


B


C


D


E


DZIAŁALNO
ŚĆ I W


YNIKI O
PERACYJNE


SYSTEM
 ZARZĄDZANIA


PRO
FIL RYZYKA


W
YCENA DLA CELÓ


W
 W


YPŁACALNO
ŚCI


ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM


47


POWRÓT DO SPISU TREŚCI







C.4 Ryzyko płynności
Ryzyko płynności zostało ocenione jako niskie przez ekspertów z Pionu Finansowego ze względu na strukturę portfela 
lokat, a także na podstawie dotychczasowej historii w zakresie płynności. W celu ograniczania ryzyka płynności 
Spółka utrzymuje bufor środków na rachunku bankowym oraz inwestuje znaczną część środków w instrumenty, dla 
których istnieje szybka ścieżka upłynnienia bez ryzyka ponoszenia dodatkowych istotnych kosztów (m.in. obligacje 
Skarbu Państwa, depozyty bankowe). W ramach monitorowania ryzyka płynności Spółka co kwartał analizuje 
dopasowanie przepływów z aktywów i zobowiązań.


Ryzyko płynności z punktu widzenia profilu ryzyka Spółki jest nieistotne, w związku z czym Spółka nie przeprowadza 
analiz wrażliwości dla tego ryzyka.


Spółka nie identyfikuje istotnych koncentracji ryzyka w obszarze ryzyka płynności.


Wartość oczekiwanych zysków z przyszłych składek w ubezpieczeniach na życie wynosi 136 902 tys. zł.


• zarządzanie należnościami z tytułu reasekuracji.


Miarą ekspozycji na ryzyko kredytowe są bilansowe wartości poszczególnych pozycji uwzględnianych w kalkulacji 
wymogu kapitałowego, przy czym dla reasekuratorów nie jest brana pod uwagę wartość bilansowa, ale udział tych 
reasekuratorów, dla których jest on dodatni.


Wycena ryzyka niewykonania zobowiązań przez kontrahenta jest ilościowa, zgodnie z formułą standardową. Spółka 
monitoruje poziom ryzyka kredytowego poprzez kwartalne wyliczenia wymogu kapitałowego oraz raz do roku 
przeprowadza inwentaryzację ryzyk, w celu zbadania profilu ryzyka pod kątem zmian oraz identyfikacji nowych ryzyk.


Dodatkowo Spółka analizuje w sposób jakościowy ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta dla 
następujących kategorii kontrahentów:


• Ryzyko niewykonania zobowiązań przez reasekuratora ocenia się jako umiarkowane, metodą ekspercką. 
Niewykonanie zobowiązań przez reasekuratora mogłoby mieć istotny wpływ na wynik finansowy Spółki, jednak 
prawdopodobieństwo takiego zdarzenia oceniono na bardzo niskie. W celu ograniczenia ryzyka niewykonania 
zobowiązania przez reasekuratora Grupa VIG opracowała wytyczne w zakresie doboru reasekuracji, zawierające 
listę zatwierdzonych reasekuratorów oraz dozwolone limity zakupu ochrony. Spółka, jako podmiot Grupy VIG, 
stosuje się do tych wytycznych bez wyjątku,


• Ryzyko niewykonania zobowiązań przez instytucje finansowe, w których ulokowano środki pieniężne ocenia 
się jako niskie. Limity i zasady lokowania aktywów w bankach i innych instytucjach finansowych są zawarte 
w wewnętrznych uregulowaniach zatwierdzanych co roku przez Zarząd i Radę Nadzorczą i ustala się je w 
taki sposób, aby zapewnić dywersyfikację ekspozycji na ryzyko kredytowe banków. W ramach monitorowania 
poziomu ryzyka Spółka co kwartał sprawdza wykorzystanie limitów inwestycyjnych. 


• Ryzyko niewykonania zobowiązań przez kontrahentów nieubezpieczeniowych jest monitorowane przez jednostki 
organizacyjne odpowiedzialne za transakcję, w wyniku której powstają te należności. 


Z punktu widzenia profilu ryzyka Spółki ryzyko kredytowe nie jest istotne, niemniej Spółka przeprowadziła test 
warunków skrajnych dla ryzyka obniżenia oceny kredytowej największego emitenta/kontrahenta. Wyniki testu 
przedstawia tabela 11.


Nazwa testu SCR Środki własne Współczynnik 
pokrycia SCR


Wartość Bazowa 31.12.2019 166 727 485 686 291%
Obniżenie ratingu emitenta o jedną ocenę 167 047 485 686 291%


Tabela 11. Ekspozycja na ryzyko kredytowe


Spółka nie identyfikuje istotnych koncentracji ryzyka w obszarze ryzyka niewykonania zobowiązania przez 
kontrahenta.
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C.6 Ryzyko strategiczne
Ryzyko strategiczne to ryzyko niekorzystnego rozwoju biznesowego związanego ze złymi decyzjami biznesowymi 
i inwestycyjnymi, nieodpowiednią komunikacją i realizacją celów lub brakiem zdolności dostosowawczej do zmian 
w otoczeniu gospodarczym lub sprzecznymi celami biznesowymi.


Ryzyko strategiczne zostało ocenione jako niskie w sposób ekspercki. Przy ocenie brano pod uwagę niepewność 
w zakresie realizacji strategii związaną ze zmianami w otoczeniu prawnym oraz ze zmianami w otoczeniu biznesowym.


Towarzystwo realizuje cel określony w Strategii zarządzania ryzykiem opracowanej w oparciu o strategię biznesową 
(plan finansowy) i zapewnia skuteczne zarządzanie ryzykiem w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu pokrycia 
wymogów kapitałowych w Towarzystwie, a także skutecznego zarządzania w oparciu o ryzyko.


Realizacja celów strategicznych jest stale monitorowana zarówno przez Zarząd Towarzystwa i kierujących jednostkami 
organizacyjnymi. Informacje dot. realizacji strategii są przekazywane kwartalnie na posiedzenia Rady Nadzorczej, 
gdzie analizowane są odchylenia od przyjętych założeń. 


Zarząd Towarzystwa co roku dokonuje weryfikacji długoterminowych celów strategicznych oraz określa kluczowe 
działania mające na celu realizację strategii. Dla każdego z kluczowych działań określany jest plan operacyjny, 
monitorowany kwartalnie przez Zarząd.


C.5 Ryzyko operacyjne
Wymóg kapitałowy dla ryzyka operacyjnego kalkuluje się zgodnie z formułą standardową.


Spółka nie rzadziej niż raz w roku przeprowadza jakościową ocenę ryzyka operacyjnego. W ramach tej oceny właściciele 
poszczególnych procesów oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia oraz dotkliwość w przypadku wystąpienia 
różnych zdarzeń z obszaru ryzyka operacyjnego w nadzorowanych przez nich obszarach odpowiedzialności. 
Następnie wyniki oceny poszczególnych zdarzeń operacyjnych są agregowane do 12 kategorii ryzyka operacyjnego. 


W trakcie analizy ryzyka operacyjnego odbywa się też przegląd skuteczności technik ograniczania ryzyka. 
W przypadku stwierdzenia nieadekwatności stosowanych metod ograniczania ryzyka właściciel ryzyka jest 
zobowiązany do przygotowania działań naprawczych oraz ich wdrożenia. Ponadto właściciele ryzyk na bieżąco 
monitorują skuteczność metod zarządzania ryzykami i dostosowują wykorzystywane metody do zmian w przepisach 
prawa, procesach wewnętrznych, otoczeniu biznesowym. 


Ryzyko operacyjne jest zarządzane poprzez kontrole procesów, regulacje wewnętrzne, zapewnienie odpowiedniej 
i wykwalifikowanej kadry oraz poprawnie funkcjonujący system kontroli wewnętrznej. W szczególności w przypadku 
ryzyka zgodności z przepisami prawa, ocenianego jako ryzyko o wysokiej istotności, Spółka na bieżąco monitoruje 
zmiany w regulacjach prawnych oraz dostosowuje produkty i procesy wewnętrzne do tych zmian.


Mapa ryzyk operacyjnych


1 Ryzyko zakłócenia działalności operacyjnej
2 Ryzyko koncentracji wiedzy
3 Ryzyko niewystarczających zasobów ludzkich
4 Ryzyko sprzętu i infrastruktury
5 Bezpieczeństwo IT
6 Ryzyko jakości danych i modelu wewnętrznego


7 Ryzyko rozwoju IT
8 Ryzyko zarządzania projektami
9 Ryzyko zgodności z przepisami prawa 
10 Ryzyko fraudów zewnętrznych
11 Ryzyko procesów i organizacja
12 Ryzyko błędu ludzkiego


W kolejnym roku Spółka spodziewa się utrzymania profilu ryzyka operacyjnego na poziomie zbliżonym do 2020 roku.
Wykres 6. Mapa istotności ryzyk operacyjnych
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Towarzystwo monitorując główne wskaźniki służące pomiarowi stopnia realizacji strategii nie odnotowuje negatywnego 
wpływu pandemii na założone cele strategiczne.


C.7 Ryzyko reputacyjne
Ryzyko utraty reputacji może być spowodowane nieprawidłową sprzedażą produktów (misseling), niską obsługą 
klienta, nieodpowiednim ujawnieniem informacji dla inwestorów lub reklamą wprowadzającą w błąd. 


W Towarzystwie ocena ryzyka utraty reputacji jest oparta o ocenę BION (1-2) oraz o kary za nieprzestrzeganie 
przepisów. W roku 2020 Towarzystwo uzyskało ocenę BION 1 i nie otrzymało kar za nieprzestrzeganie przepisów. 


Za utrzymanie dobrej reputacji Towarzystwa odpowiedzialni są wszyscy kierujący jednostkami organizacyjnymi.


Istotnym elementem monitorowania ryzyka są relacje z mediami. Towarzystwo dochowuje należytej staranności, 
by zapewnić powszechny dostęp do bieżących i prawdziwych informacji na swój temat, utrzymać transparentność 
i zapewnić najwyższe standardy polityki informacyjnej uwzględniającej przepisy prawa i wymagania regulatorów 
rynku. Wykorzystuje się do tego m.in. narzędzia takie jak: informacja prasowa, wywiad okolicznościowy, artykuł 
ekspercki, podcast i inne. Za koordynację relacji z mediami odpowiedzialna jest jednostka powołana w tym celu 
przez Towarzystwo. 


Ryzyko reputacyjne zostało ocenione jako niskie w sposób ekspercki.


C.8 Inne istotne informacje o profilu ryzyka
Spółka przedstawiła wszystkie istotne informacje w poprzednich rozdziałach sekcji C sprawozdania.
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Wycena dla celów wypłacalności
D.
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D. Wycena dla celów wypłacalności 
D.1 Aktywa
D.1.1 Opis metod wyceny
Spółka wycenia aktywa dla celów reżimu Wypłacalność II w wartości godziwej. Poniższa tabela przedstawia opis 
podstaw, metod i głównych założeń stosowanych przy wycenie dla każdej istotnej grupy aktywów.


Aktywa Wycena na potrzeby sprawozdawczości 
statutowej


Wycena na potrzeby regulacji 
Wypłacalność II


Wartość firmy oraz 
wartości niematerialne 
i prawne


Spółka wycenia składnik aktywów w cenie 
nabycia, po pomniejszeniu o kwotę 
dotychczasowego umorzenia i odpisów 
aktualizujących z tytułu trwałej utraty 
wartości.


Wartości niematerialne i prawne są 
ujmowane w bilansie sporządzonym 
dla celów Wypłacalności II, jeśli mogą 
zostać wydzielone w celu ich zbycia oraz 
istnieje dla nich aktywny rynek. Wartości 
niematerialne i prawne Spółki nie spełniają 
powyższych wymogów i w związku z tym 
wyceniane są w wartości 0. 


Aktywowane koszty 
akwizycji


Poniesione w okresie sprawozdawczym 
koszty akwizycji w części przypadającej 
na przyszłe okresy sprawozdawcze 
są rozliczane w czasie na zasadach 
obowiązujących przy tworzeniu rezerwy 
składek.


Aktywowane koszty akwizycji nie mogą 
zostać wydzielone w celu ich zbycia na 
aktywnym rynku, dlatego Spółka wycenia 
składnik aktywów w wartości 0.


Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego


Podatek odroczony jest rozpoznawany 
przez spółkę w związku z powstawaniem 
różnic między wartością bilansową 
aktywów oraz pasywów a ich wartością 
podatkową oraz stratą podatkową możliwą 
do odliczenia w przyszłości.  
 
Spółka dla potrzeb bilansu statutowego 
ustala aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego tylko wówczas, 
gdy prawdopodobnie dostępny 
będzie przyszły dochód podlegający 
opodatkowaniu, w związku z którym 
będzie można wykorzystać aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, 
z uwzględnieniem wszelkich wymogów 
prawnych lub regulacyjnych dotyczących 
terminów przeniesienia na kolejny okres 
nierozliczonych strat podatkowych lub 
niewykorzystanych ulg podatkowych. 
 
W sprawozdaniu statutowym wartości 
aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego prezentowane są 
w szyku rozwartym.


Spółka zastosowała metodę polegającą 
na wyliczeniu aktywa i rezerwy bazując 
na wartościach wynikających z różnic 
przejściowych dla celów statutowych, 
skorygowanych o różnicę w nadwyżce 
aktywów nad zobowiązaniami pomiędzy 
wartościami statutowymi a wartościami 
w bilansie ekonomicznym. 
 
Spółka dokonuje kompensaty podatku 
odroczonego w bilansie ekonomicznym 
prezentując aktywo lub rezerwę z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego 
w zależności od tego, która z tych kwot 
była wyższa.


Nieruchomości, 
maszyny 
i wyposażenie 
(Rzeczowe 
aktywa trwałe) 
wykorzystywane 
na użytek własny 
oraz inny


Wycena dokonywana jest według ceny 
nabycia, po pomniejszeniu o kwotę 
dotychczasowego umorzenia i odpisów 
aktualizujących z tytułu trwałej utraty 
wartości.


Spółka wycenia składnik aktywów metodą 
alternatywną opisaną w sekcji D.4.
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Aktywa Wycena na potrzeby sprawozdawczości 
statutowej


Wycena na potrzeby regulacji 
Wypłacalność II


Dłużne papiery 
wartościowe


Spółka kwalifikuje dłużne papiery 
wartościowe do jednej z poniższych 
kategorii i na potrzeby sprawozdawczości 
statutowej wycenia w sposób następujący: 
•  aktywa przeznaczone do obrotu oraz 


aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
– według wartości godziwej,


•  aktywa utrzymywane do terminu 
wymagalności – według skorygowanej 
ceny nabycia, oszacowanej za 
pomocą efektywnej stopy procentowej, 
z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej 
utraty wartości,


•  dłużne papiery wartościowe 
zakwalifikowane do kategorii pożyczki 
udzielone i należności własne – według 
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej 
za pomocą efektywnej stopy procentowej, 
z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej 
utraty wartości.


Wartość godziwą dłużnych papierów 
wartościowych określa się na podstawie 
dostępnych publicznie kwotowań na 
aktywnym rynku. 
 
Wartość godziwą dłużnych papierów 
wartościowych, dla których nie istnieje 
aktywny rynek, wyznacza się alternatywną 
metodą wyceny opisaną w sekcji D.4.


Akcje i udziały – 
notowane


Na potrzeby sprawozdawczości statutowej 
akcje notowane Spółka kwalifikuje jako 
przeznaczone do obrotu i wycenia je 
według wartości godziwej na podstawie 
dostępnych publicznie kwotowań na 
aktywnym rynku.


Na potrzeby regulacji Wypłacalność II  
akcje notowane Spółka wycenia 
według wartości godziwej na podstawie 
dostępnych publicznie kwotowań na 
aktywnym rynku.


Jednostki uczestnictwa 
oraz certyfikaty 
inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach 
zbiorowego 
inwestowania


Jednostki uczestnictwa zakwalifikowane 
jako przeznaczone do obrotu oraz 
przeznaczone do sprzedaży wycenia się 
według wartości godziwej na podstawie 
cen jednostek uczestnictwa publikowanych 
przez towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych.


Spółka wycenia składnik aktywów metodą 
alternatywną opisaną w sekcji D.4.


Depozyty inne niż 
ekwiwalenty środków 
pieniężnych 


Spółka kwalifikuje depozyty inne niż 
ekwiwalenty środków pieniężnych 
do kategorii pożyczek udzielonych 
i należności własnych i wycenia według 
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej 
za pomocą efektywnej stopy procentowej, 
a w przypadku, gdy wpływ na wynik jest 
nieistotny, stosowane jest uproszczenie 
polegające na wycenie według wartości 
nominalnej wraz z naliczonymi metodą 
liniową odsetkami.


Spółka wycenia składnik aktywów metodą 
alternatywną opisaną w sekcji D.4.


Aktywa posiadane 
z tytułu ubezpieczeń, 
w których świadczenie 
jest ustalane w oparciu 
o określone indeksy 
lub inne wartości 
bazowe, i ubezpieczeń 
związanych 
z ubezpieczeniowym 
funduszem 
kapitałowym 


Wszystkie lokaty wchodzące w skład 
tej kategorii aktywów wyceniane są 
do wartości godziwej, na podstawie 
dostępnych publicznie kwotowań 
na aktywnym rynku, a gdy wartości 
godziwej nie można wiarygodnie określić 
– według skorygowanej ceny nabycia 
z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej 
utraty wartości.


Wszystkie lokaty wchodzące w skład 
tej kategorii aktywów wyceniane są 
do wartości godziwej, na podstawie 
dostępnych publicznie kwotowań na 
aktywnym rynku.
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Aktywa Wycena na potrzeby sprawozdawczości 
statutowej


Wycena na potrzeby regulacji 
Wypłacalność II


Pożyczki i pożyczki 
zabezpieczone 
hipotecznie


Pożyczki i pożyczki zabezpieczone 
hipotecznie Spółka wycenia według 
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej 
za pomocą efektywnej stopy procentowej, 
z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej 
utraty wartości.


Spółka wycenia składnik aktywów metodą 
alternatywną opisaną w sekcji D.4.


Należności z tytułu 
ubezpieczeń 
i od pośredników 
ubezpieczeniowych


Należności z tytułu ubezpieczeń i od 
pośredników ubezpieczeniowych na 
potrzeby sprawozdawczości statutowej 
wyceniane są w kwocie wymagającej 
zapłaty. Należności w walutach obcych 
wykazywane są na dzień bilansowy 
po przeliczeniu na PLN według kursu 
średniego publikowanego przez NBP. 
Na należności dokonuje się odpisu 
aktualizującego wartość należności lub 
ich części, po dokonaniu oceny stopnia 
prawdopodobieństwa zapłaty należności.


Spółka wycenia składnik aktywów metodą 
alternatywną opisaną w sekcji D.4.


Należności z tytułu 
reasekuracji biernej


Należności z tytułu reasekuracji biernej 
na potrzeby sprawozdawczości statutowej 
wyceniane są w kwocie wymagającej 
zapłaty z uwzględnieniem odpisów 
aktualizujących ich wartość. 


Spółka wycenia składnik aktywów metodą 
alternatywną opisaną w sekcji D.4.


Pozostałe należności 
(handlowe, inne 
niż z działalności 
ubezpieczeniowej)


Należności inne niż z tytułu ubezpieczeń 
oraz z tytułu reasekuracji wycenia 
się w kwocie wymagającej zapłaty 
z uwzględnieniem odpisów aktualizujących 
ich wartość. 


Spółka wycenia składnik aktywów metodą 
alternatywną opisaną w sekcji D.4.


Środki pieniężne


Dla potrzeb sprawozdania statutowego 
środki pieniężne w kasie na dzień 
bilansowy wycenia się według wartości 
nominalnej. Środki pieniężne zgromadzone 
na rachunkach bankowych również są 
wyceniane w wartości nominalnej, przy 
czym wartość nominalna obejmuje również 
wartość narosłych na dzień bilansowy 
odsetek.


Dla potrzeb regulacji Wypłacalność 
II środki pieniężne w kasie na dzień 
bilansowy wycenia się według wartości 
nominalnej. Środki pieniężne zgromadzone 
na rachunkach bankowych również są 
wyceniane w wartości nominalnej, przy 
czym wartość nominalna obejmuje również 
wartość narosłych na dzień bilansowy 
odsetek.


Tabela 12. Opis podstaw, metod i głównych założeń stosowanych przy wycenie dla każdej istotnej grupy aktywów


D.1.2 Ilościowe zestawienie różnic pomiędzy wartościami według sprawozdania finansowego a wartościami 
regulacji Wypłacalność II


Poniższa tabela zawiera ilościowe zestawienie różnic pomiędzy wartościami aktywów według sprawozdań 
finansowych a wartościami regulacji Wypłacalność II. Przedstawione dane pochodzące ze sprawozdań finansowych 
zostały dostosowane do formatu reżimu Wypłacalność II (bez zmian wartości).


 Aktywa


Wartość wg 
statutowego 


sprawozdania 
finansowego*


Reklasyfikacje Przeszacowanie
Wartość wg 


regulacji 
Wypłacalność II


Wartość firmy 4 714 0 -4 714 0
Aktywowane koszty akwizycji 35 981 0 -35 981 0
Wartości niematerialne i prawne 5 037 0 -5 037 0
Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 18 642 -131 129 116 405 3 918
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 Aktywa


Wartość wg 
statutowego 


sprawozdania 
finansowego*


Reklasyfikacje Przeszacowanie
Wartość wg 


regulacji 
Wypłacalność II


Nieruchomości, maszyny  
i wyposażenie (Rzeczowe aktywa 
trwałe) wykorzystywane na użytek 
własny


1 067 0 19 620 20 686


Nieruchomości (inne niż do użytku 
własnego) 9 596 0 0 9 596


Udziały w zakładach powiązanych 
w tym udziały kapitałowe 7 083 0 -1 352 5 730


Akcje i udziały 3 955 0 0 3 955
Obligacje 846 614 0 86 451 933 064
Jednostki uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne  
w przedsiębiorstwach zbiorowego 
inwestowania


20 273 0 0 20 273


Depozyty inne niż ekwiwalenty  
środków pieniężnych 6 818 0 0 6 818


Aktywa posiadane z tytułu 
ubezpieczeń, w których świadczenie 
jest ustalane w oparciu o określone 
indeksy lub inne wartości bazowe, 
i ubezpieczeń związanych 
z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym 


1 223 513 0 0 1 223 513


Pożyczki i pożyczki zabezpieczone 
hipotecznie 84 098 0 2 091 86 189


Kwoty należne z umów reasekuracji 
dla zobowiązań wynikających 
z ubezpieczeń:


7 087 0 -11 420 -4 333


Należności z tytułu ubezpieczeń i od 
pośredników ubezpieczeniowych 7 479 -3 590 -159 3 729


Należności z tytułu reasekuracji 0 0 0 0
Pozostałe należności (handlowe, 
inne niż z działalności 
ubezpieczeniowej)


19 659 0 -88 19 570


Środki pieniężne i ekwiwalenty 
środków pieniężnych 23 166 0 -400 22 766


Pozostałe aktywa 
(niewykazane w innych pozycjach) 133 0 -133 0


Aktywa ogółem 2 324 913 -134 719 165 280 2 355 474
*  Suma aktywów według statutowego sprawozdania finansowego wynosi 2 324 913 tys. zł i różni się od tej wykazanej w sprawozdaniu finansowym z uwagi na zmiany 


sposobu prezentacji kwot należnych z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z ubezpieczeń, które w sprawozdawczości statutowej wykazywane są 
jako pomniejszenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Wartości według sprawozdania finansowego zostały wykazane po ich odpowiednim dostosowaniu do 
struktury bilansu Wypłacalność II, a celem tego jest wykazanie różnic w zastosowanych metodach i podstawach wycen.


Tabela 13. Ilościowe zestawienie różnic pomiędzy wartościami aktywów według sprawozdania finansowego oraz regulacji Wypłacalność II


W związku z kompensatą podatku odroczonego w bilansie ekonomicznym wartość istotnych różnic przejściowych 
wykazano w sekcji D.3.2 dotyczącej wyceny zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.


D.2 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 
D.2.1 Zasady wyliczania najlepszego oszacowania ubezpieczeń o charakterze ubezpieczeń na życie
Proces wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Wycena rezerw techniczno-ubezpieczeniowych została przeprowadzona przez Biuro Aktuariatu (plus Reasekuracji) 
oraz zweryfikowana przez funkcję aktuarialną. W porównaniu do roku 2019 Compensa nie wprowadzała zmian 
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w zasadach uznawania ani w szacunkach w zakresie wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.  


Zapewnienie zgodności
Przy kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych kierowano się wymogami dyrektywy Wypłacalność II i Ustawą 
ubezpieczeniową.


Wycena wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wyznaczona jako suma najlepszego oszacowania rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych i marginesu ryzyka.


Metoda wyznaczania marginesu ryzyka
Na potrzeby wyliczenia marginesu ryzyka Towarzystwo stosuje Metodę 1) opisaną w Wytycznej nr 62 Wytycznych 
EIOPA dotyczących wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
Margines ryzyka został wyliczony jako ekstrapolacja kapitałowego wymogu wypłacalności. Projekcja poszczególnych 
modułów ryzyka została wyznaczona na bazie odpowiedniego nośnika ryzyka. Wartości wymogów wypłacalności 
zostały przemnożone przez koszt kapitału wynoszący 6% i zdyskontowane stopą wolną od ryzyka. Wartość 
marginesu ryzyka została wyznaczona jako suma zdyskontowanych wymogów wypłacalności przemnożonych przez 
koszt kapitału.


Metoda wyznaczania najlepszego oszacowania 
Najlepsze oszacowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zostało wyznaczone w programie Prophet Professional 
przy użyciu modelu stochastycznego z użyciem 1000 scenariuszy ekonomicznych. Najlepsze oszacowanie rezerw 
zostało wyznaczone jako zdyskontowana projekcja przyszłych przepływów pieniężnych z okresu 40 lat, począwszy 
od daty bilansowej. Rezerwa ubezpieczeń na życie i rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi 
ubezpieczający dla polis aktywnych na koniec okresu projekcji zostają uwzględnione w wyliczeniu najlepszego 
oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.


W przyszłych przepływach pieniężnych uwzględnione są jedynie istniejące polisy. Polisy zawarte po dniu bilansowym, 
odnowienia polis nie są brane po uwagę przy wyznaczaniu najlepszego oszacowania rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych.


Następujące przepływy pieniężne są brane pod uwagę przy kalkulacji najlepszego oszacowania rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych:


Wpływy:
• składki przypisane (uwzględniające prowizje),
• prowizje od zarządzającego funduszem.


Wydatki:
• świadczenia uwzględniające udziały w zysku (np. świadczenia z tytułu dożycia, śmierci, wykupu, świadczenia 


z tytułu umów dodatkowych, świadczenie z tytułu przyznania premii inwestycyjnej),
• koszty, w tym koszty akwizycji, koszty administracyjne, koszty likwidacji świadczeń,
• rezerwa ubezpieczeń na życie i rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający dla 


polis aktywnych na koniec okresu projekcji.
Przepływy pieniężne są kalkulowane w ujęciu miesięcznym.


Specyfikacje
Gwarancje finansowe uwzględnione w modelu:


• gwarantowane wartości świadczeń przewidziane w umowie ubezpieczenia (m.in. świadczenia z tytułu śmierci, 
dożycia do końca okresu ubezpieczenia, świadczenia z tytułu ubezpieczeń dodatkowych, świadczenie z tytułu 
przyznania premii inwestycyjnej).


Opcje przewidziane umową ubezpieczenia uwzględnione w modelu:
• kwota wykupu,
• przekształcenie umowy ubezpieczenia w umowę bezskładkową,
• indeksacja składki.


Przyszłe świadczenia uznaniowe uwzględnione w modelu:
• udział w zysku.


Segmentacja
Towarzystwo rozdziela umowy główne i umowy dodatkowe niosące za sobą zobowiązania o charakterze zdrowotnym.
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Różnice w wycenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na potrzeby sprawozdawczości statutowej oraz 
według dyrektywy Wypłacalność II


Wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na potrzeby sprawozdawczości statutowej oraz według dyrektywy 
Wypłacalność II znacząco się różnią.


Wypłacalność II 
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności zostały wyznaczone zgodnie z dyrektywą 
Wypłacalność II jako suma zdyskontowanej projekcji przyszłych przepływów pieniężnych oraz marginesu ryzyka. 
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wyliczane są przy wielu założeniach ekonomicznych i nieekonomicznych. 
Najistotniejszym założeniem ekonomicznym jest użycie stopy wolnej od ryzyka, a  najistotniejszym założeniem 
nieekonomicznym są wskaźniki rezygnacji z umów.


Linia biznesowa
Wysokość rezerw techniczno-


-ubezpieczeniowych na 
31.12.2020 (tys. zł)


LOB 29 – Ubezpieczenia zdrowotne -25 971
LOB 30 – Ubezpieczenia z udziałem w zyskach 470 868
LOB 31 – Ubezpieczenia związane z wartością indeksu i ubezpieczenia 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 1 171 892


LOB 32 – Pozostałe ubezpieczenia na życie 55 952
Razem 1 672 742


Tabela 14. Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności


Granice umowy
Towarzystwo bada zasadność stosowania krótkiej granicy umowy dla ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym. Granica umowy ustalana jest na poziomie polisy. W celu ustalenia czy świadczenie wypłacane 
z tytułu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego jest zauważalne, porównywana jest jego zdyskontowana wartość 
oczekiwana ze zdyskontowaną wartością oczekiwaną świadczenia wypłacanego w przypadku, gdy zdarzenie 
ubezpieczeniowe nie nastąpi. Jeśli różnica w stosunku do zdyskontowanej wartości oczekiwanej świadczenia 
wypłacanego w przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nie nastąpi, wynosi:


• co najwyżej 10% (≤10%) – to świadczenie nie jest zauważalne,
• powyżej 10% (>10%) – to świadczenie jest zauważalne.


Przy wyznaczaniu projekcji przepływów pieniężnych w modelu, na podstawie której ustalana jest powyższa różnica, 
poziom rezygnacji z umów nie jest uwzględniany.


Unbundling – rozdzielenie umowy ubezpieczenia na składowe
W przypadku indywidualnych umów ubezpieczenia na życie, do których zawarte zostały umowy dodatkowe niosące 
za sobą zobowiązania o charakterze zdrowotnym (np. ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa, utraty zdrowia, 
niezdolności do pracy, czy przejęcie opłacania składek wskutek niezdolności do pracy), Towarzystwo wydziela umowy 
dodatkowe od umowy głównej i raportuje uzyskane dla nich wyniki w linii Ubezpieczeń zdrowotnych o technikach 
podobnych do ubezpieczeń na życie (LOB 29).


Założenia
Założenia stosowane przy wyliczeniach rezerw techniczno-ubezpieczeniowych są regularnie sprawdzane 
(przynajmniej raz w roku) i uaktualniane w razie potrzeby. Założenia są poparte szczegółowymi analizami danych.
Funkcja aktuarialna koordynuje i dokonuje oceny otrzymanych wyników. Podsumowanie założeń wraz z analizą 
zmian w porównaniu do poprzednich okresów sprawozdawczych jest zatwierdzane przez Zarząd.


Założenia ekonomiczne:
• struktura stopy wolnej od ryzyka zgodnie z wymogami dyrektywy Wypłacalność II.


Założenia nieekonomiczne:
• współczynniki rezygnacji z umów oraz częściowych wykupów,
• wskaźnik realizacji śmiertelności,
• wskaźnik szkodowości,
• koszty początkowe i koszty odnowieniowe na polisę,
• wskaźniki indeksacji,


A


B


C


D


E


DZIAŁALNO
ŚĆ I W


YNIKI O
PERACYJNE


SYSTEM
 ZARZĄDZANIA


PRO
FIL RYZYKA


W
YCENA DLA CELÓ


W
 W


YPŁACALNO
ŚCI


ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM


57


POWRÓT DO SPISU TREŚCI







• wskaźnik akceptacji indeksacji,
• parametry udziału w zysku,
• wskaźnik kosztów działalności lokacyjnej.


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe


Wartości bilansowe
Kalkulacja najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz marginesu ryzyka została 
przeprowadzona w podziale na następujące linie biznesowe:


• ubezpieczenia zdrowotne (LOB 29),
• ubezpieczenia z udziałem w zyskach (LOB 30),
• ubezpieczenia związane z wartością indeksu i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 


(LOB 31),
• pozostałe ubezpieczenia na życie (LOB 32).


Stan na 31.12.2020 (w tys. zł) LOB 29 LOB 30 LOB 31 LOB 32 Suma
Najlepsze oszacowanie -41 784 462 138 1 146 557 48 379 1 615 291
Margines ryzyka 15 814 8 730 25 335 7 573 57 451
Rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe -25 971 470 868 1 171 892 55 952 1 672 742


Tabela 15. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności


W tys. zł LOB 29 LOB 30 LOB 31 LOB 32 Suma
Najlepsze oszacowanie 15 144 69 495 116 589 -4 204 197 024
Margines ryzyka -2 067 -1 964 -1 818 955 -4 895
Rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe 13 077 67 531 114 771 -3 250 192 129


Tabela 16. Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności w stosunku do stanu na 31.12.2019 r.


Wzrost poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w porównaniu z poprzednim okresem bilansowym 
spowodowany jest przede wszystkim przez następujące czynniki:


• rozwój portfela ubezpieczeniowego spółki,
• wzrost rezerw statutowych: głównie dla produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, dla których 


zmiana rezerwy ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający w porównaniu z poprzednim 
okresem bilansowym wynosi 87 007 tys. zł, 


• rozbudowa modelu wykorzystywanego do projekcji przyszłych przepływów pieniężnych dla poszczególnych 
polis i wyznaczenia najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, włączenie do modelu 
dotychczas niemodelowanych produktów,


• zmianę założeń nieekonomicznych, 
• uwzględnienie niepewności związanej ze zrównoważonym rozwojem przy wycenie rezerw techniczno-


ubezpieczeniowych; efekt niepewności został uwzględniony przez zwiększenie przepływu wydatków w modelu 
dzięki zastosowaniu buforu 3% na poziom wyznaczonych kosztów odnowieniowych na polisę);


• uwzględnienie wpływu COVID-19 przy wycenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych; wpływ ten został 
uwzględniony przez zwiększenie przepływu wypłat z tytułu śmierci w modelu dzięki zastosowaniu buforu 5 pp 
na poziom wyznaczonych wskaźników śmiertelności;


• zmianę stopy wolnej od ryzyka. 


Sprawozdawczość statutowa 
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wykazane w krajowym sprawozdaniu finansowym zostały obliczone zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń  
i zakładów reasekuracji na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wynikać z umów ubezpieczenia 
metodą aktuarialną, indywidualną bądź ryczałtową. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wyznaczane są w pięciu 
grupach ubezpieczeniowych: ubezpieczenia na życie; ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci; ubezpieczenia 
na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający; ubezpieczenia rentowe; ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.
W szczególności rezerwę ubezpieczeń na życie wylicza się jako obecną wartość przyszłych świadczeń pomniejszoną 
o obecną wartość przyszłych składek wyliczone przy założeniu tablic śmiertelności z początku odpowiedzialności 
umowy oraz przy stałej stopie technicznej zgodnej z planem technicznym danego produktu z uwzględnieniem   
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 
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Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, jest tworzona w wysokości bieżącej wartości 
lokaty zapewniającej pokrycie zobowiązań wynikających z postanowień ogólnych warunków umowy ubezpieczenia 
na życie oraz postanowień Porozumienia zawartego z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Grupa ubezpieczeń Wysokość rezerw techniczno- 
-ubezpieczeniowych na 31.12.2020 (tys. zł)


Ubezpieczenia na życie 415 262
Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenie dzieci 90 367
Ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 1 278 159
Ubezpieczenia rentowe 78 440
Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 29 721
Razem 1 891 949


Tabela 17. Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości


D.2.2. Kwoty należne z umów reasekuracji
Wypłacalność II 
Towarzystwo stosuje dokładne podejście do wyliczania kwot należnych z tytułu reasekuracji. Wyliczenie wykonywane 
jest dla produktów ubezpieczenia na życie, produktów ubezpieczenia powiązanych z funduszem kapitałowym 
oraz umów dodatkowych. Obliczenia kwot należnych z umów reasekuracji uwzględniają warunki kontraktów 
reasekuracyjnych, tj. koszty umów nieproporcjonalnych, warunki poszczególnych umów względem lat szkodowych, 
szczegółowe przepływy związane z umowami reasekuracyjnymi.


Kwoty należne z umów reasekuracji w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych: -2 765 tys. zł


W tys. zł LOB 29 LOB 30 LOB 31 LOB 32 Suma
Kwoty należne z umów 
reasekuracji w rezerwach -3 828 -868 -238 600 -4 333


Tabela 18. Kwoty należne z umów reasekuracji w rezerwach w podziale na LOB-y


Sprawozdawczość statutowa


Towarzystwo na potrzeby sprawozdawczości statutowej wycenia kwoty należne z umów reasekuracji jako wartość 
udziału reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych według sprawozdania statutowego zgodnie 
z postanowieniami poszczególnych umów reasekuracji biernej.


Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych: -7 087 tys. zł


D.2.3. Niepewność związana z wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i kwot należnych z umów 
reasekuracji


Niepewność związana z wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i kwot należnych z umów reasekuracji 
związana jest głównie z użyciem założeń zarówno ekonomicznych jak i nieekonomicznych. Założenia wyznaczane są 
na podstawie danych historycznych dostępnych w systemach informatycznych Towarzystwa. Pomimo wyznaczania 
założeń zgodnie z najlepszą wiedzą Towarzystwa wyniki otrzymane na ich podstawie mogą różnić się od faktycznie 
obserwowanych w przyszłości. Główne wahania mogą dotyczyć:


• wielkości, częstotliwości i rozkładu szkód w czasie,
• wysokości kosztów ponoszonych przez Towarzystwo,
• wartości cen jednostek funduszy w przypadku ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, co 


ma wpływ na wypłaty z tych ubezpieczeń,
• niepewności związanej z zachowaniem ubezpieczonych (np. zachowanie dotyczące rezygnacji z umów).


Założenia do wyliczania najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych są sprawdzane 
i audytowane oraz aktualizowane co najmniej raz w roku.


D.2.4. Uproszczenia i korekty przyjęte w kalkulacji najlepszego szacowania i marginesu ryzyka
Towarzystwo nie stosuje istotnych uproszczeń przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów 
rachunkowości.


Do wyliczeń rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności Towarzystwo dla produktów dla których 
nie modeluje przepływów pieniężnych jako najlepsze oszacowanie rezerw przyjmuje wartość rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości w podziale na linie biznesowe (na dzień 31.12.2020 1,3% portfela było 
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niemodelowane). Dodatkowo około 5,7% modelowanego portfela jest zaimplementowane w sposób uproszczony. 
Uproszczenia zastosowane w modelu aktuarialnym Prophet polegają na modelowaniu przepływów pieniężnych dla 
podobnych konstrukcyjnie produktów a nie modelowaniu dokładnych przepływów. Towarzystwo zdecydowało się na 
takie uproszczenie ze względu na mały udział danych produktów w portfelu.


Dodatkowo w wyznaczeniu najlepszego oszacowania rezerw zostały uwzględnione niewymagalne należności od 
ubezpieczających i pośredników, a także bieżące zobowiązania ubezpieczeniowe.


D.2.5. Opis przyjętej krzywej stopy procentowej
Do kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności Towarzystwo używa stopę wolną od 
ryzyka opublikowaną przez EIOPA.


D.2.6.Korekta dopasowująca
Towarzystwo nie stosuje w wyliczeniach korekty dopasowującej.


D.3 Zobowiązania inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
D.3.1 Opis metod wyceny
Spółka wycenia zobowiązania inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów reżimu Wypłacalność II  
w wartości godziwej. Poniższa tabela przedstawia opis podstaw, metod i głównych założeń stosowanych przy 
wycenie dla każdej istotnej grupy zobowiązań.


Zobowiązania Wycena na potrzeby 
sprawozdawczości statutowej


Wycena na potrzeby regulacji 
Wypłacalność II


Zobowiązania 
warunkowe


Spółka dokonuje wyceny w pełnej 
wartości przedmiotu sporu i prezentuje 
w pozycji pozabilansowej zobowiązań 
warunkowych.


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.


Pozostałe rezerwy


W sprawozdawczości statutowej Spółka 
tworzy rezerwy na zobowiązania 
pewne lub o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa, których kwotę 
można oszacować w sposób wiarygodny.


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.


Zobowiązania wobec 
instytucji kredytowych


Pozycja nie występuje 
w sprawozdawczości statutowej Spółki


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.


Zobowiązania z tytułu 
depozytów wobec 
reasekuratorów


Zobowiązania z tytułu depozytów 
wobec reasekuratorów w sprawozdaniu 
statutowym wycenia się w wartości 
nominalnej. 


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.


Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego


Podatek odroczony jest rozpoznawany 
przez spółkę w związku z powstawaniem 
różnic pomiędzy wartością bilansową 
aktywów oraz pasywów, a ich wartością 
podatkową oraz stratą podatkową 
możliwą do odliczenia w przyszłości.  
 
W sprawozdaniu statutowym wartości 
aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego prezentowane są 
w szyku rozwartym.


Spółka zastosowała metodę polegającą 
na wyliczeniu aktywa i rezerwy, bazując 
na wartościach wynikających z różnic 
przejściowych dla celów statutowych, 
skorygowanych o różnicę w nadwyżce 
aktywów nad zobowiązaniami pomiędzy 
wartościami statutowymi a wartościami 
w bilansie ekonomicznym. 
 
Spółka dokonuje kompensaty podatku 
odroczonego w bilansie ekonomicznym, 
prezentując aktywo lub rezerwę z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego 
w zależności od tego, która z tych kwot 
była wyższa.


Zobowiązania 
z tytułu ubezpieczeń 
i wobec pośredników 
ubezpieczeniowych.


Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 
i wobec pośredników w sprawozdaniu 
statutowym Spółka wykazuje w kwocie 
wymagającej zapłaty. 


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.
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Zobowiązania Wycena na potrzeby 
sprawozdawczości statutowej


Wycena na potrzeby regulacji 
Wypłacalność II


Zobowiązania z tytułu 
reasekuracji biernej


Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej 
w sprawozdaniu statutowym Spółka 
wykazuje w kwocie wymagającej zapłaty. 


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.


Pozostałe zobowiązania 
(handlowe, inne niż 
z tytułu działalności 
ubezpieczeniowej)


Pozostałe zobowiązania w sprawozdaniu 
statutowym Spółka wykazuje w kwocie 
wymagającej zapłaty. 


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.


Zobowiązania 
podporządkowane


Zobowiązania podporządkowane 
w sprawozdaniu statutowym Spółka 
wykazuje w kwocie wymagającej zapłaty 
wraz z naliczonymi odsetkami.


Spółka wycenia składnik zobowiązań 
metodą alternatywną opisaną w sekcji 
D.4.


Tabela 19. Opis podstaw, metod i głównych założeń stosowanych przy wycenie dla każdej istotnej grupy aktywów


D.3.2 Ilościowe zestawienie różnic pomiędzy wartościami według sprawozdania finansowego a regulacji 
Wypłacalność II
Poniższa tabela zawiera ilościowe zestawienie różnic pomiędzy wartościami zobowiązań innych niż rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe według sprawozdań finansowych a wartościami regulacji Wypłacalność II. Przedstawione 
dane pochodzące ze sprawozdań finansowych zostały dostosowane do formatu reżimu Wypłacalność II (bez zmian 
wartości).


Zobowiązania


Wartość wg 
statutowego 


sprawozdania 
finansowego


Reklasyfikacje Przeszacowanie
Wartość wg 


regulacji 
Wypłacalność II


Zobowiązania warunkowe 0 0 8 562 8 562
Pozostałe rezerwy (inne niż 
techniczno-ubezpieczeniowe) 12 904 0 19 12 923


Zobowiązania z tytułu świadczeń 
emerytalnych dla pracowników 508 0 0 508


Zobowiązania z tytułu depozytów 
zakładów reasekuracji 4 283 0 0 4 283


Rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 38 307 -131 129 169 032 76 210


Zobowiązania wobec instytucji 
kredytowych 0,00 0,00 20 435 20 435


Zobowiązania z tytułu 
ubezpieczeń i wobec pośredników 
ubezpieczeniowych


36 970 -33 275 6 3 700


Zobowiązania z tytułu reasekuracji 
biernej 3 009 -3 009 0 0


Pozostałe zobowiązania (handlowe, 
inne niż z tytułu działalności 
ubezpieczeniowej)


7 128 0 11 7 139


Pozostałe zobowiązania 
(niewykazane w innych pozycjach) 527 0 -527 0


Zobowiązania ogółem 103 635 -167 413 197 537 133 760
*  Suma zobowiązań według statutowego sprawozdania finansowego wynosi 103 635 tys. zł i różni się do tej wykazanej w sprawozdaniu finansowym z uwagi na zmiany 


sposobu prezentacji kwot należnych z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z ubezpieczeń, które w sprawozdawczości statutowej wykazywane są jako 
pomniejszenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz braku wykazywania kapitałów własnych w sprawozdawczości według regulacji Wypłacalność II. Wartości 
według sprawozdania finansowego zostały wykazane po ich odpowiednim dostosowaniu do struktury bilansu Wypłacalność II, a celem tego jest wykazanie różnic 
w zastosowanych metodach i podstawach wycen.


Tabela 20. Ilościowe zestawienie różnic pomiędzy wartościami zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według sprawozdania finansowego oraz 
regulacji Wypłacalność II


W poniższej tabeli zaprezentowano źródła powstawania rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
zawierające istotne ujemne oraz dodatnie różnice przejściowe (po kompensacie).
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Źródła powstawania rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego


Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 
(tys. zł)


Wycena rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych 3 728


Wycena lokat 41 633
Wycena rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 39 480
Wycena pozostałych składników -7 673
Strata podatkowa -957
Razem rezerwa na odroczony podatek dochodowy 76 210


Tabela 21. Źródła powstania podatków odroczonych (różnice przejściowe)


D.4 Alternatywne metody wyceny
Poniższa tabela prezentuje pozycje aktywów i zobowiązań do których mają zastosowanie alternatywne metody 
wyceny wraz z uzasadnieniem ich zastosowania.


Spółka dokonuje porównania adekwatności wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno- 
-ubezpieczeniowe na bazie zgromadzonych doświadczeń i obserwacji lat poprzednich.


Pozycja aktywów/
pasywów Opis metody


Nieruchomości, 
maszyny i wyposażenie 
(Rzeczowe aktywa 
trwałe) wykorzystywane 
na użytek własny  
oraz inny


Z uwagi na brak aktywnego rynku wartość godziwą posiadanych środków transportu 
Spółka ustala w oparciu o narzędzia stosowane w procesie przygotowywania oferty 
produktowej ubezpieczeń komunikacyjnych w zakresie Auto Casco.  
Inwestycje w obce środki trwałe Spółka wykazała w wartości 0 zł z uwagi na brak 
możliwości ich sprzedaży bądź odzyskania zaangażowanych przez Spółkę środków.
Nieruchomości wyceniane są na podstawie operatów szacunkowych przygotowanych 
przez niezależnych rzeczoznawców, przynajmniej raz na cztery lata dla każdej 
nieruchomości. Dla nowo zakupionych nieruchomości jako wartość godziwą przyjmuje 
się wartość nabycia do czasu wykonania pierwszego operatu. Nieruchomości 
inwestycyjne będące w zarządzaniu podmiotów zewnętrznych wyceniane są przez te 
podmioty do wartości godziwej.  
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania (w rozumieniu MSSF 16) w początkowym 
ujęciu są wyceniane według kosztu, na który składają się następujące elementy:
–  kwota początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
–  wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą 


pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe,
–  wszelkie początkowe bezpośrednie koszty poniesione przez leasingobiorcę 


w związku z zawarciem umowy,
–  szacunek kosztów, które ma obowiązek ponieść leasingobiorca w związku 


z demontażem i usunięciem składnika aktywów, przeprowadzeniem renowacji 
miejsca bądź samego składnika aktywów do stanu wymaganego przez warunki 
leasingu.


Wartość ta podlega dyskontowaniu przy zastosowaniu krańcowej stopy procentowej 
leasingobiorcy. Stopa ta składa się z referencyjnej stopy procentowej właściwej dla 
danej waluty oraz indywidualnego spreadu kredytowego.
Kwota aktywa w kolejnych okresach sprawozdawczych podlega amortyzacji. Stawka 
amortyzacji jest ustalana na podstawie długość kontraktu. 
W przypadku kontraktów zawartych na czas nieokreślony Towarzystwo określiło 
najbardziej prawdopodobny okres użytkowania aktywa, nie dłuższy jednak niż 
horyzont czasowy sporządzanych planów finansowych (tj. 5 lat).
Dla pozostałych grup rzeczowych aktywów trwałych Spółka przyjęła do wyceny 
określony procent ceny nabycia danego aktywa w zależności od czasu jego 
użytkowania. 
Niepewność występuje w zakresie zmienności cen, oceny stopnia zużycia oraz utraty 
wartości.
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Pozycja aktywów/
pasywów Opis metody


Dłużne papiery 
wartościowe


Wartość dłużnych papierów wartościowych innych niż wyceniane według cen 
z aktywnych rynków określana jest przy zastosowaniu metody porównawczej do 
podobnych aktywów notowanych na aktywnym rynku. Do wyceny wykorzystywane są 
obligacje o podobnych terminach zapadalności powiększone o marżę. Przedmiotowa 
marża ustalana jest na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej i stanowi spread 
względem instrumentów płynnych.  
Obligacje municypalne inne niż wyceniane według cen z aktywnych rynków wyceniane 
są przez Spółkę według wartości rynkowej przygotowanej przez wyspecjalizowany 
podmiot będący pośrednikiem w obrocie tymi instrumentami. Spółka zleca dokonanie 
wyceny tych obligacji firmie zewnętrznej, która jest Agentem Emisji tych obligacji oraz 
pośrednikiem w obrocie tymi instrumentami.  
Obligacje korporacyjne inne niż wyceniane według cen z aktywnych rynków 
wyceniane są przez Spółkę poprzez dyskontowanie przyszłych przepływów 
pieniężnych z wykorzystaniem rentowności wynikającej z ceny tych obligacji na rynku 
Catalyst. 
W zakresie przedmiotowej wyceny Spółka identyfikuje ryzyko niepewności stosowanej 
metodologii w zakresie przyjętych założeń. Ze względu na niewielki udział w portfelu 
dłużnych papierów wartościowych wycenianych metodą alternatywną ma ona 
nieistotny wpływ na kalkulacje związane z wymogiem wypłacalności.


Jednostki uczestnictwa 
oraz certyfikaty 
inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach 
zbiorowego 
inwestowania


Z uwagi na brak aktywnego rynku Spółka wycenia jednostki uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne według cen publikowanych przez towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych ustalonych w oparciu o wartość aktywów netto funduszy wycenionych 
zgodnie z zasadami rachunkowości dla funduszy.
Ze względu na zmienność otoczenia gospodarczego istnieje niepewność dokonanych 
szacunków dotyczących jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych 
w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zakresie zmienności kursów walut.


Depozyty inne niż 
ekwiwalenty środków 
pieniężnych


Spółka dokonuje wyceny metodą dyskontowanych przepływów pieniężnych stopą 
procentową składającą się z elementu wolnego od ryzyka oraz premii za ryzyko 
kredytowe. Premię za ryzyko kredytowe ustalono jako różnicę pomiędzy umowną 
stopą procentową a dopasowaną do terminu wymagalności stopą WIBOR. 
Gdy tak sporządzona wycena nie odbiega istotnie od wyceny zastosowanej na 
potrzeby sprawozdawczości statutowej, stosowana jest ta druga.
W przypadku depozytów innych niż ekwiwalenty środków pieniężnych niepewność 
oszacowania może wynikać ze zmienności otoczenia gospodarczego w zakresie 
kursów walut, stóp procentowych oraz z ryzyka kredytowego kontrahenta.


Pożyczki i pożyczki 
zabezpieczone 
hipotecznie


Dla celów wypłacalności Spółka ustaliła wartość udzielonych pożyczek poprzez 
dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych stopą procentową składającą się 
z elementu wolnego od ryzyka oraz z premii za ryzyko kredytowe.  
 
Jako stopę wolną od ryzyka na dzień wyceny przyjęto stopy procentowe publikowane 
na stronie internetowej EIOPA.  
 
Premię za ryzyko kredytowe dla każdego z kredytobiorców ustalono jako różnicę 
pomiędzy umowną stopą procentową a dopasowaną do terminu wymagalności 
pożyczki stopą WIBOR/EURIBOR na dzień udzielenia pożyczki lub na dzień 
podpisania aneksu zmieniającego oprocentowanie.
W przypadku pozostałych pożyczek i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie 
niepewność oszacowania może wynikać ze zmienności otoczenia gospodarczego 
w zakresie zmienności stóp procentowych oraz z ryzyka kredytowego kontrahenta.
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Pozycja aktywów/
pasywów Opis metody


Należności z tytułu 
ubezpieczeń, 
od pośredników 
ubezpieczeniowych oraz 
z tytułu reasekuracji 
biernej


Spółka dokonuje wyceny należności przeterminowanych poprzez dyskontowanie 
przyszłych przepływów pieniężnych stopą procentową składającą się z elementu 
wolnego od ryzyka oraz marży uwzględniającej ryzyko kredytowe kontrahenta.  
Z uwagi na brak historycznych danych w zakresie sprzedaży należności 
przeterminowanych Spółka określiła ryzyko kredytowe kontrahenta w oparciu 
o rentowność obligacji korporacyjnych, które w opinii Spółki, w związku z charakterem 
jej działalności i rodzajem wykazywanych należności, w sposób najbardziej 
przybliżony odzwierciedlają ryzyko związane z przepływami dotyczącymi należności.  
 
Należności niewymagalne są prezentowane w najlepszym oszacowaniu rezerw. 
Niepewność występuje w zakresie stóp procentowych.


Pozostałe należności 
(handlowe, inne 
niż z działalności 
ubezpieczeniowej)


Spółka dokonuje wyceny należności poprzez dyskontowanie przyszłych przepływów 
pieniężnych stopą procentową składającą się z elementu wolnego od ryzyka 
z uwzględnieniem ryzyka kredytowego kontrahenta.  
Niepewność występuje w zakresie stóp procentowych.


Zobowiązanie 
warunkowe


Spółka dokonuje przeglądu obszarów działalności Spółki, w których 
prawdopodobieństwo powstania zobowiązania warunkowego mogłoby występować. 
W wyniku analizy Spółka rozpoznała zobowiązanie warunkowe w związku 
z prowadzoną sprawą sądową. Na datę 31.12.2020 r. i na dzień sporządzenia 
niniejszego sprawozdania sprawa ta nie została rozstrzygnięta. W oparciu o opinie 
prawne zewnętrznych kancelarii prawnych prawdopodobieństwo negatywnego 
rozstrzygnięcia tej sprawy uznano za niskie, w związku z tym nie utworzono rezerwy 
na sprawy sporne, a Spółka rozpoznała zobowiązanie warunkowe. Szacunek skutku 
finansowego został dokonany na drodze osądu kierownictwa jednostki, przy wsparciu 
się doświadczeniem i opinią zewnętrznej kancelarii prawnej. 
W pozostałych obszarach zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.


Pozostałe rezerwy


Spółka dokonuje wyceny pozostałych rezerw poprzez dyskontowanie przyszłych 
przepływów pieniężnych stopą wolną od ryzyka. 
Niepewność występuje w zakresie prawidłowości oszacowania przyszłego 
zobowiązania, terminu wymagalności oraz stóp procentowych.


Zobowiązania wobec 
instytucji kredytowych


Wartość stanowią zobowiązania wynikające z umów leasingu w rozumieniu MSSF 16. 
Początkowo zobowiązanie wyceniane jest w wysokości wartości bieżącej opłat 
leasingowych pozostających do zapłaty w dacie rozpoczęcia leasingu zdyskontowane 
przy zastosowaniu krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy (takiej samej jak 
w przypadku aktywa z tytułu prawa do użytkowania). W kolejnych okresach wartość 
zobowiązania jest pomniejszana o skumulowaną kwotę poniesionych kosztów.


Zobowiązania z tytułu 
depozytów wobec 
reasekuratorów


Zobowiązania z tytułu depozytów wobec reasekuratorów w sprawozdaniu statutowym 
wycenia się w wartości nominalnej, która odzwierciedla wartość godziwą.
Niepewność występuje w zakresie stóp procentowych.


Zobowiązania 
z tytułu ubezpieczeń 
i wobec pośredników 
ubezpieczeniowych oraz 
z tytułu reasekuracji 
biernej


Spółka dokonuje wyceny zobowiązań przeterminowanych poprzez dyskontowanie 
przyszłych przepływów pieniężnych stopą wolną od ryzyka. 
Zobowiązania niewymagalne są prezentowane w najlepszym oszacowaniu rezerw. 
Niepewność występuje w zakresie stóp procentowych.


Pozostałe zobowiązania 
(handlowe, inne niż 
z tytułu działalności 
ubezpieczeniowej)


Spółka dokonuje wyceny zobowiązań poprzez dyskontowanie przyszłych przepływów 
pieniężnych stopą wolną od ryzyka. 
Niepewność występuje w zakresie stóp procentowych.


Tabela 22. Alternatywne metody wyceny


D.5 Wszelkie inne informacje
Stosowanie uproszczeń
Informacje, które podlegają ujawnieniu w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej, uznaje się za istotne, 
jeżeli ich pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na proces decyzyjny lub ocenę użytkowników tego dokumentu, 
w tym organów nadzoru.
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Spółka dokonuje cyklicznej analizy na każdą datę sporządzenia SFCR, czy poszczególne pozycje wykazane 
w sprawozdaniu nie są istotnie zniekształcone. 


Sporządzając sprawozdanie SFCR na dzień 31.12.2020 dla wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe, Spółka ustala następujące poziomy istotności:


• Dla pozycji sprawozdania, których wartość stanowi mniej niż 3% łącznej sumy aktywów ustalonych na dzień 
bilansowy, Spółka uznaje, że o ile zastosowane zostały uproszczenia nie powodują one istotnego zniekształcenia 
sprawozdania. Informacja o zastosowaniu uproszczenia jest zawarta w części opisowej sprawozdania, 
z objaśnieniem pozycji, której uproszczenie dotyczy.


• O ile wartość pozycji, dla której Spółka stosuje uproszczenie stanowi więcej niż 3% łącznej sumy aktywów 
wyliczonych na dzień bilansowy, Spółka dokonuje pełnego udokumentowania i ujawnienia przeprowadzonej 
analizy, łącznie z oceną przyjętego rozwiązania. Każdorazowo przy takiej analizie uwzględniane są rekomendacje 
organu nadzoru oraz audytora Spółki.


• Dla pozycji, których wartość stanowi więcej niż 5% łącznej sumy aktywów ustalonych na dzień bilansowy, 
uproszczenia nie są stosowane.


Wszystkie zastosowane przez Spółkę uproszczenia przy wycenie aktywów i zobowiązań zostały opisane 
w podrozdziałach D.3 oraz D.4. 


Zastosowane uproszczenia nie wpływają istotnie na wartość godziwą.
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Zarządzanie kapitałem
E.
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E. Zarządzanie kapitałem
Obowiązujące w Spółce zasady zarządzania kapitałem obejmują:


• ocenę adekwatności kapitałowej,
• planowanie kapitału,
• bieżące zarządzanie kapitałem.


Ocena adekwatności kapitałowej jest przeprowadzana co kwartał, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 
i wytycznych Grupy VIG. Ocena dokonywana jest w oparciu o dane statutowe i przygotowane według zasad 
Wypłacalność II.


Planowanie potrzeb kapitałowych odbywa się nie rzadziej niż raz w roku w horyzoncie trzyletnim, w ramach procesów 
planowania finansowego i własnej oceny ryzyka i wypłacalności (w szczególności brany jest pod uwagę rezultat 
projekcji dokonywanych we własnej ocenie ryzyka i wypłacalności).


 W ramach planowania kapitału Spółka analizuje wpływ zmian zakresu prowadzonej działalności, zmian w strukturze 
aktywów i zobowiązań, istniejących czynników ryzyka oraz planowanych decyzji strategicznych na zyskowność, 
poziom ryzyka i potrzeby kapitałowe Spółki. Ponadto na polecenie Zarządu, Spółka przeprowadza analizy wpływu 
proponowanych zmian / decyzji strategicznych na realizację potrzeb kapitałowych.


W ramach bieżącego zarządzania kapitałem w uzasadnionych przypadkach Spółka przygotowuje propozycje 
ewentualnego uzupełnienia lub optymalizacji środków zarządzania kapitałem. Spółka uwzględnia również 
odpowiednie postanowienia Kodeksu spółek handlowych dotyczące kapitału i dywidendy.


Minimalny poziom wskaźnika wypłacalności (na poziomie 125%) wskazano w „Strategii zarządzania ryzykiem”, 
która została zatwierdzona przez Zarząd Towarzystwa. „Strategia zarządzania ryzykiem” zawiera przegląd 
ryzyk powiązanych z celami strategicznymi i biznesowymi oraz przegląd działań mających na celu zarządzanie 
tymi ryzykami. Ponadto poprzez określenie minimalnego poziomu wskaźnika wypłacalności stanowi podstawę 
wprowadzenia limitów ryzyka, które są punktem wyjścia do procesów zarządzania ryzykiem oraz do własnej oceny 
ryzyka i wypłacalności.


W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły istotne zmiany dotyczące polityki zarządzania kapitałem.


E.1 Środki własne 
Środki własne Spółki składają się z podstawowych środków własnych, tj. z następujących pozycji:


• kapitał zakładowy (akcyjny),
• rezerwa uzgodnieniowa.


Spółka nie posiada uzupełniających środków własnych.
W 2020 roku nie miały miejsca emisje nowych środków własnych.


Podstawowe środki własne 31.12.2020 31.12.2019 Zmiana
Kapitał zakładowy 224 264 224 264 0
Rezerwa uzgodnieniowa 278 143 261 422 16 721
Podstawowe środki własne 502 407 485 686 16 721


Tabela 23. Podstawowe środki własne (dane w tys. zł)


Pełna prezentacja środków własnych wg Wypłacalność II jest dostępna jako załącznik do sprawozdania – patrz 
Formularz ilościowy nr S.23.01.


W okresie sprawozdawczym zaobserwowano zwiększenie wartości środków własnych ogółem o 16 721 tys. zł co 
było spowodowane wzrostem rezerwy uzgodnieniowej o tę samą kwotę.
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Wartość rezerwy uzgodnieniowej jest ustalana w następujący sposób:


Rezerwa uzgodnieniowa 31.12.2020 31.12.2019 Zmiana
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami 
pomniejszona o: 548 972 522 339 26 634


Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia 46 566 36 653 9 913
Pozostałe pozycje podstawowych środków 
własnych 224 264 224 264 0


Rezerwa uzgodnieniowa 278 143 261 422 16 721
Tabela 24. Rezerwa uzgodnieniowa (dane w tys. zł)


W pozycji „przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia” ujęto dywidendę z proponowanego podziału zysku za rok 
obrotowy 2020 i 2019 w kwotach odpowiednio 9 500 tys. zł, i 35 866 tys. zł (Zarząd rekomenduje przeznaczenie 50% 
zysku netto z 2020 r. i 75% zysku netto z 2019 r. na wypłatę dywidendy) oraz przewidywany podatek od niektórych 
instytucji finansowych w kwocie 1 200 tys. zł.


W pozycji „pozostałe podstawowe środki własne” wykazano wartość kapitału zakładowego.


Rezerwa uzgodnieniowa to najbardziej zmienny składnik środków własnych, gdyż odpowiada ona wartości kapitału 
rezerwowego/zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych, wyniku finansowego bieżącego roku oraz różnicy 
między wyceną zgodnie z Ustawą o rachunkowości a Wypłacalność II poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. 
Wartość rezerwy uzgodnieniowej jest zatem powiązana z rentownością portfela ubezpieczeń i wyników z inwestycji 
oraz z wynikami z działalności inwestycyjnej. W analizowanym okresie wzrost rezerwy uzgodnieniowej wynikał 
przede wszystkim ze wzrostu różnicy w wycenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.


Klasyfikacja środków własnych 
Wszystkie pozycje środków własnych są klasyfikowane do podstawowych środków własnych kategorii 1 –
nieograniczonej.


Środki własne klasyfikowane do kategorii 1 – nieograniczonej to środki cechujące się najwyższą jakością, tj. pełną 
dostępnością odnośnie do pokrywania strat. Ponadto w przypadku likwidacji zakładu ubezpieczeń posiadacz 
nie będzie uprawniony do odzyskania długu wynikającego z danej pozycji tak długo, jak nie zostaną wypełnione 
wszystkie inne zobowiązania, łącznie z zobowiązaniami wobec ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych 
z umów ubezpieczenia oraz zobowiązaniami wobec cedentów z tytułu zawartych umów reasekuracji. Środki kategorii 
1 można w całości wykorzystać na pokrycie zarówno kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR), jak i minimalnego 
wymogu kapitałowego (MCR).


Żadna z pozycji podstawowych środków własnych nie podlega przepisom przejściowym, o których mowa w art. 490 
ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej / art. 308b ust. 9 i 10 dyrektywy 2009/138/WE.


W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły istotne zmiany dot. jakości środków własnych.


Spółka posiada dopuszczone środki własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności oraz pokrycie 
minimalnego wymogu kapitałowego w tej samej wysokości, tj. 502 407 tys. zł na 31.12.2020 r. (485 686 tys. zł na 
31.12.2019 r.), gdyż wszystkie środki własne są klasyfikowane do kategorii 1 – nieograniczonej. Środki własne 
spełniają limity wskazane w art. 248 ustawy ubezpieczeniowej oraz art. 82 rozporządzenia delegowanego.


Kapitał własny ze sprawozdania finansowego a nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami obliczona do celów 
wypłacalności


Kapitał własny Spółki na koniec 2020 roku wynosił 329 328 tys. zł (dla porównania – na koniec 2019 roku wynosił 
303 723 tys. zł). Różnica pomiędzy kapitałem własnym a nadwyżką aktywów nad zobowiązaniami w sprawozdaniu 
do celów wypłacalności została ustalona w następujący sposób:


31.12.2020 31.12.2019 Zmiana
Kapitał własny ze sprawozdania finansowego 329 328 303 723 25 605
Odroczone koszty akwizycji -35 981 -42 166 6 184
Lokaty 86 789 47 093 39 696
Kwoty należne z umów reasekuracji -11 420 -8 395 -3 025
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31.12.2020 31.12.2019 Zmiana
Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezp. -3 749 -7 248 3 499
Inne aktywa nie wykazane powyżej -5 077 -6 106 1 029
Łącznie różnica w wycenie aktywów 30 561 -16 822 47 383
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 219 207 268 662 -49 455
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego -37 903 -38 811 908
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników 
ubezp. 33 270 29 949 3 321


Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej 3 009 2 049 960
Inne zobowiązania nie wykazane powyżej -28 500 -26 412 -2 088
Łącznie różnica w wycenie zobowiązań 189 083 235 437 -46 354
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami 548 972 522 339 26 634


Tabela 25. Różnice między kapitałem własnym ze sprawozdania finansowego a nadwyżką aktywów nad zobowiązaniami obliczoną do celów wypłacalności (dane 
w tys. zł)


Istotne różnice w wycenie aktywów pomiędzy bilansem statutowym a bilansem Wypłacalność II wynikają przede 
wszystkim z różnic w wycenie aktywowanych kosztów akwizycji, lokat i pozostałych aktywów.


Natomiast istotne różnice w wycenie zobowiązań pomiędzy bilansem statutowym a bilansem Wypłacalność II 
wynikają z różnic w wycenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.


E.2 Kapitałowy wymóg wypłacalności i minimalny wymóg kapitałowy 
Spółka oblicza kapitałowy wymóg wypłacalności zgodnie z formułą standardową. 


Spółka nie stosuje uproszczeń ani parametrów specyficznych przy kalkulacji kapitałowego wymogu wypłacalności. 


Wartość SCR dla poszczególnych modułów ryzyka jest przedstawiona w poniższej tabeli.


31.12.2020 31.12.2019 Zmiana
Ryzyko rynkowe 66 897 76 855 -9 958
Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta 5 923 5 199 724
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie 102 792 107 873 -5 081
Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych 41 090 45 451 -4 361
Dywersyfikacja -60 774 -66 329 5 555
Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności 155 928 169 050 -13 122
Ryzyko operacyjne 33 627 31 418 2 209
Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat -25 658 -33 741 8 083
Kapitałowy wymóg wypłacalności 163 897 166 727 -2 830
Środki własne dopuszczone na pokrycie kapitałowego wymogu 
wypłacalności, w tym: 502 407 485 686 16 721


kategoria 1 – nieograniczona 502 407 485 686 16 721
Tabela 26. Kapitałowy wymóg wypłacalności dla poszczególnych modułów ryzyka


Pełna prezentacja kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) jest dostępna jako załącznik do sprawozdania – patrz 
Formularz ilościowy nr S.25.01.


Wartość kapitałowego wymogu wypłacalności na 31.12.2020 r. wynosiła 163 897 tys. zł (na 31.12.2019 r. wynosiła 
166 727 tys. zł).


W okresie sprawozdawczym nastąpił spadek SCR (o 2 830 tys. zł), na który najbardziej istotny wpływ miały 
następujące zmiany:


• spadek wymogu kapitałowego dla ryzyka rynkowego (co zostało szerzej opisane w części C.2. Ryzyko rynkowe),
• spadek wymogu dla ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych (co 
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zostało szerzej opisane w części C.1. Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na życie i w ubezpieczeniach 
zdrowotnych)


• wzrost wymogu dla ryzyka operacyjnego.


Minimalny wymóg kapitałowy jest na poziomie górnego progu MCR określonego w art. 248 rozporządzenia 
delegowanego, tj. 45% SCR. 


Wartość minimalnego wymogu kapitałowego na 31.12.2020 r. wynosiła 73 754 tys. zł (na 31.12.2019 r. wynosiła  
75 027 tys. zł). W analizowanym okresie nastąpił spadek wartości MCR spowodowany spadkiem kapitałowego 
wymogu wypłacalności.


31.12.2020 r. 31.12.2019 r. Zmiana
Liniowy minimalny wymóg kapitałowy 102 984 93 842 9 142
Górny próg minimalny wymóg kapitałowy 73 754 75 027 -1 273
Dolny próg minimalny wymóg kapitałowy 40 974 41 682 -707
Łączny minimalny wymóg kapitałowy 73 754 75 027 -1 273
Nieprzekraczalny dolny próg minimalnego wymogu 
kapitałowego 17 090 15 768 1 321


Minimalny wymóg kapitałowy 73 754 75 027 -1 273
Środki własne dopuszczone na pokrycie minimalnego 
wymogu kapitałowego, w tym: 502 407 485 686 16 721


 kategoria 1 – nieograniczona 502 407 485 686 16 721
Tabela 27. Minimalny wymóg kapitałowy


Pełna prezentacja minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) jest dostępna jako załącznik do sprawozdania – patrz 
Formularz ilościowy nr S.28.01.


Na 31.12.2020 Spółka posiadała wystarczające środki własne na zapewnienie bezpieczeństwa kapitałowego 
przy wskazanych wymogach (SCR i MCR). Współczynnik wypłacalności (współczynnik pokrycia SCR środkami 
własnymi) wyniósł 306,54% i jest on wyższy od minimalnego wskaźnika wypłacalności określonego przez Zarząd 
i Radę Nadzorczą Spółki w strategii zarządzania ryzykiem, tj. 125%. Wskaźnik pokrycia MCR środkami własnymi 
wynosił 681,19%.


E.3 Zastosowanie podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji do 
obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności 
Spółka nie wykorzystuje podmodułu ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje opartego na czasie trwania.


E.4 Różnice między formułą standardową a stosowanym modelem 
wewnętrznym 
Spółka nie stosuje modelu wewnętrznego do kalkulacji kapitałowego wymogu wypłacalności.


E.5 Niezgodność z minimalnym wymogiem kapitałowym i niezgodność 
z kapitałowym wymogiem wypłacalności 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła niezgodność z minimalnym wymogiem kapitałowym ani niezgodność 
z kapitałowym wymogiem wypłacalności.


E.6 Wszelkie inne informacje
Spółka przedstawiła wszystkie istotne informacje w poprzednich rozdziałach sekcji E dokumentu.
Na Spółkę nie został nałożony narzut kapitałowy przez organ nadzoru. 
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ZAŁĄCZNIK I (w tysiącach złotych)
S.02.01.02
Pozycje bilansowe


Wartość bilansowa 
wg Wypłacalność II


Aktywa C0010
Wartości niematerialne i prawne R0030 0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 3 918
Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych R0050


Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny R0060 20 686


Lokaty (inne niż aktywa ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy 
lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)


R0070 979 436


Nieruchomości (inne niż do użytku własnego) R0080 9 596
Udziały w zakładach powiązanych, w tym udziały kapitałowe R0090 5 730
Akcje i udziały R0100 3 955


Akcje i udziały – notowane R0110 3 955
Akcje i udziały – nienotowane R0120


Obligacje R0130 933 064
Obligacje państwowe R0140 932 258
Obligacje korporacyjne R0150 806
Strukturyzowane papiery wartościowe R0160
Zabezpieczone papiery wartościowe R0170


Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego 
inwestowania R0180 20 273


Instrumenty pochodne R0190
Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych R0200 6 818
Pozostałe lokaty R0210


Aktywa posiadane z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone 
indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym


R0220 1 223 513


Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie R0230 86 189
Pożyczki pod zastaw polisy R0240


Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych R0250
Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie R0260 86 189
Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z ubezpieczeń: R0270 -4 333


Innych niż ubezpieczenia na życie i zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia 
na życie


R0280


Innych niż ubezpieczenia na życie z wyłączeniem zdrowotnych R0290
Zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie R0300


Na życie i zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem zdrowotnych oraz 
ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości 
bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym


R0310 -4 095


Zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie R0320 -3 828
Na życie z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w 
oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym


R0330 -268


Ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne 
wartości bazowe, i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym


R0340 -238


Depozyty u cedentów R0350
Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych R0360 3 729
Należności z tytułu reasekuracji biernej R0370
Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej) R0380 19 570
Akcje własne (posiadane bezpośrednio) R0390
Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia 
wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone. R0400


Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych R0410 22 766
Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach) R0420 0
Aktywa ogółem R0500 2 355 474
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ZAŁĄCZNIK I (w tysiącach złotych)
S.02.01.02
Pozycje bilansowe


Wartość bilansowa 
wg Wypłacalność II


Zobowiązania C0010
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie R0510


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem 
zdrowotnych)


R0520


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R0530
Najlepsze oszacowanie R0540
Margines ryzyka R0550


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż 
ubezpieczenia na życie) R0560


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R0570
Najlepsze oszacowanie R0580
Margines ryzyka R0590


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których 
świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń 
związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)


R0600 500 850


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie) R0610 -25 971


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R0620 0
Najlepsze oszacowanie R0630 -41 784
Margines ryzyka R0640 15 814


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz 
ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości 
bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)


R0650 526 821


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R0660 0
Najlepsze oszacowanie R0670 510 518
Margines ryzyka R0680 16 303


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o 
określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym


R0690 1 171 892


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R0700 0
Najlepsze oszacowanie R0710 1 146 557
Margines ryzyka R0720 25 335


Zobowiązania warunkowe R0740 8 562
Pozostałe rezerwy (inne niż techniczno-ubezpieczeniowe) R0750 12 923
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników R0760 508
Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji R0770 4 283
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0780 76 210
Instrumenty pochodne R0790
Zobowiązania wobec instytucji kredytowych R0800


Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych R0810 20 435


Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych R0820 3 700
Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej R0830 0
Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej) R0840 7 139
Zobowiązania podporządkowane R0850


Zobowiązania podporządkowane niewłączone do BOF R0860
Zobowiązania podporządkowane włączone do BOF R0870


Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach) R0880 0
Zobowiązania ogółem R0900 1 806 502
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami R1000 548 972
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.05.01.02
Składki, odszkodow


ania i św
iadczenia oraz koszty w


g linii biznesow
ych


Ubezpieczenia 
pokrycia kosztów


 
św


iadczeń 
m


edycznych


Ubezpieczenia na 
w


ypadek utraty 
dochodów


Ubezpieczenia 
pracow


nicze


Ubezpieczenia 
odpow


iedzialności 
cyw


ilnej z tytułu 
użytkow


ania 
pojazdów


 
m


echanicznych


Pozostałe 
ubezpieczenia 


pojazdów


Ubezpieczenia 
m


orskie, lotnicze i 
transportow


e


Ubezpieczenia od 
ognia i innych 


szkód rzeczow
ych


Ubezpieczenia 
odpow


iedzialności 
cyw


ilnej ogólnej


Ubezpieczenia 
kredytów


 i poręcz
eń


C0010
C0020


C0030
C0040


C0050
C0060


C0070
C0080


C0090
Składki przypisane


Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow
a


R0110


Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0120


Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0130


Udział zakładów
 reasekuracji


R0140
Netto


R0200
Składki zarobione


Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow
a


R0210


Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0220


Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0230


Udział zakładów
 reasekuracji


R0240
Netto


R0300
Odszkodow


ania i św
iadczenia


Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow
a


R0310


Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0320


Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0330


Udział zakładów
 reasekuracji


R0340
Netto


R0400
Zm


iana stanu pozostałych rezerw
 techniczno-


ubezpieczeniow
ych


Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow
a


R0410


Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0420


Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0430


Udział zakładów
 reasekuracji


R0440
Netto


R0500
Koszty poniesione


R0550
Pozostałe koszty


R1200
Koszty ogółem


R1300


Linie biznesow
e dla zobow


iązań ubezpieczeniow
ych i reasekuracyjnych zw


iązanych z ubezpieczeniam
i innym


i niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność 
ubezpieczeniow


a i przyjęta reasekuracja proporcjonalna)
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.05.01.02
Składki, odszkodow


ania i św
iadczenia oraz koszty w


g linii biznesow
ych


Ubezpieczenia 
kosztów


 ochrony 
praw


nej


Ubezpieczenia 
św


iadczenia 
pom


ocy


Ubezpieczenia 
różnych strat 
finansow


ych
Zdrow


ie
Ofiara (w


ypadku)
Ubezpieczenie 


m
orskie, lotnicze i 
transportow


e
Nieruchom


ości


C0100
C0110


C0120
C0130


C0140
C0150


C0160
C0200


Składki przypisane
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow


a
R0110


Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0120


Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0130


Udział zakładów
 reasekuracji


R0140
Netto


R0200
Składki zarobione
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow


a
R0210


Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0220


Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0230


Udział zakładów
 reasekuracji


R0240
Netto


R0300
Odszkodow


ania i św
iadczenia


Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow
a


R0310
Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna


R0320
Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna


R0330
Udział zakładów


 reasekuracji
R0340


Netto
R0400


Zm
iana stanu pozostałych rezerw


 techniczno-
ubezpieczeniow


ych
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow


a
R0410


Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0420


Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0430


Udział zakładów
 reasekuracji


R0440
Netto


R0500
Koszty poniesione


R0550
Pozostałe koszty


R1200
Koszty ogółem


R1300


Linie biznesow
e dla zobow


iązań ubezpieczeniow
ych i 


reasekuracyjnych zw
iązanych z ubezpieczeniam


i innym
i 


niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność 
ubezpieczeniow


a i przyjęta reasekuracja proporcjonalna)


Linie biznesow
e dla przejętej reasekuracji nieproporcjonalnej


Ogółem
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.05.01.02
Składki, odszkodow


ania i św
iadczenia oraz koszty w


g linii biznesow
ych


Ubezpieczenia 
zdrow


otne


Ubezpieczenia z 
udziałem


 w
 


zyskach


Ubezpieczenia, w
 


których św
iadczenie 


jest ustalane w
 


oparciu o określone 
indeksy lub inne 


w
artości bazow


e, i 
ubezpieczenia 


zw
iązane z 


ubezpieczeniow
ym


 
funduszem


 
kapitałow


ym


Pozostałe 
ubezpieczenia 


na życie


Renty z um
ów


 
ubezpieczenia 


innych niż um
ow


y 
ubezpieczenia na 


życie oraz 
pow


iązane ze 
zobow


iązaniam
i z 


tytułu ubezpieczeń 
zdrow


otnych


Renty z um
ów


 
ubezpieczenia innych 


niż um
ow


y 
ubezpieczenia na 


życie oraz pow
iązane 


ze zobow
iązaniam


i 
ubezpieczeniow


ym
i 


innym
i niż 


zobow
iązania z tytułu 


ubezpieczeń 
zdrow


otnych


Reasekuracja 
ubezpieczeń 
zdrow


otnych


Reasekuracja 
ubezpieczeń na 


życie


C0210
C0220


C0230
C0240


C0250
C0260


C0270
C0280


C0300
Składki przypisane
Brutto


R1410
268 924


63 489
245 912


397 766
976 092


Udział zakładów
 reasekuracji


R1420
28 540


132
859


3 339
32 870


Netto
R1500


240 384
63 358


245 053
394 427


943 222
Składki zarobione
Brutto


R1510
268 942


63 173
245 913


397 751
975 779


Udział zakładów
 reasekuracji


R1520
28 513


132
859


3 340
32 845


Netto
R1600


240 428
63 041


245 054
394 411


942 934
Odszkodow


ania i św
iadczenia


Brutto
R1610


159 118
37 469


175 873
366 176


738 637
Udział zakładów


 reasekuracji
R1620


7 410
384


2 480
10 274


Netto
R1700


151 708
37 469


175 489
363 696


728 363
Zm


iana stanu pozostałych rezerw
 techniczno-


ubezpieczeniow
ych


Brutto
R1710


-282
-25 900


-86 546
-13 622


-126 350
Udział zakładów


 reasekuracji
R1720


-23
-23


Netto
R1800


-282
-25 900


-86 546
-13 599


-126 327
Koszty poniesione


R1900
62 335


18 088
42 057


17 060
139 541


Pozostałe koszty
R2500


1 563
Koszty ogółem


R2600
141 104


Linie biznesow
e dla zobow


iązań z tytułu ubezpieczeń na życie
Zobow


iązania z tytułu reasekuracji 
ubezpieczeń na życie


Ogółem
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.05.02.01
Składki, odszkodow


ania i św
iadczenia oraz koszty w


g kraju


Kraj siedziby
Najw


ażniejszych 
pięć krajów


 i kraj 
siedziby


C0010
C0020


C0030
C0040


C0050
C0060


C0070
R0010


C0080
C0090


C0100
C0110


C0120
C0130


C0140
Składki przypisane
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow


a
R0110


Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0120


Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0130


Udział zakładów
 reasekuracji


R0140
Netto


R0200
Składki zarobione
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow


a
R0210


Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0220


Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0230


Udział zakładów
 reasekuracji


R0240
Netto


R0300
Odszkodow


ania i św
iadczenia


Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow
a


R0310
Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna


R0320
Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna


R0330
Udział zakładów


 reasekuracji
R0340


Netto
R0400


Zm
iana stanu pozostałych rezerw


 techniczno-
ubezpieczeniow


ych
Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow


a
R0410


Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna
R0420


Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna
R0430


Udział zakładów
 reasekuracji


R0440
Netto


R0500
Koszty poniesione


R0550
Pozostałe koszty


R1200
Koszty ogółem


R1300


Najw
ażniejszych pięć krajów


 (w
g kw


oty składek przypisanych brutto) – Zobow
iązania zw


iązane z 
ubezpieczeniam


i innym
i niż ubezpieczenia na życie
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.05.02.01
Składki, odszkodow


ania i św
iadczenia oraz koszty w


g kraju


Kraj siedziby
Najw


ażniejszych 
pięć krajów


 i kraj 
siedziby


C0150
C0160


C0170
C0180


C0190
C0200


C0210
R1400


C0220
C0230


C0240
C0250


C0260
C0270


C0280
Składki przypisane
Brutto


R1410
Udział zakładów


 reasekuracji
R1420


Netto
R1500


Składki zarobione
Brutto


R1510
Udział zakładów


 reasekuracji
R1520


Netto
R1600


Odszkodow
ania i św


iadczenia
Brutto


R1610
Udział zakładów


 reasekuracji
R1620


Netto
R1700


Zm
iana stanu pozostałych rezerw


 techniczno-
ubezpieczeniow


ych
Brutto


R1710
Udział zakładów


 reasekuracji
R1720


Netto
R1800


Koszty poniesione
R1900


Pozostałe koszty
R2500


Koszty ogółem
R2600


Najw
ażniejszych pięć krajów


 (w
g kw


oty składek przypisanych brutto) – Zobow
iązania zw


iązane 
z ubezpieczeniam


i na życie
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.12.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrow


otnych o charakterze ubezpieczeń na życie


 


Um
ow


y bez 
opcji i gw


arancji
Um


ow
y z opcjam


i i 
gw


arancjam
i


Um
ow


y bez 
opcji i 


gw
arancji


Um
ow


y z 
opcjam


i i 
gw


arancjam
i


C0020
C0030


C0040
C0050


C0060
C0070


C0080
C0090


C0100


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane łącznie
R0010


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 


finansow
ej, po dokonaniu korekty ze w


zględu na 
oczekiw


ane straty w
 zw


iązku z niew
ykonaniem


 
zobow


iązania przez kontrahenta, zw
iązane z rezerw


am
i 


techniczno-ubezpieczeniow
ym


i obliczanym
i łącznie – 


Ogółem


R0020


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane jako 
sum


a najlepszego oszacow
ania i m


arginesu ryzyka
Najlepsze oszacow


anie
Najlepsze oszacow


anie brutto
R0030


462 138
1 146 557


48 379


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 


finansow
ej po dokonaniu korekty ze w


zględu na 
oczekiw


ane straty w
 zw


iązku z niew
ykonaniem


 
zobow


iązania przez kontrahenta – Ogółem


R0080
-868


-238
600


Najlepsze oszacow
anie pom


niejszone o kw
oty należne z 


um
ów


 reasekuracji i od spółek celow
ych (podm


iotów
 


specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansow
ej – 


ogółem


R0090
463 006


1 146 795
47 779


M
argines ryzyka


R0100
8 730


25 335
7 573


Kw
ota w


ynikająca z zastosow
ania przepisów


 
przejściow


ych dotyczących rezerw
 techniczno-


ubezpieczeniow
ych


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane 
łącznie


R0110


Najlepsze oszacow
anie


R0120


Ubezpieczenia 
z udziałem


 w
 


zyskach


Ubezpieczenia, w
 których św


iadczenie jest ustalane 
w


 oparciu o określone indeksy lub inne w
artości 


bazow
e, i ubezpieczenia zw


iązane z 
ubezpieczeniow


ym
 funduszem


 kapitałow
ym


Pozostałe ubezpieczenia na życie
Renty z um


ów
 ubezpieczenia 


innych niż um
ow


y 
ubezpieczenia na życie oraz 


pow
iązane ze zobow


iązaniam
i 


ubezpieczeniow
ym


i innym
i 


niż zobow
iązania z tytułu 


ubezpieczeń zdrow
otnych


Przejęta 
reasekuracja
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.12.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrow


otnych o charakterze ubezpieczeń na życie
M


argines ryzyka
R0130


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e – Ogółem
R0200


470 868
1 171 892


55 952
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.12.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrow


otnych o charakterze ubezpieczeń na życie


 Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane łącznie
R0010


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 


finansow
ej, po dokonaniu korekty ze w


zględu na 
oczekiw


ane straty w
 zw


iązku z niew
ykonaniem


 
zobow


iązania przez kontrahenta, zw
iązane z rezerw


am
i 


techniczno-ubezpieczeniow
ym


i obliczanym
i łącznie – 


Ogółem


R0020


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane jako 
sum


a najlepszego oszacow
ania i m


arginesu ryzyka
Najlepsze oszacow


anie
Najlepsze oszacow


anie brutto
R0030


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 


finansow
ej po dokonaniu korekty ze w


zględu na 
oczekiw


ane straty w
 zw


iązku z niew
ykonaniem


 
zobow


iązania przez kontrahenta – Ogółem


R0080


Najlepsze oszacow
anie pom


niejszone o kw
oty należne z 


um
ów


 reasekuracji i od spółek celow
ych (podm


iotów
 


specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansow
ej – 


ogółem


R0090


M
argines ryzyka


R0100
Kw


ota w
ynikająca z zastosow


ania przepisów
 


przejściow
ych dotyczących rezerw


 techniczno-
ubezpieczeniow


ych
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e obliczane 


łącznie
R0110


Najlepsze oszacow
anie


R0120


C0150


1 657 075


-506


1 657 581


41 638


Ogółem
 


(Ubezpieczenia 
na życie inne niż 


zdrow
otne, w


 
tym


 
ubezpieczenia na 
życie zw


iązane z 
ubezpieczeniow


y
m


 funduszem
 


kapitałow
ym


)
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.12.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrow


otnych o charakterze ubezpieczeń na życie
M


argines ryzyka
R0130


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e – Ogółem
R0200


1 698 713
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.12.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrow


otnych o charakterze ubezpieczeń na życie


 


Um
ow


y bez opcji 
i gw


arancji


Um
ow


y z 
opcjam


i i 
gw


arancjam
i


C0160
C0170


C0180
C0190


C0200
C0210


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane łącznie
R0010


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego przeznaczenia) oraz 


reasekuracji finansow
ej, po dokonaniu korekty ze 


w
zględu na oczekiw


ane straty w
 zw


iązku z 
niew


ykonaniem
 zobow


iązania przez kontrahenta, 
zw


iązane z rezerw
am


i techniczno-ubezpieczeniow
ym


i 
obliczanym


i łącznie – Ogółem


R0020


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane jako 
sum


a najlepszego oszacow
ania i m


arginesu ryzyka
Najlepsze oszacow


anie


Najlepsze oszacow
anie brutto


R0030
-41 784


-41 784
Kw


oty należne z um
ów


 reasekuracji i od spółek celow
ych 


(podm
iotów


 specjalnego przeznaczenia) oraz 
reasekuracji finansow


ej po dokonaniu korekty ze 
w


zględu na oczekiw
ane straty w


 zw
iązku z 


niew
ykonaniem


 zobow
iązania przez kontrahenta – 


Ogółem


R0080
-3 828


-3 828


Najlepsze oszacow
anie pom


niejszone o kw
oty należne z 


um
ów


 reasekuracji i od spółek celow
ych (podm


iotów
 


specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji 
finansow


ej – ogółem


R0090
-37 957


-37 957


M
argines ryzyka


R0100
15 814


15 814
Kw


ota w
ynikająca z zastosow


ania przepisów
 


przejściow
ych dotyczących rezerw


 techniczno-
ubezpieczeniow


ych
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e obliczane łącznie


R0110


Najlepsze oszacow
anie


R0120
M


argines ryzyka
R0130


Ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność 
ubezpieczeniow


a)
Renty z um


ów
 


ubezpieczenia 
innych niż 


um
ow


y 
ubezpieczenia na 


życie oraz 
pow


iązane ze 
zobow


iązaniam
i 


z tytułu 
ubezpieczeń 
zdrow


otnych


Reasekuracja 
ubezpieczeń 
zdrow


otnych 
(przyjęta 


reasekuracja)


Ogółem
 


(Ubezpieczenia 
zdrow


otne o 
charakterze 


ubezpieczeń na 
życie)
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.12.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrow


otnych o charakterze ubezpieczeń na życie
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e – Ogółem


R0200
-25 971


-25 971
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.17.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


Ubezpieczenia 
pokrycia 
kosztów


 
św


iadczeń 
m


edycznych


Ubezpieczenia 
na w


ypadek 
utraty dochodów


Ubezpieczenia 
pracow


nicze


Ubezpieczenia 
odpow


iedzialnoś
ci cyw


ilnej z 
tytułu 


użytkow
ania 


pojazdów
 


m
echanicznych


Pozostałe 
ubezpieczenia 


pojazdów


Ubezpieczenia 
m


orskie, lotnicze 
i transportow


e


Ubezpieczenia 
od ognia i innych 


szkód 
rzeczow


ych


Ubezpieczenia 
odpow


iedzialnoś
ci cyw


ilnej 
ogólnej


Ubezpieczenia 
kredytów


 i poręc
zeń


C0020
C0030


C0040
C0050


C0060
C0070


C0080
C0090


C0100
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e obliczane łącznie


R0010


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych (podm
iotów


 
specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansow


ej, po dokonaniu 
korekty ze w


zględu na oczekiw
ane straty w


 zw
iązku z niew


ykonaniem
 


zobow
iązania przez kontrahenta, zw


iązane z rezerw
am


i techniczno-
ubezpieczeniow


ym
i obliczanym


i łącznie – Ogółem


R0050


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane jako sum
a 


najlepszego oszacow
ania i m


arginesu ryzyka
Najlepsze oszacow


anie
Rezerw


y składek
Brutto


R0060


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych (podm
iotów


 
specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansow


ej po dokonaniu 
korekty ze w


zględu na oczekiw
ane straty w


 zw
iązku z niew


ykonaniem
 


zobow
iązania przez kontrahenta – Ogółem


R0140


Najlepsze oszacow
anie dla rezerw


 składek netto
R0150


Rezerw
y na odszkodow


ania i św
iadczenia


Brutto
R0160


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych (podm
iotów


 
specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansow


ej po dokonaniu 
korekty ze w


zględu na oczekiw
ane straty w


 zw
iązku z niew


ykonaniem
 


zobow
iązania przez kontrahenta – Ogółem


R0240


Najlepsze oszacow
anie netto dla rezerw


 na odszkodow
ania i 


św
iadczenia


R0250


Najlepsze oszacow
anie brutto ogółem


R0260
Najlepsze oszacow


anie netto
R0270


M
argines ryzyka


R0280
Kw


ota w
ynikająca z zastosow


ania przepisów
 przejściow


ych 
dotyczących rezerw


 techniczno-ubezpieczeniow
ych


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane łącznie
R0290


Najlepsze oszacow
anie


R0300
M


argines ryzyka
R0310


Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow
a i przyjęta reasekuracja proporcjonalna
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.17.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


Ubezpieczenia 
pokrycia 
kosztów


 
św


iadczeń 
m


edycznych


Ubezpieczenia 
na w


ypadek 
utraty dochodów


Ubezpieczenia 
pracow


nicze


Ubezpieczenia 
odpow


iedzialnoś
ci cyw


ilnej z 
tytułu 


użytkow
ania 


pojazdów
 


m
echanicznych


Pozostałe 
ubezpieczenia 


pojazdów


Ubezpieczenia 
m


orskie, lotnicze 
i transportow


e


Ubezpieczenia 
od ognia i innych 


szkód 
rzeczow


ych


Ubezpieczenia 
odpow


iedzialnoś
ci cyw


ilnej 
ogólnej


Ubezpieczenia 
kredytów


 i poręc
zeń


C0020
C0030


C0040
C0050


C0060
C0070


C0080
C0090


C0100
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e – Ogółem


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e – Ogółem
R0320


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 


finansow
ej po dokonaniu korekty ze w


zględu na oczekiw
ane straty 


w
 zw


iązku z niew
ykonaniem


 zobow
iązania przez kontrahenta – 


Ogółem


R0330


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e pom
niejszone o kw


oty 
należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych (podm
iotów


 
specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansow


ej – Ogółem
R0340


Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow
a i przyjęta reasekuracja proporcjonalna
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.17.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


Ubezpieczenia 
kosztów


 ochrony 
praw


nej


Ubezpieczenia 
św


iadczenia 
pom


ocy


Ubezpieczenia 
różnych strat 
finansow


ych


Reasekuracja 
nieproporcjonal
na ubezpieczeń 


zdrow
otnych


Reasekuracja 
nieproporcjonal
na pozostałych 


ubezpieczeń 
osobow


ych


Reasekuracja 
nieproporcjonalna 


ubezpieczeń 
m


orskich, 
lotniczych i 


transportow
ych


Reasekuracja 
nieproporcjonal
na ubezpieczeń 
m


ajątkow
ych


C0110
C0120


C0130
C0140


C0150
C0160


C0170
C0180


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane łącznie
R0010


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 


finansow
ej, po dokonaniu korekty ze w


zględu na oczekiw
ane straty 


w
 zw


iązku z niew
ykonaniem


 zobow
iązania przez kontrahenta, 


zw
iązane z rezerw


am
i techniczno-ubezpieczeniow


ym
i obliczanym


i 
łącznie – Ogółem


R0050


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane jako sum
a 


najlepszego oszacow
ania i m


arginesu ryzyka
Najlepsze oszacow


anie
Rezerw


y składek
Brutto


R0060
Kw


oty należne z um
ów


 reasekuracji i od spółek celow
ych 


(podm
iotów


 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 
finansow


ej po dokonaniu korekty ze w
zględu na oczekiw


ane straty 
w


 zw
iązku z niew


ykonaniem
 zobow


iązania przez kontrahenta – 
Ogółem


R0140


Najlepsze oszacow
anie dla rezerw


 składek netto
R0150


Rezerw
y na odszkodow


ania i św
iadczenia


Brutto
R0160


Kw
oty należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 


finansow
ej po dokonaniu korekty ze w


zględu na oczekiw
ane straty 


w
 zw


iązku z niew
ykonaniem


 zobow
iązania przez kontrahenta – 


Ogółem


R0240


Najlepsze oszacow
anie netto dla rezerw


 na odszkodow
ania i 


św
iadczenia


R0250


Najlepsze oszacow
anie brutto ogółem


R0260
Najlepsze oszacow


anie netto
R0270


M
argines ryzyka


R0280
Kw


ota w
ynikająca z zastosow


ania przepisów
 przejściow


ych 
dotyczących rezerw


 techniczno-ubezpieczeniow
ych


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e obliczane łącznie
R0290


Najlepsze oszacow
anie


R0300
M


argines ryzyka
R0310


Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow
a i 


przyjęta reasekuracja proporcjonalna
Przejęta reasekuracja nieproporcjonalna


Ogółem
 


zobow
iązania z 


tytułu 
ubezpieczeń 


innych niż 
ubezpieczenia na 


życie
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.17.01.02
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


Ubezpieczenia 
kosztów


 ochrony 
praw


nej


Ubezpieczenia 
św


iadczenia 
pom


ocy


Ubezpieczenia 
różnych strat 
finansow


ych


Reasekuracja 
nieproporcjonal
na ubezpieczeń 


zdrow
otnych


Reasekuracja 
nieproporcjonal
na pozostałych 


ubezpieczeń 
osobow


ych


Reasekuracja 
nieproporcjonalna 


ubezpieczeń 
m


orskich, 
lotniczych i 


transportow
ych


Reasekuracja 
nieproporcjonal
na ubezpieczeń 
m


ajątkow
ych


C0110
C0120


C0130
C0140


C0150
C0160


C0170
C0180


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e – Ogółem
Rezerw


y techniczno-ubezpieczeniow
e – Ogółem


R0320
Kw


oty należne z um
ów


 reasekuracji i od spółek celow
ych 


(podm
iotów


 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji 
finansow


ej po dokonaniu korekty ze w
zględu na oczekiw


ane straty 
w


 zw
iązku z niew


ykonaniem
 zobow


iązania przez kontrahenta – 
Ogółem


R0330


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e pom
niejszone o kw


oty 
należne z um


ów
 reasekuracji i od spółek celow


ych (podm
iotów


 
specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansow


ej – Ogółem
R0340


Bezpośrednia działalność ubezpieczeniow
a i 


przyjęta reasekuracja proporcjonalna
Przejęta reasekuracja nieproporcjonalna


Ogółem
 


zobow
iązania z 


tytułu 
ubezpieczeń 


innych niż 
ubezpieczenia na 


życie
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.19.01.21
Odszkodow


ania i św
iadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobow


ych i m
ajątkow


ych


Ogółem
 zobow


iązania z tytułu działalności ubezpieczeniow
ej innej niż ubezpieczenia na życie


Z0010
0


W
ypłacone odszkodow


ania i św
iadczenia brutto (na zasadzie niekum


ulatyw
nej)


(w
artość bezw


zględna)
 


Rok
0


1
2


3
4


5
6


7
8


9
10 &


 +
C0010


C0020
C0030


C0040
C0050


C0060
C0070


C0080
C0090


C0100
C0110


C0170
C0180


W
cześniejsz
e lata


R0100
0


R0100
0


0


N-9
R0160


R0160
N-8


R0170
R0170


N-7
R0180


R0180
N-6


R0190
R0190


N-5
R0200


R0200
N-4


R0210
R0210


N-3
R0220


R0220
N-2


R0230
R0230


N-1
R0240


R0240
N


R0250
R0250
R0260


0
0


Rok szkody / rok zaw
arcia 


um
ow


y


Rok zm
iany


W
 bieżącym


 roku
Sum


a lat 
(skum


ulow
ana)


Ogółem
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.19.01.21
Odszkodow


ania i św
iadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobow


ych i m
ajątkow


ych


Niezdyskontow
ane najlepsze oszacow


anie dla rezerw
y na niew


ypłacone odszkodow
ania i św


iadczenia brutto
(w


artość bezw
zględna)


Rok
0


1
2


3
4


5
6


7
8


9
10 &


 +
C0200


C0210
C0220


C0230
C0240


C0250
C0260


C0270
C0280


C0290
C0300


C0360
W


cześniejs
ze lata


R0100
0


R0100
0


N-9
R0160


R0160
N-8


R0170
R0170


N-7
R0180


R0180
N-6


R0190
R0190


N-5
R0200


R0200
N-4


R0210
R0210


N-3
R0220


R0220
N-2


R0230
R0230


N-1
R0240


R0240
N


R0250
R0250
R0260


0


Rok zm
iany


Koniec roku (dane 
zdyskontow


ane)


Ogółem
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.22.01.21
W


pływ
 środków


 w
 zakresie gw


arancji długoterm
inow


ych i środków
 przejściow


ych


 


Kw
ota w


raz ze 
środkam


i w
 zakresie 


gw
arancji 


długoterm
inow


ych i 
środkam


i 
przejściow


ym
i


W
pływ


 środka 
przejściow


ego 
dotyczącego rezerw


 
techniczno-


ubezpieczeniow
ych


W
pływ


 środka 
przejściow


ego 
dotyczącego stóp 


procentow
ych


W
pływ


 korekty z 
tytułu zm


iany 
przyjętej jako zero


W
pływ


 korekty 
dopasow


ującej 
przyjętej jako zero


C0010
C0030


C0050
C0070


C0090


Rezerw
y techniczno-ubezpieczeniow


e
R0010


Podstaw
ow


e środki w
łasne


R0020


Dopuszczone środki w
łasne na pokrycie 


kapitałow
ego w


ym
ogu w


ypłacalności
R0050


Kapitałow
y w


ym
óg w


ypłacalności
R0090


Dopuszczone środki w
łasne na pokrycie 


m
inim


alnego w
ym


ogu w
ypłacalności


R0100


M
inim


alny w
ym


óg kapitałow
y


R0110
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.23.01.01
Środki w


łasne


Ogółem
Tier 1 – 


nieograniczone
Tier 1 – 


ograniczone
Tier 2


Tier 3


C0010
C0020


C0030
C0040


C0050
Podstaw


ow
e środki w


łasne przed odliczeniem
 z tytułu udziałów


 w
 innych instytucjach sektora finansow


ego zgodnie z art. 68 
rozporządzenia delegow


anego (UE) 2015/35
Kapitał zakładow


y (w
raz z akcjam


i w
łasnym


i)
R0010


224 264
224 264


Nadw
yżka ze sprzedaży akcji pow


yżej ich w
artości nom


inalnej zw
iązana z kapitałem


 zakładow
ym


R0030
Kkapitał założycielski, w


kłady/składki członkow
skie lub rów


now
ażna pozycja podstaw


ow
ych środków


 w
łasnych w


 przypadku 
tow


arzystw
 ubezpieczeń w


zajem
nych, tow


arzystw
 reasekuracji w


zajem
nej i innych tow


arzystw
 ubezpieczeń opartych na 


zasadzie w
zajem


ności
R0040


Podporządkow
ane fundusze udziałow


e/członkow
skie w


 przypadku tow
arzystw


 ubezpieczeń w
zajem


nych, tow
arzystw


 
reasekuracji w


zajem
nej i innych tow


arzystw
 ubezpieczeń opartych na zasadzie w


zajem
ności


R0050


Fundusze nadw
yżkow


e
R0070


Akcje uprzyw
ilejow


ane
R0090


Nadw
yżka ze sprzedaży akcji pow


yżej ich w
artości nom


inalnej zw
iązana z akcjam


i uprzyw
ilejow


anym
i


R0110
Rezerw


a uzgodnieniow
a


R0130
278 143


278 143
Zobow


iązania podporządkow
ane


R0140
Kw


ota odpow
iadająca w


artości aktyw
ów


 netto z tytułu odroczonego podatku dochodow
ego


R0160
Pozostałe pozycje środków


 w
łasnych zatw


ierdzone przez organ nadzoru jako podstaw
ow


e środki w
łasne, niew


ym
ienione 


pow
yżej


R0180


Środki w
łasne ze spraw


ozdań finansow
ych, które nie pow


inny być uw
zględnione w


 rezerw
ie uzgodnieniow


ej i nie spełniają 
kryteriów


 klasyfikacji jako środki w
łasne w


g W
ypłacalność II


Środki w
łasne ze spraw


ozdań finansow
ych, które nie pow


inny być uw
zględnione w


 rezerw
ie uzgodnieniow


ej i nie spełniają 
kryteriów


 klasyfikacji jako środki w
łasne w


g W
ypłacalność II


R0220


Odliczenia
W


artość odliczeń z tytułu udziałów
 kapitałow


ych w
 instytucjach finansow


ych i kredytow
ych – ogółem


R0230
Podstaw


ow
e środki w


łasne ogółem
 po odliczeniach


R0290
502 407


502 407
Uzupełniające środki w


łasne
Nieopłacony kapitał zakładow


y, do którego opłacenia nie w
ezw


ano i który m
oże być w


ezw
any do opłacenia na żądanie


R0300


Nieopłacony kapitał założycielski, w
kłady/składki członkow


skie lub rów
now


ażna pozycja podstaw
ow


ych środków
 w


łasnych w
 


przypadku tow
arzystw


 ubezpieczeń w
zajem


nych, tow
arzystw


 reasekuracji w
zajem


nej i innych tow
arzystw


 ubezpieczeń 
opartych na zasadzie w


zajem
ności, do których opłacenia nie w


ezw
ano i które m


ogą być w
ezw


ane do opłacenia na żądanie
R0310


Nieopłacone akcje uprzyw
ilejow


ane, do których opłacenia nie w
ezw


ano i które m
ogą być w


ezw
ane do opłacenia na żądanie


R0320


Praw
nie w


iążące zobow
iązanie do subskrypcji i opłacenia na żądanie zobow


iązań podporządkow
anych


R0330
Akredytyw


y i gw
arancje zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektyw


y 2009/138/W
E


R0340
Akredytyw


y i gw
arancje inne niż zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektyw


y 2009/138/W
E


R0350
Dodatkow


e w
kłady od członków


 zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierw
szy dyrektyw


y 2009/138/W
E


R0360
Dodatkow


e w
kłady od członków


 – inne niż zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierw
szy dyrektyw


y 2009/138/W
E


R0370
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.23.01.01
Środki w


łasne


Ogółem
Tier 1 – 


nieograniczone
Tier 1 – 


ograniczone
Tier 2


Tier 3


Pozostałe uzupełniające środki w
łasne


R0390
Uzupełniające środki w


łasne ogółem
R0400
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.23.01.01
Środki w


łasne


Ogółem
Tier 1 – 


nieograniczone
Tier 1 – 


ograniczone
Tier 2


Tier 3


C0010
C0020


C0030
C0040


C0050
Dostępne i dopuszczone środki w


łasne
Kw


ota dostępnych środków
 w


łasnych ogółem
 na pokrycie kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności (SCR)


R0500
502 407


502 407
Kw


ota dostępnych środków
 w


łasnych ogółem
 na pokrycie M


CR
R0510


502 407
502 407


Kw
ota dopuszczonych środków


 w
łasnych ogółem


 na pokrycie SCR
R0540


502 407
502 407


0
0


0
Kw


ota dopuszczonych środków
 w


łasnych ogółem
 na pokrycie M


CR
R0550


502 407
502 407


0
0


SCR
R0580


163 897
M


CR
R0600


73 754
W


skaźnik dopuszczonych środków
 w


łasnych do SCR
R0620


306,54%
W


skaźnik dopuszczonych środków
 w


łasnych do M
CR


R0640
681,19%


C0060
Rezerw


a uzgodnieniow
a


Nadw
yżka aktyw


ów
 nad zobow


iązaniam
i


R0700
548 972


Akcje w
łasne (posiadane bezpośrednio i pośrednio)


R0710
Przew


idyw
ane dyw


idendy, w
ypłaty i obciążenia


R0720
46 566


Pozostałe pozycje podstaw
ow


ych środków
 w


łasnych
R0730


224 264
Korekta ze w


zględu na w
ydzielone pozycje środków


 w
łasnych w


 ram
ach portfeli objętych korektą dopasow


ującą i funduszy 
w


yodrębnionych
R0740


Rezerw
a uzgodnieniow


a
R0760


278 143
Oczekiw


ane zyski
Oczekiw


ane zyski z przyszłych składek – Działalność w
 zakresie ubezpieczeń na życie


R0770
136 902


Oczekiw
ane zyski z przyszłych składek – Działalność w


 zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie
R0780


Oczekiw
ane zyski z przyszłych składek – Ogółem


R0790
136 902
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.25.01.21
Kapitałow


y w
ym


óg w
ypłacalności – dla podm


iotów
 stosujących form


ułę standardow
ą


Kapitałow
y w


ym
óg 


w
ypłacalności brutto


Param
etry 


specyficzne dla 
zakładu


Uproszczenia


C0110
C0090


C0100
Ryzyko rynkow


e
R0010


66 897
Ryzyko niew


ykonania zobow
iązania przez kontrahenta


R0020
5 923


Ryzyko aktuarialne w
 ubezpieczeniach na życie


R0030
102 792


Ryzyko aktuarialne w
 ubezpieczeniach zdrow


otnych
R0040


41 090
Ryzyko aktuarialne w


 ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie
R0050


0
Dyw


ersyfikacja
R0060


-60 774
Ryzyko z tytułu w


artości niem
aterialnych i praw


nych
R0070


0
Podstaw


ow
y kapitałow


y w
ym


óg w
ypłacalności


R0100
155 928


Obliczanie kapitałow
ego w


ym
ogu w


ypłacalności
C0100


Ryzyko operacyjne
R0130


33 627
Zdolność rezerw


 techniczno-ubezpieczeniow
ych do pokryw


ania strat
R0140


0
Zdolności odroczonych podatków


 dochodow
ych do pokryw


ania strat
R0150


-25 658
W


ym
óg kapitałow


y dla działalności prow
adzonej zgodnie z art. 4 dyrektyw


y 2003/41/W
E


R0160
0


Kapitałow
y w


ym
óg w


ypłacalności z w
yłączeniem


 w
ym


ogu kapitałow
ego


R0200
163 897


Ustanow
ione w


ym
ogi kapitałow


e
R0210


0


Kapitałow
y w


ym
óg w


ypłacalności
R0220


163 897


Inne inform
acje na tem


at SCR
W


ym
óg kapitałow


y dla podm
odułu ryzyka cen akcji opartego na duracji


R0400
0


Łączna kw
ota hipotetycznego kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności dla pozostałej części


R0410
0


Łączna kw
ota hipotetycznego kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności dla funduszy w


yodrębnionych
R0420


0


Łączna kw
ota hipotetycznego kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasow


ującą
R0430


0


Efekt dyw
ersyfikacji ze w


zględu na agregację nSCR dla RFF na podstaw
ie art. 304


R0440
0


Tak/Nie
C0109


Podejście oparte na średniej staw
ce podatkow


ej
R0590


Yes


LAC DT


Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków
 dochodow


ych do pokryw
ania strat


C0130


LAC DT
R0640


-25 658


LAC DT uzasadniona odw
róceniem


 ujęcia zobow
iązań z tytułu odroczonego podatku dochodow


ego
R0650


-25 658
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LAC DT uzasadniona odniesieniem
 do m


ożliw
ego przyszłego zysku ekonom


icznego podlegającego 
opodatkow


aniu
R0660


0


LAC DT uzasadniona przeniesieniem
 strat na w


cześniejsze okresy, bieżący rok
R0670


0
LAC DT uzasadniona przeniesieniem


 na w
cześniejsze okresy, przyszłe lata


R0680
0


M
aksym


alny LAC DT
R0690


-25 658
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.25.02.21
Kapitałow


y w
ym


óg w
ypłacalności – dla podm


iotów
 stosujących form


ułę standardow
ą i częściow


y m
odel w


ew
nętrzny


Niepow
tarzalny num


er składnika
Opis składników


Obliczanie kapitałow
ego 


w
ym


ogu w
ypłacalności


W
artość na podstaw


ie 
m


odelu
Param


etry specyficzne dla 
zakładu


Uproszczenia


C0010
C0020


C0030
C0070


C0090
C0120


1
M


arket risk
2


Counterparty default risk
3


Life underw
riting risk


4
Health underw


riting risk
5


Non-life underw
riting risk


6
Intangible asset risk


7
Operational risk


8
LAC Technical Provisions (negative 


am
ount)


9
LAC Deferred Taxes (negative 


am
ount)


Obliczanie kapitałow
ego w


ym
ogu w


ypłacalności
C0100


Niezdyw
ersyfikow


ane składniki ogółem
R0110


Dyw
ersyfikacja


R0060
W


ym
óg kapitałow


y dla działalności prow
adzonej zgodnie z art. 4 dyrektyw


y 2003/41/W
E


R0160
Kapitałow


y w
ym


óg w
ypłacalności z w


yłączeniem
 w


ym
ogu kapitałow


ego
R0200


Ustanow
ione w


ym
ogi kapitałow


e
R0210


Kapitałow
y w


ym
óg w


ypłacalności
R0220


Inne inform
acje na tem


at SCR
W


artość lub oszacow
anie łącznej zdolności rezerw


 techniczno-ubezpieczeniow
ych do pokryw


ania strat
R0300


W
artość lub oszacow


anie ogólnej zdolności odroczonych podatków
 dochodow


ych do pokryw
ania strat


R0310
W


ym
óg kapitałow


y dla podm
odułu ryzyka cen akcji opartego na duracji


R0400
Łączna kw


ota hipotetycznego kapitałow
ego w


ym
ogu w


ypłacalności dla pozostałej części
R0410


Łączna kw
ota hipotetycznego kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności dla funduszy w


yodrębnionych (innych niż te zw
iązane 


z działalnością prow
adzoną zgodnie z art. 4 dyrektyw


y 2003/41/W
E (środki przejściow


e));
R0420


Łączna kw
ota hipotetycznego kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasow


ującą
R0430


Efekt dyw
ersyfikacji ze w


zględu na agregację nSCR dla RFF na podstaw
ie art. 304


R0440


Tak/Nie
C0109


Podejście oparte na średniej staw
ce podatkow


ej
R0590


LAC DT
Obliczanie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków


 dochodow
ych do pokryw


ania strat
C0130


LAC DT
R0640


LAC DT uzasadniona odw
róceniem


 ujęcia zobow
iązań z tytułu odroczonego podatku dochodow


ego
R0650


LAC DT uzasadniona odniesieniem
 do m


ożliw
ego przyszłego zysku ekonom


icznego podlegającego opodatkow
aniu


R0660


LAC DT uzasadniona przeniesieniem
 strat na w


cześniejsze okresy, bieżący rok
R0670


LAC DT uzasadniona przeniesieniem
 na w


cześniejsze okresy, przyszłe lata
R0680
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.25.02.21
Kapitałow


y w
ym


óg w
ypłacalności – dla zakładów


 stosujących pełny m
odel w


ew
nętrzny


Niepow
tarzalny num


er składnika
Opis składników


Obliczanie kapitałow
ego 


w
ym


ogu w
ypłacalności


C0010
C0020


C0030


Obliczanie kapitałow
ego w


ym
ogu w


ypłacalności
C0100


Niezdyw
ersyfikow


ane składniki ogółem
R0110


Dyw
ersyfikacja


R0060


W
ym


óg kapitałow
y dla działalności prow


adzonej zgodnie z art. 4 dyrektyw
y 2003/41/W


E
R0160


Kapitałow
y w


ym
óg w


ypłacalności z w
yłączeniem


 w
ym


ogu kapitałow
ego


R0200
Ustanow


ione w
ym


ogi kapitałow
e


R0210
Kapitałow


y w
ym


óg w
ypłacalności


R0220
Inne inform


acje na tem
at SCR


W
artość lub oszacow


anie łącznej zdolności rezerw
 techniczno-ubezpieczeniow


ych do pokryw
ania strat


R0300


W
artość lub oszacow


anie ogólnej zdolności odroczonych podatków
 dochodow


ych do pokryw
ania strat


R0310


Łączna kw
ota hipotetycznego kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności dla pozostałej części


R0410
Łączna kw


ota hipotetycznego kapitałow
ego w


ym
ogu w


ypłacalności dla funduszy w
yodrębnionych 


(innych niż te zw
iązane z działalnością prow


adzoną zgodnie z art. 4 dyrektyw
y 2003/41/W


E (środki 
przejściow


e));
R0420


Łączna kw
ota hipotetycznego kapitałow


ego w
ym


ogu w
ypłacalności dla portfeli objętych korektą 


dopasow
ującą


R0430


Efekt dyw
ersyfikacji ze w


zględu na agregację nSCR dla RFF na podstaw
ie art. 304


R0440
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.28.01.01


Kom
ponent form


uły liniow
ej dla zobow


iązań ubezpieczeniow
ych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


C0010
M


CR(NL) W
ynik


R0010


Najlepsze oszacow
anie 


i rezerw
y techniczno-


ubezpieczeniow
e 


obliczane łącznie netto 
(tj. po uw


zględnieniu 
reasekuracji biernej i 


spółek celow
ych 


(podm
iotów


 
specjalnego 


przeznaczenia))


Składki przypisane 
w


 okresie ostatnich 
12 m


iesięcy netto 
(tj. po 


uw
zględnieniu 


reasekuracji 
biernej)


C0020
C0030


R0020
R0030
R0040


R0050


R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170


M
inim


alny w
ym


óg kapitałow
y – działalność ubezpieczeniow


a lub reasekuracyjna prow
adzona jedynie w


 zakresie ubezpieczeń na 


Ubezpieczenia na w
ypadek utraty dochodów


 i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia pracow


nicze i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia odpow
iedzialności cyw


ilnej z tytułu użytkow
ania pojazdów


 m
echanicznych i reasekuracja 


proporcjonalna
Pozostałe ubezpieczenia pojazdów


 i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia pokrycia kosztów
 św


iadczeń m
edycznych i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia m
orskie, lotnicze i transportow


e i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczow


ych i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia odpow


iedzialności cyw
ilnej ogólnej i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia i reasekuracja proporcjonalna kredytów
 i poręczeń


Ubezpieczenia kosztów
 ochrony praw


nej i reasekuracja proporcjonalna


Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń m
ajątkow


ych


Ubezpieczenia św
iadczenia pom


ocy i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia różnych strat finansow


ych i reasekuracja proporcjonalna
Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrow


otnych
Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobow


ych
Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń m


orskich, lotniczych i transportow
ych
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.28.01.01


Kom
ponent form


uły liniow
ej dla zobow


iązań ubezpieczeniow
ych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń na życie


C0040
M


CR(L) W
ynik


R0200
102 984


Najlepsze oszacow
anie i 


rezerw
y techniczno-


ubezpieczeniow
e obliczane 


łącznie netto (tj. po 
uw


zględnieniu reasekuracji 
biernej i spółek celow


ych 
(podm


iotów
 specjalnego 


przeznaczenia))


Całkow
ita sum


a na 
ryzyku netto (z 


odliczeniem
 um


ów
 


reasekuracji i spółek 
celow


ych (podm
iotów


 
specjalnego 


przeznaczenia))


C0050
C0060


R0210
460 621


R0220
2 386


R0230
1 146 795


R0240
47 779


R0250
110 048 307


Ogólne obliczenie M
CR


C0070
Liniow


y M
CR


R0300
102 984


SCR
R0310


163 897
Górny próg M


CR
R0320


73 754
Dolny próg M


CR
R0330


40 974
Łączny M


CR
R0340


73 754
Nieprzekraczalny dolny próg M


CR
R0350


17 090
C0070


M
inim


alny w
ym


óg kapitałow
y


R0400
73 754


Całkow
ita sum


a na ryzyku w
 odniesieniu do w


szystkich zobow
iązań z tytułu (reasekuracji) 


ubezpieczeń na życie


M
inim


alny w
ym


óg kapitałow
y – działalność ubezpieczeniow


a lub reasekuracyjna prow
adzona jedynie w


 zakresie ubezpieczeń na 
życie lub jedynie w


 zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


Zobow
iązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem


 w
 zyskach – św


iadczenia gw
arantow


ane


Zobow
iązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem


 w
 zyskach – przyszłe św


iadczenia uznaniow
e


Zobow
iązania z tytułu ubezpieczeń, w


 których św
iadczenie jest ustalane w


 oparciu o określone 
indeksy lub inne w


artości bazow
e, i ubezpieczeń zw


iązanych z ubezpieczeniow
ym


 funduszem
 


kapitałow
ym


Inne zobow
iązania z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń na życie i (reasekuracji) ubezpieczeń 


zdrow
otnych
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.28.02.01
M


inim
alny w


ym
óg kapitałow


y – działalność ubezpieczeniow
a prow


adzona w
 zakresie zarów


no ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


Działalność w
 


zakresie 
ubezpieczeń 


innych niż 
ubezpieczenia na 


życie


Działalność w
 


zakresie 
ubezpieczeń na 


życie


M
CR(NL,NL) W


ynik
M


CR(NL,L) W
ynik


C0010
C0020


Kom
ponent form


uły liniow
ej dla zobow


iązań 
ubezpieczeniow


ych i reasekuracyjnych z tytułu 
ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


R0010


Najlepsze 
oszacow


anie i rezerw
y 


techniczno-
ubezpieczeniow


e 
obliczane łącznie 


netto (tj. po 
uw


zględnieniu 
reasekuracji biernej i 


spółek celow
ych 


(podm
iotów


 
specjalnego 


przeznaczenia))


Składki przypisane 
w


 okresie ostatnich 
12 m


iesięcy netto 
(tj. po 


uw
zględnieniu 


reasekuracji 
biernej)


Najlepsze oszacow
anie 


i rezerw
y techniczno-


ubezpieczeniow
e 


obliczane łącznie netto 
(tj. po uw


zględnieniu 
reasekuracji biernej i 


spółek celow
ych 


(podm
iotów


 
specjalnego 


przeznaczenia))


Składki przypisane w
 


okresie ostatnich 12 
m


iesięcy netto (tj. po 
uw


zględnieniu 
reasekuracji biernej)


C0030
C0040


C0050
C0060


R0020
R0030
R0040


R0050


R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170


Działalność w
 zakresie ubezpieczeń 


innych niż ubezpieczenia na życie
Działalność w


 zakresie ubezpieczeń na życie


Ubezpieczenia pokrycia kosztów
 św


iadczeń m
edycznych i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia na w
ypadek utraty dochodów


 i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia pracow


nicze i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia odpow


iedzialności cyw
ilnej z tytułu użytkow


ania pojazdów
 m


echanicznych i reasekuracja 
proporcjonalna
Pozostałe ubezpieczenia pojazdów


 i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia m


orskie, lotnicze i transportow
e i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczow
ych i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia odpow
iedzialności cyw


ilnej ogólnej i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia i reasekuracja proporcjonalna kredytów


 i poręczeń
Ubezpieczenia kosztów


 ochrony praw
nej i reasekuracja proporcjonalna


Ubezpieczenia św
iadczenia pom


ocy i reasekuracja proporcjonalna
Ubezpieczenia różnych strat finansow


ych i reasekuracja proporcjonalna
Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrow


otnych
Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobow


ych
Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń m


orskich, lotniczych i transportow
ych


Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń m
ajątkow


ych
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.28.02.01
M


inim
alny w


ym
óg kapitałow


y – działalność ubezpieczeniow
a prow


adzona w
 zakresie zarów


no ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie


Działalność w
 


zakresie 
ubezpieczeń 


innych niż 
ubezpieczenia na 


życie


Działalność w
 


zakresie 
ubezpieczeń na 


życie


M
CR(L,NL) W


ynik
M


CR(L,L) W
ynik


C0070
C0080


Kom
ponent form


uły liniow
ej dla zobow


iązań 
ubezpieczeniow


ych i reasekuracyjnych z tytułu 
ubezpieczeń na życie


R0200


Najlepsze oszacow
anie 


i rezerw
y techniczno-


ubezpieczeniow
e 


obliczane łącznie netto 
(tj. po uw


zględnieniu 
reasekuracji biernej i 


spółek celow
ych 


(podm
iotów


 
specjalnego 


przeznaczenia))


Całkow
ita sum


a na 
ryzyku netto (z 


odliczeniem
 um


ów
 


reasekuracji i 
spółek celow


ych 
(podm


iotów
 


specjalnego 
przeznaczenia))


Najlepsze 
oszacow


anie i 
rezerw


y techniczno-
ubezpieczeniow


e 
obliczane łącznie 


netto (tj. po 
uw


zględnieniu 
reasekuracji biernej i 


spółek celow
ych 


(podm
iotów


 
specjalnego 


przeznaczenia))


Całkow
ita sum


a na ryzyku 
netto (z odliczeniem


 
um


ów
 reasekuracji i 


spółek celow
ych 


(podm
iotów


 specjalnego 
przeznaczenia))


C0090
C0100


C0110
C0120


R0210
R0220


R0230


R0240


R0250


Inne zobow
iązania z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń na życie i (reasekuracji) ubezpieczeń zdrow


otnych


Całkow
ita sum


a na ryzyku w
 odniesieniu do w


szystkich zobow
iązań z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń na 


życie


Działalność w
 zakresie ubezpieczeń innych 


niż ubezpieczenia na życie
Działalność w


 zakresie ubezpieczeń na życie


Zobow
iązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem


 w
 zyskach – św


iadczenia gw
arantow


ane
Zobow


iązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem
 w


 zyskach – przyszłe św
iadczenia uznaniow


e


Zobow
iązania z tytułu ubezpieczeń, w


 których św
iadczenie jest ustalane w


 oparciu o określone indeksy 
lub inne w


artości bazow
e, i ubezpieczeń zw


iązanych z ubezpieczeniow
ym


 funduszem
 kapitałow


ym
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ZAŁĄCZNIK I (w
 tysiącach złotych)


S.28.02.01
M


inim
alny w


ym
óg kapitałow


y – działalność 
ubezpieczeniow


a prow
adzona w


 zakresie zarów
no 


ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż 
ubezpieczenia na życie


Ogólne obliczenie M
CR


C0130
Liniow


y M
CR


R0300
SCR


R0310
Górny próg M


CR
R0320


Dolny próg M
CR


R0330
Łączny M


CR
R0340


Nieprzekraczalny dolny próg M
CR


R0350
C0130


M
inim


alny w
ym


óg kapitałow
y


R0400


Obliczanie hipotetycznego M
CR w


 ubezpieczeniach innych niż 
ubezpieczenia na życie i w


 ubezpieczeniach na życie


Działalność w
 zakresie 


ubezpieczeń innych niż 
ubezpieczenia na życie


Działalność w
 


zakresie 
ubezpieczeń na 


życie


C0140
C0150


Liniow
y hipotetyczny M


CR
R0500


Hipotetyczny SCR z w
yłączeniem


 w
ym


ogu kapitałow
ego (obliczenie 


roczne lub najnow
sze)


R0510


Górny próg hipotetycznego M
CR


R0520
Dolny próg hipotetycznego M


CR
R0530


Łączny hipotetyczny M
CR


R0540
Nieprzekraczalny dolny próg hipotetycznego M


CR
R0550


Hipotetyczny M
CR


R0560
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NTEyNDYzMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDEwMDEwMDAwMDBa
MCECECZpTNFgqMjGHHg5QQxjmVsXDTIwMDQyNzExMzgzNFowIQIQGQIZZfV6OBEF
oQsfi5lKERcNMjAxMTE5MTMzNDAwWjAhAhB+814AZNevi67s5LGIRTKXFw0xOTA4
MTMwODE5MTJaMC8CEEAax0L936bs3bMbZbEAmzcXDTE5MTAwMzA3MTIyNVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhABrTlKV6mBTY1PE2ZAKyDcFw0yMDEwMjkxMTA1MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwIQIQaDe74vHJRUhvw/6m6omc5xcNMjAwODA3MDcyMTE1WjAh
AhAl71Ba90WUEutwuZKLqk4lFw0yMDAzMjUwNjU5MzlaMC8CEEkqyAYG3EiDed+Y
Jmo+ubsXDTIwMTAyMjA1MzQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAuAg9t5TqQpMQhWAYm
PjOdXi8XDTIwMDcyNzA4NDA0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAw7Bi5I4W1xO1S
NZKU46yMFw0xOTA5MTIxMDA4MDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQG3bvrAPSNROp
IY4+j7qtPxcNMjAwNTA2MTExNDAzWjAvAhB01LI0TH1IOc9tHxYgbxoiFw0yMTAz
MTUxMjU2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQQ+OZ9BAI4uf+TBj3G3dfdRcNMjEw
MzA0MTE1NTE1WjAvAhBejFKHwcJzDsxofz7Ope9TFw0yMDAzMjAwODA0NDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQWgBqwd/Gh/STT5yBBfFachcNMjAwNjI5MTEwNDAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEJMEkCEGCBeRCFqU36c3n/n9t/dHkXDTIwMDEwNzEyMTA0MVow
JjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAxOTEyMjMwMDAwMDBaMEkCEHo6u9c7
/fJry4du9MjTMAsXDTIwMDUyNTExMTE0NVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgE
ERgPMjAyMDA1MDQwMDAwMDBaMC8CEC0LctkQYe97aT9uTc7Ba5wXDTE5MDgwMjEw
MzI1MFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAyTEWUZbchSSF404V33aFDFw0xOTA5MjUw
NzQ4MzlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQLJHZdcYKMDoQV3MYfoKSWhcNMjEwMjE2
MDg1MDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDIwODAwMDAwMFow
LwIQKv10XAdWZzyRpytX/E8bYBcNMjAwODEzMDUxOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MEkCEDJA1mk3A32HEfmNNELQBRwXDTIxMDMwMjA3MzgwMFowJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAyMTkwMDAwMDBaMCECEE3rZvrw0WEShGI9oWk0AZoX
DTIwMDYxODA5MDcxNVowIQIQaHupn6OZbOFKNzGp1ODVzhcNMjAwMzA5MDkyOTM1
WjAhAhBBKBaZoQ3dGQdAD31r0EWdFw0yMDA0MjcxMjU0MzhaMC8CEG2puk8VUJ6R
reQgNTFlRCkXDTIwMDkyMzA1MTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhBah1u4xCJ+
vdbGRg/SviP+Fw0yMDA3MDYxMzQxNDVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEY
DzIwMjAwNjI5MDAwMDAwWjAhAhBQ11jxBkJr9LAJ0jwTbPbNFw0yMTAxMjEwOTM3
MzBaMC8CEFsGRTpaos1VVQolDXuItXEXDTIwMTAxMzA2NDcwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBCTAhAhA9ZkRvTBlquqVqkl7rY5gQFw0yMDA1MjYxMjQ3MDBaMC8CEBO+7TIk
zA1Vwewlge51lXwXDTIwMTAxMzA2MzQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAlwOGI
+GeJsVSQH/NBjzknFw0yMDAyMDgxMDE4MDZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQe68j
09H4T841oHPi8r0TDxcNMTkwNzE3MDYzNDA1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDmb
wjINKFuAIULRLN6UJ2UXDTIwMDQyMTA4MDk1NFowLwIQPFnNmqojdYMfsM2Zjf/t
bhcNMjEwMzIyMTM0NjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEBwaIkJa4D/7ilXjZbkf
4vkXDTIxMDIwMzA5MDczMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhBk5lX6e6860tviVhMg
eqgnFw0yMDA0MjkwNjIxNDhaMCECEHSzRJJhqgx/RD1RXtI3doYXDTE5MTEwODE0
NTMzMFowIQIQclpZ5/R2zXXOf3GFJZUdthcNMTkxMTA4MTYwODUzWjAvAhB7KOrQ
sZzvHgEPglzuDvPzFw0yMTAxMDcxMTQzMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQSQ9W
Kypk8Wf29dJcLddRrRcNMTkwNzE5MDgwNzI4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECECk9
4X6N66dkDM4zrcbhvnYXDTIwMDYwODEyMzg0NVowLwIQY5KjrbqskLRprk5sZFeS
bxcNMjAxMTA1MTQzOTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEHn2k3VV5EtSs5BM4CI7
99wXDTIwMDkyODA3MDkzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAW2C1cX0p2uMMLVvcU
dUx4Fw0yMDEwMTMwNjUwNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQbO1ruSFrQ93DBC6N
8mv/VxcNMjAwNDI3MTI1NDQwWjAvAhBV/7f8+rUQwA3rKnmSDxKAFw0yMDEwMDUw
NTA3MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQdLoKWgE+f/FoxXT1xH817xcNMjEwMjI1
MDk0MTE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDIyMzAwMDAwMFow
SQIQW8s8m1TSLiwy16136ZeVFhcNMjEwMjI1MTE0NTQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTIxMTAwMDAwMFowLwIQBy9kdFNyBECYiNhGsrb/BxcN
MjAwNTE4MDg0MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEFgFypxQKKDfrhCPLn+MImgX
DTE5MDYwNDA2MTExN1owDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA2hG59ZimK8utQ6WdQURWZ
Fw0yMDAzMDkwODM2MzdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQJVde0lLjzO07L4IGfXNW
bBcNMjAwNzI3MTEwNDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGlNBJmQ1CaghPyTRE7t
PL4XDTIxMDIwMzA5MDczMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBs7GNKWPHKsvtwKUpy
nLiwFw0yMTAzMTAxMzM1MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQfnxSu4qGCzQyoSYI
FYf4MhcNMjEwMzE2MDcyNDQ1WjAvAhBSBvObH+Zytv24h9CRvgiFFw0yMDA0MTYw
OTQwMDJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQNmYq/L8bfdEwfzWdSIRlmRcNMjAwNjE4
MDgyMDQ1WjAhAhBG9CPPG/bbmscHOvmw7QfRFw0yMDEyMDMwNzE2MzBaMCECEBS7
v3bEFsyqvwaFEFYo9sQXDTIwMDUwNTA5MzIzNlowSQIQJi08woB0B6fUJhDjYXK7
0hcNMjAwMjE3MTIxNzIyWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDIx
MDAwMDAwMFowIQIQJytWve4mTBnJ/irp4Zc3YRcNMjEwMzE3MDk0NDMwWjAvAhBV
F6aCJJPj1qNSDQDyWL+lFw0yMDA4MTAxNTM3MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQ
fVCmUAN+emVrMwzaF5RJJxcNMjAwODI0MDYyMzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCEC
EHPM5C+SMALGFYh4ykeh4McXDTIwMDYxNjEzNDUwMFowSQIQB3juLGG9JgA7cElm
nQsdkBcNMjAwMTI0MTQzODI2WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIw
MDEyMzAwMDAwMFowIQIQY61STOb4XZB6OWZM/E0GERcNMjAwNTA2MTExMzU5WjAv
AhA3BmniplQUUuvJjcvTlW9SFw0xOTEwMDQxMzEwMzFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkw
LwIQFv2wWnD3C4L0iAzF6Kk4NBcNMjEwMzAzMTM0MzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MCECEAmvs4FYRjMXR18c0qUDsKMXDTE5MDYyNjA4MDQxOFowIQIQWzSBqHQxCoze
G7maFTIZLhcNMjAxMjAxMTAzODMwWjAhAhBWyB1bnCD6MBWHp0qUI0mQFw0xOTEx
MDcwOTM5MzFaMCECEBb9D5dsfY2RP6CeTYzF9jIXDTIwMDUwNjExMTQwM1owLwIQ
ce6E1/gHG3Z4IDK17DJ/nRcNMjAwMjA0MDczMzM5WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EG5RcI95ErlXTN2iO6Qq50wXDTIwMDMxNzEyNDcxOVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAv
AhAK6Hc5LmouLA7Kzprl6pWsFw0yMDEyMjMxMTE1MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQEbICasDErmiLL806qzDVeRcNMjAwODAzMDYzMDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJ
MC8CEBnB1vWvLMiE8EDfbSDZe18XDTIwMDMwMzEyMTQ0NVowDDAKBgNVHRUEAwoB
CTAvAhB9A6MpZrH0Zn48nQ3eiCxAFw0yMTAxMTUwNjU3MTVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwLwIQK3AX9oyMxj29Rb3VpQBdqhcNMjAxMDE1MDUzNzMwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMEkCEAHtk5nD8VB24XOumYjgE3QXDTE5MDgyMDExMTMyMlowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAxOTA4MTAwMDAwMDBaMCECEH84QnIAvm2S43zV+LUy
Vl0XDTE5MTIwNDE0MzU1MVowLwIQa8XKcVk/cHupP/BcKHBraxcNMjAwNDI3MDc1
NzI1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEFqr1MjjYkso1FdLmeLteM8XDTIxMDMxNjA4
NTgxNVowLwIQRNvrZSv3qDSI5jwnRpmbxxcNMjEwMzE1MTI1NjAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEJMC8CEEw+yWYW3vVtRbHXSmb9TpAXDTIwMDMyNDExNDA1OVowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhB4nYiaUpe+WwaMyGbLUIWkFw0xOTA3MTYwNzUyMzJaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQIRMt+2w0tRE/mNd68wyu8xcNMjEwMzE1MTI1NDE1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEBqUW/c/r+dE4ue0S31xfM4XDTIxMDIyNDEzNDIwMVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhB151PWUPUgnJNPP/3f4IOCFw0yMDA3MjkxMTE2MTVaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQM2GBt2+IOHMZbnq1IFBLsRcNMTkwNjE3MDg0NTIwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEBsi//8COqgVGNj5SCQ+3BIXDTIwMDMxMDA4Mjg0Nlow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAFUi7213xlqOWLVxAMCX6FFw0yMDA3MDcwNjI2MDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQOuXNA1LhfEwTXUg8yUrn4xcNMTkxMjE5MTA0NzM0
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECECoDxVmUe/fmwhD/+VgnzFMXDTE5MTEyNTExMDMz
NVowLwIQJDgLrMWCUQ6rO176U1ETMBcNMjAxMTI2MTQyMTAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CEDaU3uKNoCNWCB8YoKOyIPAXDTIwMTAxOTA2NDQ0NVowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAhAhAsk9U6ryHrKv/k1w5BtDkjFw0xOTA2MDYwNzA3NTFaMC8CEGJoDrqW
wblyHQgmbwhJquAXDTIwMDkyODE0MDA0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBKzE3z
OlNAb02bkkmI8UPrFw0yMDAyMjExMDU1NDFaMCECEH7zwSW1gh890Yy67SsCBR8X
DTIwMDcxMDEwMTAzMFowLwIQMnTooVLFfPK94sKE+a1ncBcNMjAwODMxMTA0MjMw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHg+QNIzXJ/FXa4e0FRZZKQXDTIwMDMzMDEzMTUw
OFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA3poacH5dgLrfwzUkb0gQ+Fw0yMDAzMzExMDM5
NTRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQMOyZIllGgbmJu5YjPzv6pxcNMjAxMjE4MTkw
NDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTIxNzAwMDAwMFowLwIQ
F9ltBiZHqX1/yCLCl82a9xcNMjAwOTMwMTExMjMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCEC
EGAScVGaOq7ZRg4xJEPcNMwXDTE5MTAyOTEyMDA0MVowLwIQEPR1eXM+vf9zn/Qq
ThNmgBcNMjAwNzE0MDYxNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEELzOk3+Gbww0Pvg
xb/yCFIXDTIwMDEwOTA3NDgyMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhAZXGX/gMyd9Wye
jAWDw2aPFw0yMTAyMjMyMTEzMzBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIw
MjEwMjE5MDAwMDAwWjAhAhArzIKffphzlGHr4h6OMZfYFw0yMTAxMDcxMDIzMTVa
MC8CEGun4/KgOAPeVTkUokID4K0XDTIwMDUyMjA4NDE0NVowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhAfpZcmhm336wg4NLY95iy4Fw0yMDAzMTAwODI4NDdaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwLwIQRFi2OUlwKC48FYLve1c8eRcNMjAwNzA5MDgzNTE1WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CEDp7bvNMCyQGeL9TWqcfIKQXDTIwMTAwODA2MzUwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAvAhA0ezlr0QoHEB6v+SthP92bFw0yMTAzMTUxMjU0MTVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwIQIQCWy0sS/m2ptXeWZtkjIKFBcNMjEwMjAxMTU0MjMwWjAhAhANjAk/
M46RB84AhOfWyT/BFw0yMDA5MDExNDUyNDVaMC8CEGz/E85//Ng/R2DPJHpJrHoX
DTIxMDIxNTEyNDI0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBynXD2jyLdqWxHF0NijgcT
Fw0yMDAyMTQxNDAzMTZaMC8CEHbaZz04hE6H3quF8PNAIkIXDTIwMDQyOTEzNTAw
NlowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBKaZ8xZEDRT7m+9Mt2uvN2Fw0xOTEyMTMwODU2
MTdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQAt9FIfAypoEYPB7mpsQ+RxcNMjAwNzAzMTI0
NTAwWjAhAhAm26GNUTIntfibc3vdAR0VFw0yMDA0MjcxMjU0MzhaMC8CEDeOGCp9
uTdgir09zHSBDWwXDTIwMTEwOTEzMjUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAjiP0I
ZSqtxSXmLAUmzLcNFw0yMDA0MzAxMDU3NTZaMC8CEDr1UcOgomMo8R0IhChBYawX
DTIwMDYwNTA4MTMwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB8WNwO0y5Tmn4VQ+UPH1E+
Fw0yMDA4MTQwNTQyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQdbdrecBF38UdpYJtHQAl
GRcNMTkwODMwMTAyMTM2WjAvAhBZXmxjXNbsNRqPELnnx1i0Fw0yMDAxMTQxMjQx
NDlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQROPKe1X1oZeXc4STq/iDXhcNMjAwNDI3MTI1
NDM5WjAvAhAbuedZOL4ExZJAsNzbw8A3Fw0yMTAxMTExNDIxMTVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQcw0OZFpRy1rnWLo1luhZoxcNMjEwMTA4MTQxNTQ1WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMC8CEHCZBbDon/fgYtT0PGiQsbcXDTE5MTExNTA3NTIxN1owDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhAZHfdXg06IAQwWus5fI10IFw0xOTA5MTgwNjM0MThaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQEKC8Hbyuhr9/qVkct7CeUBcNMjAxMjAyMTEwODAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CECDaJtSbHNQnzhtAHpmHcO8XDTE5MTIxODA3NTcxOFowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhByIf9nU72WkIRAesl1G86JFw0yMDA3MjcxMTI5MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwIQIQd7gou75eG6AA+5sY+tvJgBcNMjAwNDI3MTI1NDM5WjAh
AhBlplfwGaJPj4UjD6oLPlWVFw0yMTAyMjYwOTUwMTVaMC8CEFKvE3ZEWX/2aUx5
kWLFxS8XDTIxMDIxNzEzMTExNlowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBDLRGjX4Wb93kU
Xg/ZFyk1Fw0yMDA5MDQxMzI3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQd1QyWtepVrgZ
AwN0Ek8udhcNMjAwODI0MDc0MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEDNzuX5Bp+mo
N9ZdciGhu5AXDTIwMDQyOTEwNTYxOVowIQIQd25IVMbbKdJ06o0fCBVbZxcNMjEw
MjE5MDcyODMwWjAvAhBki3NUcesLqlCclVFT8LmQFw0xOTA0MDMxNDQ3NTRaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwIQIQHIuXtA3EfwDcYLBVInWmOxcNMjEwMjAxMTU0NzMwWjBJ
AhAfJWlUOVfmEMEREvnlNb8tFw0yMDAyMjAxNjQ2NDRaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEw
GAYDVR0YBBEYDzIwMjAwMjEzMDAwMDAwWjAvAhA+eqK8qFk3z/QXyfogjU5mFw0y
MDAxMDIwOTI0MzJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQBBScb9gv6FeoLICOO+ec8hcN
MjAwOTI5MDkyMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECECR+whZO+WIwMjft/GtEgxsX
DTE5MDUyMDA4NTMxMFowIQIQDASBdEbIaSJzhak3cZkcKhcNMjAwNDEwMDk1NjUx
WjAvAhBchaFcz74a43pQaFRic+p0Fw0yMTAzMjMwNzUxMTVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQHeg5ItNDN4o3JD1tiL2N1RcNMjAxMDE5MTEyODAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMCECEHBHPvQIfKaiUp9oRhpZXsYXDTE5MDkxODEzMTQzNFowSAIPPwWMLQx9
cRkYQzcL6pjLFw0yMDEyMjgwODIwMzBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEY
DzIwMjAxMjE4MDAwMDAwWjAhAhBO/NYIWfGTBOz3XtsQKfT9Fw0yMDA4MDcwNzIx
MTVaMC8CEDdNEvb3mssPdHXQ9E1HumEXDTE5MTIwOTA3NDU1N1owDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhA3YpMrgMrb+vqeMJeGbml3Fw0yMTAzMTUxMjU0MTVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQY7UTOIIYPvO/EVq0FmzGhBcNMjEwMjA4MTM1MDMwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEEJMOyuBd5HtG2n5UliW040XDTIwMDExMzA4NDQzN1owDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhBtAusc/UFL2fziDrNa7/miFw0yMTAzMTAxMzM1MzBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwSQIQG49W9+0Nb2c87RzSfam2GRcNMjEwMTI5MDkyODMwWjAmMAoG
A1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDEyODAwMDAwMFowSQIQVwJWA0nDJPSp
PrrAR6sAjBcNMTkxMDI5MTM0MzI2WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDE5MTAyODAwMDAwMFowLwIQOnHkCy5pmTZVnEM07XjsTBcNMjAwNDIzMDYyOTU3
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEBVMQWENd9gm+mXJQRw5DWAXDTIwMDMwMjA5MTIz
MVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDAyMjQwMDAwMDBaMCECEG38
yCRbAV9SjD4umDvBxjkXDTIwMDQzMDA1NTQxNVowLwIQdY9YW7oEj4Zm7T58r8u2
BhcNMjAwMTAyMDgyNTQ5WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEB9d0HDafVEExCV4qpUo
lJEXDTIwMDIyMTEwNTU0NFowSQIQLlOOaDfmJhnSYawgmr0/gBcNMjAxMjEzMTAy
ODE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTIxMTAwMDAwMFowLwIQ
KbIQZBlHmC/envrXIkrtaxcNMjAwNDI3MTQwODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EB6yhEuJo0qtCH5arj0v2vsXDTE5MDgyMTA2Mjg1NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAh
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fwh7EplhFw0xOTA0MjMwODQ4MzhaMCECEBtKnU/jvT7PlWO7W6RjwlwXDTIxMDIy
NTA4MzkwMFowSQIQCRti7TK6FbduEzM62ArRThcNMjEwMzAxMTM0NzQ1WjAmMAoG
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MTgxMzQwNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQGp0S04VX5blKeHhsHC/hYBcNMjEw
MzE1MDkyNTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECj5QqGtkmTeQ7WgpILtAkMXDTIw
MDkwODA1MTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBzwereu9Urub2KiCqElRtoFw0y
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DTIxMDMwMzEzNDMxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAj1npF2nqeSNy6iCz7T62T
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WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEBFHCdFxSC/BjVQYuYOGV5gXDTE5MDcwNTA4NTQz
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CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQAf1KxAa4tHVnhGGdw1NzFhcNMjAwNDI3MDkyNDExWjAM
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VNLCosjclNEXDTIxMDExOTE2MjAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB/jxoB0s6V
HgcMirX2DjKbFw0yMDAxMTQwNzUxMTdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQESwZwcqG
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A1UdFQQDCgEDMC8CEEsWkF4W5RNJXnUruDs09KcXDTIwMTAyNjE2MTgwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhBfHffmKqCc0a7oyFXuUvSBFw0xOTA3MjIwODEyNTBaMAww
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MjAxMjE0MTczNzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECm4TgD/v8vzy3MWA0bsnBEX
DTIwMDgxMzA1MTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBb1lDOBOy3mwbgh7nK8hBt
Fw0xOTEyMDMwODAwMDRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQQ3pX4cxH+WdQWNBAPOqu
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AQkwLwIQPdRBGsD307PAxriQwO4UhhcNMTkxMTI2MTE1NzA0WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEEpVi8fsFyq+vftf/VzffX8XDTIwMDkxNTA2MTczMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAuAg9b1cQ6QjflicafWasaUFwXDTE5MDkwNTEwNDEwNFowDDAKBgNVHRUE
AwoBCTAvAhBzxhjRCNjbhpLdwWnApsy+Fw0yMDAxMTQwNzUxMTZaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwIQIQOsPgM8FHJ+Rks6nqZGRAchcNMjEwMjExMTEwNjMwWjAhAhBzUMl2
YZnp7HETAxcXWd5tFw0yMDEyMDExMTQxMTVaMCECEDHsE0cd1ep1n8P8o4CmfeUX
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A1UdGAQRGA8yMDIwMDMwMTAwMDAwMFowIQIQCD4iPL4siy2mxu9oY0+dPxcNMjAx
MjExMTIwOTE1WjAvAhASHgsSAiWsAgrxFZN5czx3Fw0yMDA3MTAxMTQ2MzBaMAww
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CgEDMC8CEB3tpoQi2GOk8TLIuk9IZS8XDTIwMDEwOTA3NDgyMFowDDAKBgNVHRUE
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BAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwNTIxMDAwMDAwWjAvAhAyPVktlXJwTFsYQOwg
I9iRFw0yMDAzMjQwODA3MzFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQI/u/pSx9HF51V3sg
E/MsgBcNMTkxMjIwMDcwNTA4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFZvB/e/o7tkexLI
gYoyTXwXDTIwMTIxODEzMTkxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAIqc40uvHSuW67
zJUhvtYuFw0yMTAzMTgxNjQxMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQLtWwnbq4Ex3i
qUaXdZUTtBcNMjAwNTA2MTExNDAwWjAhAhB6dOLf/PUOJhwCeklCPzrSFw0yMDA0
MjkwNjIxNDlaMC8CEF79sVecQULwU8SfHtaeQ+QXDTIwMDMxMDA4Mjg0NlowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhBlR7iWf2trVG4T72JSgP2pFw0yMDA2MjIxMjI0NDVaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQVjW00WtwtnuW4c/NnrXShxcNMjAwMzE5MDgyOTE1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMCECEARu1O2hpezgtpIhKO5tqwAXDTIwMDYyNTA3MTI0NVow
LwIQcG0Bf5EOCdiYvjcNu3T/MxcNMjAxMjI5MTM0MjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MCECEEHAx4J46gOn4pyTSYQMhXQXDTIwMTExODEwNTQwMFowLwIQZJW9MkVhMGFS
DaF/DzxYwhcNMTkxMjE3MTEzNDQyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEC45TwUnQ8X1
N6jslu/W4zMXDTIwMTAxNjExMTgzMFowIQIQf0TMh+k5Naa+VQOy0EJzhhcNMjAw
NTI3MDk1MDMwWjAvAhBgMCbR6IXmH5gFi03ZywMPFw0yMDAxMzAwODM2MzFaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQCbHfQiBx/PgSc+dNBROZ5RcNMjAxMTA0MTQ0NzAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEHHI8Dl9gnhth2gk6gCdUM0XDTIwMTIwMzA2MjY0NVow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAloHR5WljOsqACKui36NqJFw0yMTAzMjQxMjQwMDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQU/T8pWC9Ksgzh8LYLQp+gBcNMjAwNjE5MDgyNTE1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGmyn6kXeLda+Rltpg2gUe4XDTIwMDYxMjA3MjAz
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhB7vP435nnUUkI6fxqrTJT8Fw0yMDA2MDQwNzM3
MzBaMCECEFUTuUIceWbvMBXTqJr0gmIXDTIxMDEwNDA5MjM0NVowLwIQCf4urLVw
Kacmj8eSc2KF8RcNMjEwMzEyMTMyOTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECECVB7A8O
k+o804BgGT8zfx4XDTIxMDMwNTEwNDUwMFowSQIQKp7ZN/l9sK0rBOrZd/TYshcN
MjEwMzI0MTI0OTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDMwMzAw
MDAwMFowIQIQAWAB0Z5sPf05ZAtTT1CraRcNMjEwMzE3MTM1ODE1WjAhAhB2mnNQ
ZBP3mWrWVeGj6tHPFw0yMDA3MDIxMjA1MDBaMC8CEBArPiE/9eaFnUVknhPFouYX
DTIxMDIyMjA4MzUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAk1s82AnzGyvwVp0kRgKKk
Fw0yMTAzMTcxNDI0MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQRXxBK11cK+gkKKRyADR9
ixcNMjAxMjA5MTMzMDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEAhCJpHEr+YaUVWbZUzd
IM8XDTIwMTAyMjEzMDU0NVowSQIQZ6Du3hU7VlWZLerhj3LzJBcNMjAwOTE4MTMz
MTQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDYxOTAwMDAwMFowSQIQ
eGtU0JI/DZpNTKZ6MEc76RcNMjAwMTI3MDkxODI1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgG
A1UdGAQRGA8yMDIwMDEyNDAwMDAwMFowLwIQCtTi5hbQBTQbZOMG5HgkURcNMjEw
MzEwMTMzNTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAQjsmPW0fWrU2M5h20ooUEXDTIw
MDMxMDA4Mjg0NlowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhB7oIIXZO6Mu9bYK+7qz3zTFw0y
MDAyMjExMDU1NDRaMC8CEHNFXw1d9wi1KhPBw3pcP0UXDTIwMDIwNTA3Mzg1OVow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAKssJHmyCl1RHbQT8d8aPAFw0xOTA5MjUxMDI2MDVa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQPw05WHL6ubdItk927Mdv4BcNMjAwNzAxMTIzNTMw
WjAhAhAPpZQjSr9E+LyLM1IQ8mShFw0yMDA5MDIxMjE5MzBaMC8CEGW7SQEHeyLY
74Yckg3+xsYXDTIxMDIwMTEyNTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAzrtC95/g8
xhho/8p68uzcFw0yMDEyMTUwODM5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQXpNnzicD
9/5idpDMFDLxrBcNMjEwMjI2MTMyNDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGBZ7XF3
Ze1tJuxcg70c/EEXDTE5MTAyNTEyMTA1MFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAaimJu
JBw4D2omfoiO4pGgFw0xOTEyMTIwNzUxMjRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQOTzS
uvb2POfaFHZ++CWMyxcNMTkxMTE0MTM1OTI4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAJR
SqEhIhCJXNlJm8fJWSsXDTE5MDcwMTA4MzY0MlowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB9
tqeqxH+Cq2gbZVOiiAmfFw0xOTA4MDgwNjM5NTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQ
P+cz2mZjhhc0IxwXkbwDpxcNMjEwMjE5MTEyMTE1WjAvAhBW7YELJabuHxE0d4ww
wJulFw0xOTA2MTkwNzAwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQMdgecCH7v+DzWHtq
e3qJ6xcNMjAxMDAxMDY0NTAwWjAvAhAGF/FdUtajw1KPqh+NTuYLFw0yMTAzMTIx
MzI5NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQF4doXCLPp2wJGroqzUCiZBcNMjAxMTI2
MTMzNzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDntX0IADpO2fmtfn37+He0XDTIxMDEy
OTEzNTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAJGLlYMoKB45kR/w4J6KfxFw0yMDAy
MjYwODEwMjNaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQHSRqceVkREVn9JeCrJ9FkBcNMjAw
OTE0MDcwMjE1WjAvAhBbjdrv8jTkgN/U7X/3DuVcFw0yMDA2MjQwNjQ3MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQLNulSvlz6FW19sRFsF+BiRcNMjAxMjA5MTMzMDMwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEF/QcVslDDQc2h30EAhglcMXDTIwMDcwMzA2MjY0NVow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB5gJXqc/318kTc4SogeNPzFw0yMDEwMTMwNjI4MzBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQXgYm1pDz+pMFbd/L4WkvUxcNMjAwMzA0MTE1OTM4
WjAvAhBCGRFoTbg/uAa6Fo26S0o1Fw0yMDEyMjExNDEyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwIQIQRKvBdrkySB8jhBFu0+shzxcNMjAwNDI5MDcxMzQ5WjAhAhBLhhf6EViD
8FYFxGa2M4MNFw0yMTAyMDIxMzMyNDVaMC8CEFiOZ3Z8yszkLYH7juXsPQwXDTIw
MDYyNTA4MDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBnchpvgluSADbnqKgSv5f9Fw0x
OTA0MTIwNzM2MTRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQJhgOIjuKe10JPD2n62tupBcN
MTkwODAxMTA0NTI4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEGziZCoYrhY/ZMNIqSOf888X
DTIwMDUyNjEzMDY0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhA9MZxSY0QPL8pdB95lxxrg
Fw0xOTEyMTYxNTI4MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMTkxMjEz
MDAwMDAwWjBJAhBD5zEigQVV55ICvtY2xzRAFw0yMDEyMTcxNTQ4MzBaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAxMjA3MDAwMDAwWjAvAhAYSRmjR8ZAyvew
zRzszOleFw0yMTAzMjMxMjM2MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQHPpH+/fJaz2k
dLu5EGMmdRcNMjEwMjI0MTM0MjAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEBmA+JUIR17C
e5lHevXl2EcXDTE5MDUyMjA2NTg0MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBAHCR+EEWU
le1vOj4Qm1WkFw0xOTEwMjQwNjAzNTdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQF66ef2vn
F9RCVlAS8hQybBcNMjEwMTI1MTQyMDE1WjAhAhAVmdgXTajTeiWbnndSG3bHFw0y
MDA5MDcxMzAwMDBaMC8CEDWSuFR2xtdc3V6kATtg0uYXDTIxMDIyNDEwMjU0NVow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBETLSrudlrOBb4aAjbAV8MFw0xOTA4MjkwNzE2MDFa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQXqQD+QetBjt4or96SXMEDRcNMjAxMDEzMDYzMTMw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEFPB+Sgi1AKZGfhG34mn57IXDTIwMDgxMTA1MDkw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhAjfTXReFsmrrCH42H3BEOhFw0yMDAxMDcxNzIy
NTNaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMTkwNDA0MDAwMDAwWjBJAhA2
u3x/tzpI9oUjTI/mpcFcFw0yMDA5MTgxMjAyNDVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYD
VR0YBBEYDzIwMjAwOTExMDAwMDAwWjAvAhAkWZJVwpYMMbUAzrWSkV4oFw0xOTA2
MTkwNzAwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQdfhhVP18Ont2QoFxkS6v4BcNMjEw
MTA4MTQwMDUyWjAhAhAUgRGqP9j1aKXsbM3OwzT7Fw0yMDExMTAwNzQxMTVaMC8C
EBUDrMoeJelGIoNpZg/KIR4XDTIwMDkwOTA3NDk0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAv
AhBtbn59ZcVVKjbM7ywW2lU7Fw0yMTAzMTcxNDI0MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
IQIQU2ZmYzlamXonOzFXIlgYQhcNMjAwMTA3MTEzNzIwWjAvAhAQAK4eJGF18T8p
s6K3a3R7Fw0yMDA0MTYwOTQwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQSXWH5Rcsmbdk
cCnGVHeQvRcNMjEwMjAxMTU0ODQ1WjAvAhAIatjvZtCi7twJIyac0OeHFw0yMDEx
MTIxMzE1NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQNVNaMLr9qFVf4TfGbNH0FRcNMjAw
NjAxMDgwNTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDJ+24yHZtDuo5dcznOA2ZkXDTE5
MDYxODEwNDU1MFowLwIQNDgtYQXZ4tB9GTpacXonyRcNMTkwNjA0MDYxMTE2WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAf4EoxYOh6JmwrGW9k7rBcXDTE5MTIxMTA3MjM1NFow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAbBNGdarbgiX//2TkPakotFw0yMDA5MjgwNTExMDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQSZBRf8RLpnijDhkgONNkRBcNMjAwNzEwMDc0MDQ1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEG5v/yfsy5/Pf6gRYJo7avEXDTIxMDIxODE1NDM0
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBLj4UHBsLyBcG/Q+hTqHi7Fw0yMTAyMDExNTMw
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQQFh30Zatl1+XO15b0c9TYxcNMjEwMTA4MTAz
OTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHTukTxB8hYUqA7VvtzGlK4XDTIxMDEyNzEx
MTQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhASwAK6uGavFilwTVDxyLu1Fw0xOTA2Mjcw
NjIxNTJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQXUBy5JeClM2O9kzh/qvV/xcNMjAxMDAy
MDY0NjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECUuGaZI/HcX96XTnJ6VE7UXDTIwMDkw
ODA2MTAxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAzWsV4rYdqxgJPX8+mgkAPFw0yMTAz
MTExMzA5MzBaMCECEBu02Z2XPXoiXse0o4uMkLQXDTE5MDgzMDA1NDkyNVowLwIQ
OQMX4Cj8oQO3dl8z6DrJ1BcNMjEwMzE4MTY0NDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCEC
EHsobzJ19hSvr8twZRDtVjAXDTIwMDYwMjA4MjgzMFowLwIQL0eerEzPBA837cCC
dmTm2BcNMTkxMjAzMDgwMDA0WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEGZqIYRWXpBQ0u9c
wAxrGpoXDTIwMDIyMDExMzU0OFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAy
MDAyMTcwMDAwMDBaMCECEAMytT8k9E7bw6yqTm+iHBQXDTIwMDUyNzExNDg0NVow
SQIQHliT5ZegJm2qePxalP3EihcNMjAxMTEzMTMxMTQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDUwMTAwMDAwMFowLwIQTDQYHwnZUKJJuHyRbac6XRcN
MjEwMzEyMTMzMTAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEFyPs5tEjm5O8U3bUbvCvLMX
DTIxMDMwOTE0NDMzMFowLwIQX6cC0haP7iAsKKajJJxc6RcNMjAwNTI2MTUxMjE1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEA9dhW/80wCaHvrnOtTn6nQXDTIxMDEwODEyMDYw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBzwhdQR8Jy2Stqar2P5ng5Fw0yMDAxMDIwNzA0
NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQKNHrZ2bZARmNP7XGiZ3J+hcNMjAwNzEwMDk1
NjMwWjAhAhAEfqhZbJaM9wGBlAbIKL4dFw0yMDA5MTcxNTA3MzBaMEkCEBaJqtE6
r9npi9/jRT+JUTYXDTIwMDgxMTExNTgwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgE
ERgPMjAyMDA4MTAwMDAwMDBaMC8CEFhZdBKhA1r/W5Ng9p0LsCQXDTIwMTIxNjEz
NDkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAG1/37x8mJwdS/p79x1FLFFw0yMDEwMTQw
NTE0MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQPx7kjFjMuQK6G3Pyh7iSKhcNMjAwMjA2
MTQwMjMzWjAvAhBqPy6kfQRv3VPaxIyCIztQFw0yMTAyMjQxMzQyMDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQIPkk6ebIpTg9lIRvldBl+RcNMjAxMDE0MDgzODAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMEkCEHE9diVRj6InFEMAXd6zxQwXDTIwMTAxNDA5MTIwMFowJjAK
BgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDEwMTMwMDAwMDBaMC8CEFpe44QdTZF+
qwefBoihubYXDTIxMDMxNzE0MjQxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAiptgFz4cp
ZJTOgi2SMaHSFw0yMTAzMTIxMzI5NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQJjtjoFeh
oxqR1Dhglb3IIRcNMTkwODIzMTAyNDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDzkdelQ
q7UK8tqphSzTFkMXDTE5MDgyMjA2NTg0OVowSQIQFoGJMvkCnqKNzKgmqwssvxcN
MjEwMjI0MDkxNzE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDIxOTAw
MDAwMFowLwIQNwVt7z4hp0GV+pqKkw1kIhcNMjAwMTEzMDg0NDM3WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMC8CEBvyoVhGb3YdyzvwNkdfNU8XDTIwMTIyMjEzMDEzMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAhAhBK/9FZyrJYm6RU8T2ogjLUFw0xOTA1MTMxMDE5MzBaMCECEFyn
nU/wSh0PHOj5iiPOjmYXDTIwMDgwNzExNTg0NVowIQIQVey4NUTKapW4JDRFG6TH
UxcNMjEwMzE3MTM1NTE1WjAhAhAHni4jQcGO/xFflJ4AAtx+Fw0yMDA2MDkwOTQ5
NDVaMCECED2+rtMi3wXtqKZO9oUShZcXDTIxMDExODE0MDEwMVowIQIQB9kZmBgC
tuRF18xy9D70oRcNMjAwODI4MTEyNzMwWjAvAhAdiz8sSQEE2KR/2xpraoaxFw0y
MTAzMTAxMzM1MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQWLtZ3K9fPwKpQdtBXV4sjBcN
MjEwMTE5MTMxMjQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTIxMDAw
MDAwMFowSQIQbjXJIvnLj/IIk7xkBGjboBcNMjEwMzIzMDk1ODMwWjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDE5MTEwMTAwMDAwMFowIQIQaS7bG8YG8plDk2S9
0KAY/BcNMjAwMzE5MTIxMTA2WjAvAhAf/nfz972XRo8VbMHa6/RVFw0xOTExMjAx
NTM2MTRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQWO6pBKIgs9E25X+SsvV32hcNMTkxMjEy
MDc1MTIzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECNdM1s03OIXPmbjLwW6iZcXDTIwMDkz
MDA4MDUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhATSlqsvQA/GrgBqWUl3eyVFw0yMDA2
MTYxMzU1NDVaMEkCEFwyzTY+vYpnOUz7NrDOQWYXDTIwMDEyMjEwMTk0NFowJjAK
BgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAxOTEyMDEwMDAwMDBaMC8CEARyWRLX2n+H
JSjJxsn6DEwXDTIwMTAwMTA3NDUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhANvQiNKYkK
xVIjtLpCAIEWFw0xOTEyMDUxMTM0NDdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQWDeMTNgu
HfQo5QCfk2cN6BcNMjAxMTI1MDgzNDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECECCF56xm
kcPb9WtmYCNH6AIXDTIwMDkxNTA3NDQzMFowLwIQU/Uc57Vw5FEak9H30NQHjhcN
MjAwNzAxMDcxNDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC4CDxbdF5bdIl27f3l9QJ5pjBcN
MjEwMzIzMTIzNjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEgcWKRTnZi9uVEVHgL90y4X
DTIwMDIyMDA2MTUwOVowDDAKBgNVHRUEAwoBATAvAhB8diokfOhVCo/PT+MEEhbp
Fw0yMDAzMDYxNDQ1MThaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQTdbUkIOU8zBSrBQdeBR4
yxcNMTkwOTEyMTMwMzMzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEHSHui7WvWhKfPwG07c9
Q7gXDTIwMDkwMzA1NTMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBDIJ961IVNhzJRgA2J
oR58Fw0yMDEwMjcwNjMzNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQeECsmC1Tq4sWr3l5
PTmWdhcNMjEwMzAzMDg0MjQ1WjAvAhBUhpQQDqKQSLAeHARVJ7vAFw0xOTA5MDkw
NjIwMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQbOjh3wcpfwgyzO17UYxtAhcNMjAxMDI5
MDgwNzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEDqzwyyqJQ57BhRPgDHT/ZgXDTIwMTEx
MjA4NDI0NVowLwIQLvWr4q/wcxkAmE4XTLR4/RcNMjAwOTE4MDkwOTAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEJMC8CEC+YCOzoxQADRjoW6wQVrCEXDTIwMDYzMDEwMzM0NVowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAvAhAN/L0a1qFEgRZ2nyVyHMekFw0yMDA1MTgxMDA4MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQVUfOsNKxrPMi9Alj1A4FFBcNMjAwNzMxMTEyMTE1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEBD0Q7+xy6dZtp6S8CtOZN8XDTIxMDMyMjEzNDYwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAc9n47wnhT92Cjl+xLOrhFFw0yMTAxMDcxMTQzMzBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQD8z1p4skU2a1dbCV8Yf42RcNMjEwMTIwMTIyNDQ1
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDExOTAwMDAwMFowLwIQRDyh
wS79SsByiD9p+11BgxcNMjAwNDE2MDk0MDAyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGVo
6KLkafDvHrrA4EkDm1YXDTIxMDMxOTEzNTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA2
WEZvGMyF5OSOSHVYwYZlFw0yMTAzMDUxMzE3MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQ
UGkXBuufBpnVX14UNjZluxcNMjAwMzMwMTQzMTExWjAvAhA94ilhCWgT7YvloODF
l3hsFw0yMTAyMTgxMDA4NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQPDsRmCwkJ7AE+F22
A4oEqxcNMjAwMjI4MTAyODQ4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEG8BIneqYfd2MU5w
BNxrjNAXDTIwMDEyMjA3MTIyMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAmpmPBH5aycbhh
FZqB2Dn1Fw0xOTEyMDMwODAwMDNaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQCoW5+h0MgsR7
6d3YLV8JpBcNMTkxMTA2MTMyOTQ3WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEGH7Q35+2y7S
N+weQvn/fZgXDTE5MDQxNjEwNDE0MFowLwIQdz7KMLQ2ahXghJM79X3CVhcNMTkx
MDAzMDcxMjI1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFv+URm7QSyxnUg0yuSyH8QXDTIw
MDEwODEwNDUxOVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBTzM25cMX4c+AmUqZ17pQDFw0y
MDAyMTIxMTM0MDlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQamFmvmdS6GzRd0ORZ4HhYRcN
MjEwMjE4MTMyMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEBUYiCYNn5tG/HfL1hBm0TIX
DTIxMDExOTEzNDExNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAfRpbSteAIYRivzNg3hEQh
Fw0yMTAzMTUxMjU2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwSQIQGBzxn9LoCGUjID/7uKJ/
BhcNMjEwMzAyMTI0NDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDIw
MTAwMDAwMFowLwIQbyLtFg5sXRtTGIz2xIFPbRcNMjAwNTIxMTA0NzE1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEAKBSFn9e3AY+1hu0l9vXHIXDTE5MDgxNjEyMzQyOVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAhAhAzWVh4TUraERPixOxGcJJ9Fw0yMDEyMDEwOTQyMzBaMEkC
EBVMGs4ppmt7VxzgX/Yw4RUXDTIwMTEwMjE0MjExNVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMDEwMTUwMDAwMDBaMCECEFpGgwp6bb5/EapF8TyqzhIXDTIx
MDIyMjA4NDgxNVowLwIQMi4p/n/3rM3Z3Knh+y7fyRcNMjAwMTE1MTMyMTU2WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAlRNILs8GdnwvNIOnQZRUAXDTIwMDcyMDA5MDIxNVow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhATGvW2Pp8UiRMJCvm7PJgjFw0yMTAzMDExNDU3MzBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQQpzOScDv2n4bWam5hlVSMhcNMjAwMjIxMTA1NTQy
WjAhAhBRkJ5idzdZkeMuZU40EjMjFw0yMDA0MzAwNTU0MTVaMC8CEGuE3WORJuvX
HyZesWhVwN8XDTIwMDExMzA4NDQzN1owDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBZIdpUcWBQ
akmYMmG+r5xNFw0yMDA4MDMxODQ4MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQY3I44rDq
+xnGdIE14jgRpRcNMjEwMzAzMTM0MzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEF/sJemn
+9sqDEXaC7ftMZoXDTIwMTEwNjExMTEzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA2rWPN
X4gKC0/VgnuX0uK/Fw0yMDEwMDEwNzU2NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQIQDv
XiaWqslMmQ++fRliBBcNMjAwNTA2MTExNDAyWjAvAhBiMmgWGwhw1jD0nudcrjv4
Fw0yMDAyMDUwNzM4NTlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQKBYttvI373w5+zaUuzed
WhcNMjAwNzIxMDY1NTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEE2vavVujw5twAQfCWLx
/mkXDTE5MTAzMDEyMDA1MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhA+U1WJ203nS0LvyNle
h4WTFw0yMTAyMDIxMzI4NDVaMEkCEGmuxeotv3Yzg9VAcJcIdrcXDTE5MTAwNzA4
MzcxNVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAxOTEwMDQwMDAwMDBaMCEC
EEqrFPXWBhJ95vljhN3HOm4XDTIwMDQzMDExMTczOFowIQIQHskZmuyOPyGifNXt
sNxN2RcNMTkwOTExMTM1MTAwWjAhAhARoMQUxBfEcs57JeCOcciKFw0yMTAxMjIx
MTIyMTVaMC8CEBDgC1yK75AVWFyHwDCHfPMXDTIwMDYwODA3MDY0NVowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAhAhAYrzvYIz6Vh6oGdqYy/jeDFw0xOTA1MTMxMzIyMzlaMC8CED1C
H8cLOcIicz+T98foqrUXDTIwMTAxNDA4MzQzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAx
mLzqYGGWI7yG67c82KRfFw0yMDA1MTMxMjU3MzNaMCECEHP8+2D7KJ9+wWFbXsPk
TZkXDTE5MDgzMDEzMDg0M1owLwIQV1z1QGzhn/qm4qiV0KuK0RcNMjEwMzEyMTQy
MzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDqaYzl4saFnkBYdwWJla8AXDTIwMDgyMTA1
MTEzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA+u8whpZYVaqPfzyHwcRfDFw0yMTAzMjMx
MzA0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQJo8FnKRYcd2nEswtI4KbVBcNMjAxMDE5
MTUwOTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEH1OYuZmGSrprpaXg/9pQksXDTIxMDIw
OTEyMTUzMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAyMDIwMDAwMDBa
MC8CEBrJxgTco9yB5nolm3a/cLcXDTIwMDcyOTA1NDIzMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAvAhAn6Y33iiWUEoP4TPIJzLkoFw0xOTA4MjMxMDI0MzFaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwLwIQZCiN/Tu/ulrBnFg3DVFy4hcNMjAwOTA3MDUzODMwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEGX5s9z3NsBDlIf1X40XjPsXDTIwMDgwNjA1MjYzMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhAs85kJj4jdTi5ahbK9nW/zFw0yMDA1MTMxNDM5MzdaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQkwLwIQJY6aAIGN6J6/fuG/p3WEphcNMTkxMjIwMDcwNTA4WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMC8CEAymqa0VvpjlINjg/HU2PqcXDTE5MDcwODEzMjUwMlowDDAKBgNV
HRUEAwoBCTAvAhBMaCjgeUiYdFXlWlXQPXToFw0yMDA0MjgwNzE3MjZaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQXtd7VYwNpqo2itbhBuBGthcNMjEwMzEwMTMzNTMwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CECu9gStFnLeCabkotEqZVeIXDTIwMDUyMTEyMzkxNVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzBJAhBLuqPvp0Z7EofPijHHqLJhFw0yMDA2MjMwODAzMDBaMCYw
CgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwNTE1MDAwMDAwWjAhAhAQ585T+sWr
OP6A7QuXfSJJFw0xOTA3MTkwODM0MDZaMC8CEDozKweaXQotuO4LN9I4w1sXDTIw
MDUwNzA3MDUyOVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB41IU3DTGPEmCDRJ5hgV3aFw0y
MDExMjcxMTEzMTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQclJkOCv7cV0Y44cdLOHcNBcN
MTkxMDE0MTAzMDAyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEF5hnYiA4ZyE7hg6ptBjlK8X
DTIwMTEwNDEzMjAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTBJAhA2TGbpowICIRJdV1iShIuN
Fw0yMDA3MTcwOTA4MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwNzAz
MDAwMDAwWjAvAhB0/wP0ednkxB1oAYsm9+juFw0yMTAyMTYwOTQ5MTVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwSQIQVS4Krv+fFhb6yDpE9tJXnBcNMjAwOTA4MDU1MjE1WjAmMAoG
A1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDkwMzAwMDAwMFowSQIQXDDWJ8M8A3Gc
Pqx0IjrqShcNMjEwMzExMTkzNjE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDIxMDMwNTAwMDAwMFowIQIQaxA/Gw9TD6qw+kgBuz0+ExcNMTkxMTI2MDkyODU2
WjAhAhAWRTyRYrzO5mmj63DL8R7mFw0yMDA2MTkwNjQwNDVaMEkCEHjOz1Aw76Ug
/M/1oyn5CKwXDTIxMDIyNDExMDQxNVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgP
MjAyMTAyMTkwMDAwMDBaMC8CECzk1FzecsfowqqaS91e5eYXDTIwMTAxMjA1MjMz
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBLbgVsqAPcIXz1+V6VNNGwFw0yMDEwMTUwNTM3
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQM25SJk3/I3YuaxKHeRNqZRcNMTkwODIzMDY0
MzIwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEEqVDUGg3EWWzP1TO21GCEYXDTIxMDIyNDA5
NDMzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBBHg+/AJW0xCE41ipdQPkfFw0yMTAxMTgx
MDI0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQcDmhJp2GewHlE3JX6hyS5RcNMTkwODA3
MDU1MDQzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEHAS9gerfp/xKISBWrl0rgcXDTIxMDMx
NzE0MTgzMFowSQIQT0WyRHv1E4vKWTNPmMn6cRcNMjAxMjIyMTEwNTMwWjAmMAoG
A1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTIxNDAwMDAwMFowLwIQPoNtBYx0aACs
mbNbv11mABcNMTkxMTI4MTAyMTQyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFFkws7E0+Rs
9Xw8EUJDqZUXDTIwMTEwMjE0NDYzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAp3+4YyD+F
RyTydultHwi8Fw0yMDA2MjUwNjUwMDBaMC8CEHgjrzf38xsLtTWpt4jncv8XDTIx
MDMyNjA3MjM0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhACLyv3l1eovvMHHm8hNcVTFw0y
MTAzMTkxMzU2MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQOSX3aA3Zl8MpaC7O/AZWURcN
MjAwMTA4MTA1MTE5WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMEkCEF6Q9ZJEOfNo92bqKVO8+qwX
DTIwMDcxMzEyMjEwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDA3MDYw
MDAwMDBaMC8CECCNXCjAOuxvQHwrHGLTQagXDTIxMDMwMzEzNDMxNVowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhBN22Mk2Sm1PCu4b9luHHjeFw0yMTAxMjAwNzE5NDVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwLwIQfRLGrB8B9Im1pEHIl1w5lxcNMTkwODI5MDcxNjAxWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEH+mA8ItzFW3xUO5HOzHGG4XDTIxMDMxNzE0MjQxNVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAhAhBkrwt4bY8By0U0cF/Ks0xeFw0yMDA1MDYxMTEzNTlaMC8C
EGRMHXQ8THVd76F4PUyxmNAXDTE5MTEyNjE2NTUzOVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAh
AhBaaSE0wDxuUXhFlUAhrh/hFw0yMDA1MDYxMTE0MDFaMCECEAhUKkKDN9ZEpCU6
ZJnYF+8XDTE5MDgwNjA4MjI0OFowLwIQd79TbkRB2f28crfvlxu0ORcNMjEwMjI0
MTM0MjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECx0SW3QUoTiytiH2Fw0CWAXDTIwMDEy
MTA4NDk0MVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAhcqSGa6NBxBytJ/ZSdCtHFw0yMDAz
MjcxMTA4MjhaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQKuhmHYuAnwuFVyoh8A6POhcNMTkw
OTIzMDg0OTUwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFqh2L3xMDVWOd5d9+l2OQEXDTIw
MTAwNzExMzM0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBOfe/Avmv+EALmSQk5KBBIFw0y
MDEwMTMwNjU0MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQXiemUUmcZv3W6RU7AS8nZRcN
MjAwNzIyMDcyMTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEDV1peUgKmlbu+2vpfwmpQ0X
DTIwMDUwNjExMTQwMlowIQIQIeAwklvqzqb4eGhlUlFfxRcNMTkwNzAyMTI1NjQ5
WjAhAhBU6UtjQyci3TpQ9bCF06uSFw0yMTAzMTkwNzI0NDVaMC8CECQV0h1yspRZ
7RFW+a1QuhgXDTIwMTExMjEyMDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhB/3qDwpP5K
g6sAtAD+3+PzFw0yMDA4MjUxMzA5MzBaMC8CEDOZev+H13WbLxZilo03eN0XDTIw
MTAxMzA2MzgzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTBJAhAo1qwy2XJYmcmBCtNnKtXhFw0y
MDEyMTAxNTAxMTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAxMjEwMDAw
MDAwWjAvAhAqgckIs+HXFRbphGgbpfdsFw0yMTAzMTUxMjU0MTVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQRQSaHoiCoiMkz88sGCjsXxcNMTkxMDI5MTE0NDIxWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMCECEBMhUzkDcotrspQgurhoIx4XDTIwMTAxOTE0MzQwMFowIQIQE3Qe
Lhk34t2iBD94Xt4rwxcNMjAwNDI3MTI1NDM3WjAhAhA31+XsegkjtzEUnCyX3L68
Fw0yMDA1MDYxMTE0MDFaMCECEAiUGfbJVHV3YRDLHcJqolIXDTIwMDQyODEwMTkz
MFowLwIQavkmplue8ytxXgih7y/bmRcNMjAwMTEwMjAwMjA4WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEBAAlzZuTxUgJHl6jsk2iAIXDTE5MDYxNzA3MjI1NlowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAvAhBAgTtLkQONAOelZEgFhyHNFw0yMTAxMTgwODI5NDVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwIQIQSA44I4Pg0ObU0K/ImNi9/hcNMjAwOTI0MDkxNzAwWjAvAhBMfygG
0GBlAkWaX0rRjUnnFw0yMDAzMTkwODMwMzVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQNLYN
ESdWJoRuSfum4P5IaBcNMTkwODI3MTQzMTE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDE5MDgxOTAwMDAwMFowIQIQZfGR6S5EeAbDuLuBLUC26BcNMTkwNjAz
MTIxNTM5WjAvAhBh3w8je7PGuTqCDS+ZA0g9Fw0yMTAxMTExNDIxMTVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQXVKshlyCHPyexGNWbVZSAhcNMTkwNjA3MDcxNTU2WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEJMC8CEB2q5ijKYPCyDNJf+qjCnlwXDTIwMDgzMTEyMTkzMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAvAhAJV94ieIpI4CMf8i1mhORNFw0yMDEwMTIxMTU4MzBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwIQIQcX4UqU0OE9CjB1cV/Gk7RhcNMjEwMzExMTY1ODMwWjAh
AhBgYxrqLR8Nq0c9EnyY1GF2Fw0yMDAxMTAwOTQyMjJaMC8CEEP1h4eL/WpXhGdM
lmciZNsXDTIxMDMxOTEwMzkxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAC45EPHwDNTUy1
oeN6UgHxFw0yMDEyMzAxMjI2MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQBZsxuW0Pac9k
K516gsKFcBcNMjAwODMxMTMyMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEE7rVanOJ0TM
ddxMcoltCnQXDTIwMTEzMDE0MjgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBgbdSiJf9K
nffYXPUplESjFw0yMDA2MTUxMjE0MDBaMC8CED7UlTgpZDWtAzitEotxmZ4XDTIw
MDQwMjEyMjQ1NFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAxZp1TRKL6YwPdXNKOtRTvFw0y
MTAyMjQxMzQyMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQUx18VuHxDFHGdB4EzKLjAhcN
MjAxMjAxMTIzMTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMEkCEEGQ0/IqwEL+q073uA0UzFwX
DTIwMTAxMzEyMzQwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDEwMDYw
MDAwMDBaMC8CECj0IP2UgS8ELppuPI6LgFgXDTIwMDExMDA4MzQ0MlowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhA8lWSFAspYGT/EPWb2CddPFw0yMTAyMjYwODQ0MTVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwLwIQarsWlW0aUaQbOeOBmH59yRcNMjEwMjI1MTMyMjE1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEJMC8CEFL7DqI8hBRtamZPDM3KuwEXDTIwMDkxODA2NTc0NVowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAhAhAaGYQEcU0LLKVFiOurWURDFw0yMTAxMjAwODA2MTVaMC8C
EGaD5VkVpJe5o9jmbh0f18wXDTE5MTIyMDA3MDUwN1owDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJ
AhA42WalD3NyOe/PapM2r11UFw0yMDA5MTExMTM2NDVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEw
GAYDVR0YBBEYDzIwMjAwOTEwMDAwMDAwWjAvAhB3aBo6uDygWt8OuCEhZc87Fw0x
OTExMjkwNzI5MDNaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQMIyrrkqadD22hdwIow3bWhcN
MjAxMjEwMTI0NTQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDcwMTAw
MDAwMFowLwIQKgAtioGJDnhbg46H39BBIBcNMjAwMTIyMTExMzA2WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMC8CEAWqvZV2cNkB1xWT29t2lqEXDTIwMDkwMzA3MzYwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBCTAhAhAozK4Rln/mAOv7ExaUhImmFw0yMDA0MzAwOTM5MDdaMC8CEC1R
IuVvrETi73PahH8fLvsXDTIwMTAwOTA1MTgxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBY
6vMqlTx4M77DeSwTfspoFw0yMDA4MjExNTQwMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
QX58uT1NZNSBUgV53C2q1xcNMjEwMTI4MDk0MDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCEC
ECLldEvKucZ7BFTB077KsXcXDTIwMDQyMDA4NTI1MVowLwIQN5Nut+I7poJr6L3N
yvPJLRcNMjAxMDIxMDUzOTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEEC0AuKJieNB9Wtb
bykmbHEXDTIwMTEyMDEzMzEwMVowLwIQJOBVStCa/WYuGvwMPATyUBcNMTkwNTI3
MDkzNjE5WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDxf5fiXZmEsHoiZqrgTzpIXDTIwMDkx
MDA1NDExNVowSQIQJjSJswHZBsVwuYgNC5lJARcNMjAxMjE3MTEyMTMwWjAmMAoG
A1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTIxNjAwMDAwMFowLwIQKvd6/TXm4eUq
AUr5cAct8hcNMjAwMzEwMDgyODQ2WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEAFwm82JC3Mc
O3X/JCntdN4XDTIxMDMxMjA5NDQ0NVowSQIQYvNenuSQrcF3bd+6yCnCIRcNMjAw
MzA5MTEwOTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDIxNzAwMDAw
MFowLwIQZP0HBpg3nB7UdFjtrxRTzxcNMTkxMTA3MDgwMzA3WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CECq4zolWhChToDNZ6FgRx50XDTIxMDIyNDEzNDIwMVowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzBJAhB8essU2JpAjUcDWYhWG49qFw0yMTAyMTYwODAyMTVaMCYwCgYDVR0V
BAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwMjEzMDAwMDAwWjAhAhB15u997Qf9oKx8Ebbf
7lJcFw0yMDA1MDUwOTMyMzZaMCECEF5pD5UcNUM68MvZUdChbMYXDTIxMDMxODA5
MzEzMFowSQIQJj4YQXpNKWjavTjJdRqmnxcNMjAxMjI5MDkwMTAwWjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTEyOTAwMDAwMFowLwIQESGBC14VlJv7SyI9
Nat7bRcNMjEwMzE3MTQyNDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDIhaL/7sKaQn+ox
6syS6X0XDTIxMDIwNDEzMDYwMFowLwIQO1e4GDUyS3Pf2gZownpEnBcNMjEwMzIy
MTM0NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEAQA4lA7RkEUtWICXnefLv0XDTE5MDYx
NzEyMTA0OVowLwIQEWmT2dN5LgQ8w+sn+ndCFBcNMjAxMjMwMDg0ODQ1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMEkCEAtcpsM6XTw+PdpbhyJjk90XDTIwMDYxNTE4MjEwMFowJjAK
BgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDA2MTMwMDAwMDBaMCECEBPPMHAzCrgj
julkNN7xt/wXDTIxMDIyNjEwNDkxNVowLwIQVZtg81WcPqLFV3Lut5gxgBcNMjAw
NjI2MDg1ODE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEHaJpB8224NHqkdkdJiv7N0XDTIw
MDIyMTEwNTU0MlowIQIQaeXIs7wymufyWl5wplkVRRcNMjAwNDI5MDYyMTQ5WjAv
AhAcYCLOGG3xTaNvTXI9HZ7iFw0yMTAyMjUxMjEzNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
IQIQYEYy0mGrnU36DGryQhOquhcNMTkxMDAxMTE1MzMwWjAvAhBuP8kw0tEYVi2I
Zo3LO8+zFw0yMDAxMTMwODQ0MzZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQPuUr3xIxHa1A
9g1feUuSjRcNMjEwMjE1MDc0NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEAfnDeb5oTBx
+5cqMxMTX8oXDTIwMTAyODE3NDMwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgP
MjAyMDEwMjgwMDAwMDBaMC8CEHvTbYzm4ef2BrOEiaqi6EgXDTIxMDMxNTEyNTQx
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBf/vz+ihGiOmBmYntUZa4HFw0yMTAzMTIxNDIz
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQYX+ZKnI6w+zxNZ3VHjjsWRcNMjAwNzIyMTI1
MTAwWjAvAhBEcnV6yAlF+LRiKXMXGkpRFw0yMDA5MTUwNTE0NDVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQSxkzSGbowP8CUUK0S2kPXhcNMjAwNTEzMTQzOTM4WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEJMCECEBiGbe9ZYg24SMwIsmlg4qYXDTIxMDEyNjA4MDAxNVowSQIQaq2G
P9kVaHzEzwVnyHSH4xcNMjAwNjA1MDk0MzQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDIwMDUxNTAwMDAwMFowIAIPQRHO3fIn/rpWLQUyOZASFw0yMDA1MDQw
ODMzNTJaMC8CEB4S/2+2lan7ObfUGDa0ZmcXDTE5MTIwNTExMzQ0OFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAhAhACg9pbz9+7/jvK62JgAFRoFw0yMDEyMTYxNDEzNDVaMC8CEBTo
mcmIcBzZ8LQUGCWPk44XDTE5MDkyMzEwNDgxNlowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhBm
6Q79F0KnaoVO16XYBokFFw0yMDA0MjcxMjU0MzlaMC8CECDA3abyw9ni9th0X0Wt
1pEXDTIwMDMxMjE1MjE1MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBNe8Vu/qnNEa/FSK4e
6QNmFw0yMDA1MjEwOTA0NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQYP6Cbxo+w4NdX4vv
M2pvPBcNMTkwNjAzMDk1OTUzWjAvAhAJ59UrvuHfCiMHfiIMVvFyFw0yMDA0Mjcw
NzU3MjZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQemj5+IklVAa9beduVBZ8dxcNMjAwNjA0
MTMzMjMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEDnokNwE6SEx4+IkvOspL00XDTIxMDEy
OTA4NTYwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAxMjIwMDAwMDBa
MC8CEBtkLIbykc5PuezeaFMXX8sXDTE5MTIxMTA4Mzk1NFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhAOXbPxJAC5DEXXnABKMhd/Fw0yMDAzMDkwODM2MzdaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwSQIQM0Vp+oneBtUhgikksqzJuxcNMjAxMDI2MDk0NTE1WjAmMAoGA1UdFQQD
CgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTAxNjAwMDAwMFowLwIQJa23dy7L8u0gGFDsotNl
KxcNMTkxMjI0MDgwMjMzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEHSiN79Mm+4R5vLB5KBr
YogXDTIxMDMxNzEyMDkxNVowIQIQbhdGQkuKt4X2vuvq2nXZFhcNMTkxMjA0MTE0
MjA1WjAvAhAi1B5R2ncEuXJIRg0WzCvlFw0yMDAzMTMwODE3MDhaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQUK7QxTwalSMRe53eZEobfxcNMjEwMzI0MTEyNDE1WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMC8CEHuKFaD3AROMXBepvbrqNI8XDTE5MTEyOTA3MjkwMlowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhAK2TKi+pg0x30qnjeW4vvtFw0yMTAzMTcxNDI0MTVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQL8kS9gZwkMXvvKXCIimf+hcNMTkxMTI3MDc0MjI1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEFXLlpxn3smUUTHrZGjiRzQXDTE5MDYyMTA2MTkyNlowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhAv+5jhvs0hwg5pS9LO7o8IFw0yMTAzMTcxNDI0MTVaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQf61xg4hqeJ9eDySiH8U4MBcNMjAxMjE4MTAyODQ1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEBY5tjwhJofIwxUUj0rnCQgXDTE5MDgzMDA2MTQyOFow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBWZFCB7K8hNBNBTkRdJs+1Fw0yMTAzMTIxMzQzNDVa
MCECEFz5HuwRXBNYvW0nSDG8XaAXDTE5MDYyNzA3NTY1NVowLwIQdsEan0erWqF3
fsCIyT02aRcNMjAwMTA3MTAzNDE2WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEFjU83wNk+AR
8NHktvjVMPoXDTIxMDIxNjEwMjM0NVowLwIQAZAqzm7GI2NnaYvlU/4NtRcNMjEw
MjA0MTExNDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEggPg/ar/V2NpWVEZWo26oXDTIx
MDMwMTA5MDM0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBAfDu0hiDAtY6U+ZJrsrBsFw0y
MDEwMDEwNTE3MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQBbGIQ99Oxq3zqRk75HhqdRcN
MjAwNTI1MTUxMjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECECvlAtQfU4e29ZWO3eVyiX0X
DTE5MTAxMTA5MzQ1M1owLwIQL5SKavAmumT3NnxVDa1W1BcNMTkxMjExMDcyMzU0
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECstMghdsyrwZY2z3nUlRk4XDTIxMDMxMTEyMTEz
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhB+VRGqrY6VM/eYdwqSBFwQFw0yMDA0MjcxMjU0
NDBaMCECEGdARDh7mY48mAkyC0BJ4xcXDTIwMDEyMTE0NTYzMVowIQIQWHwqcKtt
j1fstnqfdJuh/RcNMjAwNzMwMTMzMDAwWjAvAhAo+CEvs6XHQcdH0595KEoYFw0y
MDA0MjAwNjA1MjdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQO8aCy5/2lAvln2iyToFdTxcN
MTkwODIyMTEwODQyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEEXcllRAywy443aZdtQ65KwX
DTIwMDIyMTEwMzA1OFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDAyMTQw
MDAwMDBaMC8CEHJRECJBouNYT21K/Q92sAQXDTE5MTIyNzEzMDcyMVowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAhAhAmffmfU/zJJ5mkxqWyLshDFw0yMDExMTMxMTIxMzBaMC8CEByf
yIuK4i4H9wkinaNZ42kXDTIwMDgyNjA4MzcxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAl
tMTxsUPNDdpnBl9qsURnFw0yMDAyMDMxNDU2NDdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQ
YO46/xLrbG8ESdbvGxAlCxcNMjAwNTE4MTA0NzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EFbaFPvZefqCEOcnIg5PtwcXDTIxMDMxNzE0MjQxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJ
AhBSirlBT66BMvU8M/spg7BnFw0yMTAxMjUwOTI0MTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEw
GAYDVR0YBBEYDzIwMjEwMTIyMDAwMDAwWjAvAhBKuFdCne/agi9U1WmU6RcaFw0x
OTA3MTYwNzUyMzJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQNj6k1DIoEq+lxKKGvVoe9BcN
MjEwMzI0MDkyOTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEF0GbvoTgYs4Vdb7LdKYpnQX
DTIwMDIyMTExNDAyMVowLwIQBmd3wxgHsl5fTSxQzz1fVBcNMjEwMjAzMDkwNzMw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEDysuSDgk2PGPi5Pqjuwze4XDTIxMDIxNTA4Mjcw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAeBQMLfZICq2QD8DSYyO8RFw0yMTAxMDUxMTAz
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQW3cglOlp/1exnrB14mMSZRcNMjAwNDI3MTI1
NDM5WjAhAhATDh+KhTurYHwUZyTcEJJBFw0yMTAzMTkxNTIzNDVaMEkCEGzf/p0M
Zn+xWNkYiPAIshgXDTIxMDIyMjA5MDYzMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgE
ERgPMjAyMTAxMjIwMDAwMDBaMC8CEG3+9jaXUPaItejEiamaW0QXDTE5MTAyOTA4
MDQzM1owDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhASej1CY/fZ2q8IsmHfd/f7Fw0yMTAzMjIx
MzQ2MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQSsXiiErUGFr0GSXlOhy5fhcNMjEwMzE3
MTQyNDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEEqPuylB+z/voJIvR+H28ewXDTE5MTIx
NzA3MzkzOFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhALGVHIom5r9knogYwybwXmFw0yMTAz
MTIxMzI5NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQPyIbPJqmOHbObH70HhVZahcNMjAx
MjE2MTAyMTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEBgL8ZotRObHI9aLgcZ+CyAXDTIw
MDQxNjA5NDAwMlowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhALLWuJQ6F2BDztCqFpaDz4Fw0y
MDExMDkxMzA1MzBaMC8CEHjnR+eSQ9TsVLWp8jJz+LsXDTIxMDIwODEzNTAzMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBddNDVOCTsX40yaF2NeWWbFw0yMDA1MDYxMTE0MDFa
MCECEHe7hDTDgcRWZD8L5jNomVUXDTIwMDUwNjExMTM1OVowIQIQV8CFWvb3e2Ia
D0tfpilWoxcNMjAwOTE2MTE1NjQ1WjBJAhBCNnxoEZiLEZwi33ZDZYb2Fw0yMDA5
MTUxMjE0MTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwOTAxMDAwMDAw
WjAvAhA15IQoSwbtpDHtCvFXh8RzFw0yMDEwMDExMjExMTVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQkwIQIQSpre0XDOPkTh1VXE29OKFRcNMjAwNjAyMDkzMjE1WjAvAhArp8bsepM8
X/YXn30InfXBFw0yMDA3MTQxMDExMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQSWFbdZfJ
3uNvSq2vTHKTQBcNMjEwMzAxMDkyODQ1WjBJAhBeUv7nCkz3ZlajQiRHF7rBFw0y
MDA5MzAxMDMxMTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwOTAxMDAw
MDAwWjAvAhA/W50meEP4dCya0oGE0fm7Fw0xOTA3MDQxMjI2MDNaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwIQIQLPB7fLqoKaAm9T3TK/+okhcNMjAwNTA2MTExNDAwWjAhAhBFk67i
TDSOUStZqu70okPoFw0yMDA4MDUwODMyMTVaMCECEHPIfo3Q1AGUb67FbLyOEKcX
DTIwMDQyMDA3NTM0MVowLwIQODyJMub/hSKVy9eAMtTtMRcNMjAwNDI0MDc0ODIz
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHYDm9+hmS+03W0qMSX94qcXDTIwMDYxNjA3MTMz
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBYV0eiGdO4MIy/VYF4wjoxFw0yMDA2MDgwODM3
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQdtZiDJ7031D8txEsD2Z5FhcNMjAwMTIwMDc0
ODU0WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDkmIWaLptGWjpDM6hLqoNoXDTIxMDEyNzE0
MzgxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBOEg1cruqhXKHHCApsmFEVFw0yMTAxMTUx
MzE2MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQJGuAWZ/OagmCXjzIGXiIahcNMjAwMjI4
MTIwMjM0WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECECVZAfKJpWbRqPLAL0cZq6wXDTIxMDMy
NTA5MDkxNVowIQIQQLxEDNiqCRCuIKOLcpaJbhcNMjEwMTIyMTEzNzQ1WjAvAhAq
+iLSHz7Ohi19iK5li+P7Fw0yMDA4MDcxMzIyMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQ
HCkhifBIuBxhMBM+Ja96ZxcNMTkwOTI1MDU1NzMyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EEzOxNSTRt2MRqLWbO/aVP0XDTE5MTIwNTExMzQ0OFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAv
AhBm0zkC7d1L7ILHoZgyVOafFw0xOTA0MTkxMDQyMTdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQTuLvMGPGt4IhtMMvUZpbChcNMTkwNzEwMDYzNDU2WjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MEkCEE1fo9TnzbgeR20rtK8QmnAXDTIwMDgxMDEzMjUzMFowJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDAxMDEwMDAwMDBaMC8CECRt5zPa4S9ruBahTpse4yQX
DTIxMDMxMTE0MDMzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhBEU3AgsPJV6Oz7NmObvPy3
Fw0yMTAyMDkxMzQ4MTVaMCECEGpbS7mO5LNpWkyOyJW+fzkXDTE5MTExOTA5MDM1
OVowLwIQP7AKu2yBW86tYhY5TV/W1hcNMjEwMzE5MTM1NjE1WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEFUepiWvZd9XAobHSOk5s04XDTIxMDEyMDEwMjgwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzBJAhBadUIszpOPOBgpIkYjGGNuFw0yMDExMTcxMzE0NDVaMCYwCgYDVR0V
BAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwOTE0MDAwMDAwWjAvAhBZ4h5SGhJeXjcUypiK
gZRKFw0yMTAyMTcxMzExMTZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQLQiTJlis7WJGiN2c
RXuFSBcNMTkxMTE5MTY0ODIwWjAvAhBSu2yfxaZXmyAf5A49npsYFw0yMDA4MDUx
NDU1MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQDpcKe3P1TZ3GR2XIFU8FGhcNMjAwODE4
MTE1ODMwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDgwNDAwMDAwMFow
SQIQeGzQ0RSRrrqQLnL94ImkABcNMjEwMzE2MTUyNzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDMxNjAwMDAwMFowLwIQCp5sojich47jMh9ymmWLMRcN
MTkxMTA0MDc1NTE4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEEfqUYLzlwyIHTK5ugMvBk4X
DTIwMDMyNDEyMTEwM1owDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhA0gt1692wZ59IQYouuJI6R
Fw0yMTAyMjYxMDQ5MTVaMC8CEFajw5qBx3/mRdgXi2BSsvcXDTIwMDQyNzEyNTIz
N1owDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhANj9E15byQzaUhDTpy2d0EFw0yMDEwMjYwOTIx
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQR77CV4kL5nXnMGxzsxgMchcNMjEwMzA4MTMy
MjMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDoRQ+DwFK6eN7YSUbplxE4XDTIwMDYzMDEw
MDkxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAcArb4nbRYgyVBNrnFsXpzFw0yMDAxMDgw
ODMwNTNaMC8CEH2xVGm4MwO2AL21sdK/r0IXDTIxMDEyOTExNDkwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhBQRUcuTdyf7sm7ZwfODdMNFw0yMDA4MjgwNTQ0NDVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQY3MssSUEw52lLO3oBZI6NxcNMjEwMzA1MTMxNzMwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEBwMkf4atekcOeK+5rbayesXDTE5MDQxNjE3NDgzNVowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAhAhAxbj4q3qkfoke2VbygoFNmFw0xOTA1MjgwOTI1MDBaMC8C
EGF0pyVr1mjhKy5MQ6zpyikXDTE5MDYxMjA4NTEwNlowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAu
Ag8ciywsJD56boO29EviVJEXDTIxMDIxODA5NTEzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhBHZUo7gr+QjhiB5PTdRyKCFw0yMDAxMjEwODQ5NDJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQVWGT/Q3xXQWu5VRHdQ52EBcNMTkwNzA5MDY0NDIyWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CEHORc4dEbhTUdTg0rafvHksXDTIwMDgyODA4MTE0NVowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhAz7eUrLCN/Q7v8fNlKv5PkFw0yMDAyMjUxMDM1MzZaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQas3gKdl6aoEVvRrnzfDIqhcNMjEwMzE1MDkyNTMwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CEEVdw5DciNY/JoODJQUTd54XDTIwMDgwNzExNDY0NVowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAvAhBddGfKU0FPXpPinEDilEPTFw0xOTEwMTEwNjU3NDhaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQCAPDjfBMr8lQdN5hIePjaRcNMjEwMjI1MDg1MTE1WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEGg7FuBeVh+Pkrq3y725M7IXDTIxMDEyMDE3MjYzMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAhAhBWuW03oDGsrjkEA5D48kaUFw0yMDEyMDIxMDI3MDBaMC8CEFcg
t695acjCZe4yeYnsKoQXDTE5MDUyMTA5MjUyNlowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAb
eQpNZlJ2iHpM2adsWBzKFw0xOTA1MjEwODE3NDRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
Rs+vpniSdPpX8VydRd8eWxcNMjAwMzMxMTAxNzUyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCEC
EFlC3qFl2k9slcuyZtLRw+0XDTIwMDIyMTExMzcwMlowLwIQUZMvNRgMqt/m+Iss
u+7IehcNMTkxMjE4MDc1NzE4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEEjJcQwrK65C9TCO
dz7bJRkXDTIwMTExMjEzNTkzMFowLwIQUEMq3gt0BVArafFc+MUuDhcNMTkxMTA1
MTIyOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEFfTejXmumKCLg4TcY0SNhEXDTE5MTAx
OTA5Mjg0NlowIQIQZtWVGWHA8CbJEg21ACvjVxcNMTkxMjEyMTIwMzUwWjAvAhB6
KKGcXMWkD9YRdXWhyy9yFw0yMDAyMTExMzI4NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
SIsiugIFvAnMZc9xjnhXexcNMjAwMjE4MTIwOTIzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCEC
EHkvQOJestrhESLNTMm8eKUXDTIxMDIyMjE2MjIwMFowLwIQV9YEFVxgULxE4sSC
KNqCzBcNMjAxMTI3MTEwODQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEGQoeBxdAFinEsC6
RoPYmucXDTIwMTAwNjA1MTAxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhASbQ2PXxO/YqUC
L03yF5Q3Fw0yMDEwMzAxMDUyMDBaMCECEFavcTMcTctR9N92AAmFKE8XDTIxMDIx
MTEzMDIxNVowIQIQIOfDalc2nMd7XJW4DioW5hcNMTkxMjEwMTE1NDMxWjAhAhBe
DFO8nPUhIQw+a0kba5KOFw0yMDEwMDgxMzIzMDBaMC8CECHl9yD0aiLf2lM+tdhn
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IQIQXWwphpufknMX6xET3yPBXBcNMjEwMzIzMTQ0ODMwWjAhAhAJChKYWoqz3TgU
WbtbYD/5Fw0yMDA1MjUxMzA2MzBaMCECEH38ocYfFADp2qk1FiERMu8XDTIxMDEy
NTExMjYzMFowLwIQaZ6hYjLFZn8kfoUcEcGNXBcNMjAxMjIxMDkxNDAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEFPyCrOVDA0ZF9vGCwGARsQXDTIwMDczMDA3NTQzMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBCTAvAhAUK4xP7/jrg5C4f5zRWYhbFw0yMDA4MTkxMDIwMTVaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQY00OorcXcnCXoRhHGhsBcBcNMjAxMjE3MDc1NTMwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CED1EKlHRbdFVJ4pmV158wpUXDTIwMTExNzA3MzczMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAPMa7ZAQjbShAlK/1ezzihFw0yMTAyMTExMzM5MDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQcnW9kAMOi0LTn4L67BKoqxcNMjAxMTA5MDkyMTQ1
WjAvAhAdc2FnDoYDe2Mc9OclUbB4Fw0xOTA5MjYxMTE4MTdaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQc/DtXP/X1wdtGCOnvKxc9RcNMjAxMjI5MTIzMjAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMCECEF+mEjC6mJOl8sSscA3loGAXDTIwMDIyODE0MjgyMFowSQIQLjdzxriU
KxDoBH4DKTJI9xcNMjEwMTI3MDY1NTE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQR
GA8yMDIxMDExMzAwMDAwMFowLwIQIGaA5tL+fydjg+RIYpmUMxcNMjEwMzE3MTQy
NDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEEKSF2ANUEav21hBXzKfDXUXDTIwMDczMTA4
MjE0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAfF8/TyGrd55QRnczlknZCFw0xOTEyMjMw
ODUwMzZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQT1kyrn+I4fjBL5wlsBKyMxcNMjAxMDAx
MTEzNjQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDkwMTAwMDAwMFow
LwIQUISGtGMdY0ti6TzD+DXw5RcNMjAwNjIzMDYxMTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CEFi7V5wbenFYUPhUwakUQt0XDTIwMDgxMDA1MjQzMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAhAhB6o//fNeco0YwKvsY992tmFw0yMDA5MjQwOTIzMDBaMCECEGGUMkHB+mFW
EUBhV58H0uQXDTIwMTAwOTExNTkwMFowLwIQTfn+VDzk+QLFXZQT7NObPRcNMjAx
MDIzMTYwNjMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEG+41nVecGtCenDj+Xwp6QQXDTIw
MDkwMjA3MTMzMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDA4MTQwMDAw
MDBaMCECEEX7Y18xDKoIIMLEHi9Cqj8XDTIxMDMxNzEwMDQwMFowIQIQOh9eCszf
HKqKD874bYF3nxcNMjEwMjE3MDkwNTQ1WjAvAhBwvEujaD9b9ISaku5gtZhhFw0y
MDA4MTkxMDI3MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQZCt/MkzhgXEX0vS/DXcS6BcN
MjAwNzMxMDgxOTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEDmn+/wzfmIFCjyPYL7bElsX
DTIxMDExMDEwNDIwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAxMDkw
MDAwMDBaMC8CEAFiC6LL6BNk9f2/OKE1IP0XDTIwMDUyOTE1NDYzMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBCTBJAhADGI5yhbMhBPzrqAigcxNdFw0yMDA3MDMxMTMyMDBaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwNzAyMDAwMDAwWjAvAhBskSb7Od1stRky
aA1pD8e5Fw0yMDEwMDYxMjQ5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQO+dxjz1yrIFC
xICSG/un9RcNMTkxMTEyMTQ0MDM5WjAvAhBVC4skQMxc2WaXtyri82E7Fw0yMDEx
MTgxMTQxMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQV5d4T3SgL2z0TR+2hHAlFhcNMjAw
NDI3MDkyNDExWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEC2WaF1iwvRwKwguFioCYBcXDTIw
MTAyNjE2MTgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAy2Sjtdil1IYhfMvR0b99pFw0y
MDA0MTUwOTUwMDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQOcvCV0oxPfX2SIEnVNPFeBcN
MjAwOTI4MTIyODE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECECw1vUIDdrEO1ZLPhp74A44X
DTE5MTAwNDExNDkyN1owIQIQD6MksobFufbmasfSTA46qBcNMjAwMjIxMTA1NTQz
WjAvAhAlEREaYHlOKhqrZYe+BYZ3Fw0xOTA2MjgwOTQzMzBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwSQIQKp+FHIAxf7avYzOOjeN07xcNMjAxMjMxMDc1ODE1WjAmMAoGA1UdFQQD
CgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTIyNDAwMDAwMFowIQIQO4oRUkhAuPMm+5wAlRq7
sxcNMjAwMzAzMDkyMjE0WjAvAhAUlplTtCZDsTIBDK71K7D2Fw0yMDEwMTIwNTIz
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQBigix4DZgS4cwWD+OAIzhRcNMTkxMDI0MDYw
MzU3WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEBO+Ty3jJeX0c8o0poVjbsAXDTE5MDYxNzEw
MTcwNFowLwIQYbyJgObFYaJO1W4g3W9zGhcNMTkwODI2MDc1MjM2WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMCECEBcJdwSeus5pQ+Wfbw6XZlgXDTIwMDUyNzExMTQ0NVowLwIQd9NV
RobLy1jn3ma+/gApaRcNMTkwNjE0MDczMzMyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEG6I
QU8tYjCezncmAg1ixCcXDTIwMTAxMjEzMDE0NVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNV
HRgEERgPMjAyMDEwMDYwMDAwMDBaMC8CECQiY/WL6Yy8yR4w7Dm+iAsXDTIxMDIx
NTEzNDYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBe4Whqce1WhMQk99sXYL5EFw0yMDAz
MTMwODE3MDhaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQVoNSkfLPTAtzCTaj7KkowBcNMTkw
NjA2MTAyMzU4WjAvAhBvwMKVIWlF+d0Wx/WsrM7lFw0yMTAyMDQxMTQ4NDVaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQfobbqhsL7AJffbucvTno5RcNMjEwMzA1MTMxNzMwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMCECEHcODnGGcL3DimZEHbDFtywXDTE5MDkwNDEzMTAwM1ow
LwIQfP5wCtvnrv1DNQG65iU6ABcNMjAwNDMwMDcwNTQ0WjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MCECEC/FNLeTcQc+LZJ33LtH7bYXDTIwMTAwMjA4NDkxNVowLwIQem08fVfJu/cF
ycLlVcVZABcNMjAwMjI0MTIxODI0WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEBYV1c8cOcLX
o6hNcnvkkiIXDTIxMDIwMzA5MDczMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBD2q7tlkj4
OlqhYBvbbDzBFw0yMTAzMTIwOTE0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQF00ldGmo
CZ++cq8IjSxLXhcNMTkxMjE2MDcyNDU3WjAvAhBEINHH7AWA9LZ9hM5OsDQOFw0y
MDA2MTIwNzIwMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQBJo5NFKvPi5xjJeL5xjW2BcN
MjAxMDMwMTQ0NjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECDgKNWgsJCuDw7ubLlVhGAX
DTIxMDMxOTEzNTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBoaWBiRDcnl/jsUMPFDc14
Fw0yMTAyMDgxMzUwMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQIZnXMNhE+LUcMQo7gCCc
YRcNMjAwODI4MTMyOTQ1WjAvAhBQxYoULug3djMl01Utjl2tFw0yMDAxMTMwOTQz
MTdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQHPVi67YSjl6HoeGsDiAGxxcNMjAwNzE2MDkw
MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHgZJik52nzOcBw+tE5e2FoXDTIwMTAxMzA5
MjQzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA8zrlD//2iwr0B/wfJBJJqFw0yMDEyMjgx
MzQzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQOMCmgbV0YGdljb8uMO+UxxcNMjAwOTMw
MTA0MzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFaaJo1/NCQZeaSLoNuFURYXDTIwMTIx
NjA1MjgxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBNGhN4s+LebWo8eilffdbJFw0yMDAy
MjUwODIxMTZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQXGjsJoao2GgdRDVWSzQ80BcNMjEw
MjA1MTExODMwWjAhAhBhlLkUgsZZZsUQG5NVabvTFw0yMDA1MDYxMTE0MDBaMEkC
EHxAHCNvyfIVfUjMyM0vIyYXDTIwMDEyNzA4MjAyMlowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMDAxMjAwMDAwMDBaMCECEEa7AnySWRCP7PfmquQnpLMXDTE5
MTAwMTExNDkyOVowLwIQEGp8Dakw2ByQbCBXloEF+BcNMjEwMzI1MTMxODQ1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMCECEB1s5bRdIkBg5OS8RgjWFPIXDTIxMDEwNTEzNTkxNVow
LwIQM+Oqec2VHMzsSSGb9tR2wRcNMjAxMTMwMTEzOTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MCECEHcAZTZR+qE8/alC/DOJVBkXDTIxMDMxOTE1NTA0NVowIQIQNOcYSSBOVS6T
Uzk7/iVAKhcNMjEwMzEyMTM0MzQ1WjAhAhBwcH51qO2f7PGRQZDPPfV3Fw0xOTA0
MTAwOTA1MDZaMC8CEEtDLD88SWHxpSserxrDs30XDTIwMTIwMzEzNDAzMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhAHFuB5snnl7YW1fW9Eoy+FFw0yMDA2MzAwNTEzNDVaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwIQIQVZfPdFaGUAwFVIXH6oxlbBcNMjAwNjA4MTI0MDE1WjBJ
AhBFt5lD6gzd2iZT6riXlfeoFw0xOTEwMDkxMzA3MDJaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEw
GAYDVR0YBBEYDzIwMTkwODA5MDAwMDAwWjAvAhAhpGucMt5clA//k+mpsxjvFw0y
MDExMDkxMzI1MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQCneDr7EK0H9Wa0OIWlKlBhcN
MjAxMTMwMTExODQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEAa4PC1g1UKMBU/9BIj2cwAX
DTIwMDYxOTA3MTEzMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDA2MTkw
MDAwMDBaMCECECKx3QTyxmJrRCt0xZbVMyQXDTIwMTIxNzA5MzE0NVowSQIQViLN
u85ZjLrw/E1KtkkhiBcNMjAwMzI0MTU0NTU1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDIwMDMyMDAwMDAwMFowLwIQaeNC+2Fcetginu6FL9x6xxcNMjAwNzA5
MDYyODMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGiEA2K+RmAUkKaASUalFY8XDTIxMDMx
ODE2MzEzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB+d1cw17ciKNGUPAg2TZN7Fw0xOTA1
MjMwNTM2MzFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQSMHcSwklWqMmZVAPbwqbBhcNMjAw
NzE2MDkwODQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGDh8giI13LvpH4lq43XQrsXDTIx
MDMxOTEzNTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB3GlwH/6uZ5C2p9PhFOBvLFw0x
OTExMjkwNzI5MDJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQPADnvGLcmorSVF8lBlqbLBcN
MjEwMTA1MTM0MDAwWjAvAhAjZPYFrG6M3oFOhXYpR4jcFw0xOTA4MzAxMDQxNTda
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQXYh8nR3Y8JGgk+8I7zelRhcNMjEwMjI0MDczNTQ1
WjAvAhARHpQyz6FD22Nw7prJKNIAFw0yMDA2MjYxNDA2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwIQIQUdEDggRcMhCWkKsngcojzxcNMjAwNDI5MDYyMTQ3WjAhAhA5OivASIDa
FFZJejYoLfvMFw0xOTA3MDUxMjUzNDJaMC8CEHfVFAYg26Q7e96LOdnxkacXDTIw
MDgwNTA1MTE0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAL8EuNl0okUcC4WFArTiSsFw0y
MDA5MDcwNjExNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQEb9Pqln0NAbKCnCDOSPB6xcN
MjAwNDE1MDgwNzEwWjAvAhB/v/as5APnBvDZ8+fyri7tFw0yMDAxMzAxNDQ4MDVa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQOdqvjtH2b7aXAVRZmFmmQhcNMjAxMDI5MTMyNTMw
WjAvAhAwmZDMlIapozSlx7Vt6uxYFw0yMDA2MTYwOTMwMzBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQGi1RMJnUp+10yC9isTLuJBcNMjAwNjIyMDcyOTQ1WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEFPpsdqi3d0jU2S9yubQGPUXDTIwMDQxNjA5NDAwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhBUS0MZxua9vMbEbJe40JhnFw0yMDA1MTIxMDEzNTJaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQkwLwIQZBz1NyBsf3CblH6PL4S2uxcNMjAwNjIzMDcwMTQ1WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEBuAgrpdEvPBDsIEcMNbom8XDTIwMDIxODA4MDg1NFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAhAhBF9J6gpzIpkrZNtTMuPsynFw0xOTA2MTcxMDE3MDVaMC8CECYu
U54VODQR/GF7M8e3ak0XDTIwMDQyMTA4NDU1OFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBo
+8Q5fNjA8k4LNPNsAvVKFw0yMDA0MjkwNjIxNDhaMC8CEH0EIMOOQGhwRGw6/wIG
0JoXDTIwMDkwMzA1NTMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAhK2Jny9ZbY+AFI0/o
JprgFw0yMDA2MDUwODEzMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQCpzAR9MKcFYg7+0F
aZ3F/RcNMjAwNjI1MTExNDMwWjAhAhBqU/wZSt5RBZxZ8yXImGVPFw0yMDExMjMx
MDM1MzBaMEkCEDh70GJL2nfEtZ7D+UnFnpcXDTIxMDMwOTEwMTQxNVowJjAKBgNV
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JjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAxMDEwMDAwMDBaMC8CEHYZNtzX
MYLk0nY/4SswU3oXDTIxMDEyMjA5NDAzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBhtgLb
tti1CWX9VdaHJkFXFw0yMDA3MjAwNjI2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQcuMG
aQrpLAVG5qrKxcWqXRcNMjEwMzE1MTI1NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEEVG
psN6EqObORrV5dRXUsgXDTIxMDExNTA2NTcxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBy
4zzPzNb91TghRnfLRXiTFw0xOTA5MjAwNzAxMzNaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQ
R25BhCh6xoEt6h02X8Xv7BcNMjAwNzAyMjE1MzE1WjAhAhBpaIwMI7I9fhzo+ux0
xpj0Fw0yMTAzMTExMDQ1MDBaMC8CEBtfMytzIRQ0exNOFVTFIj8XDTE5MDUyNzEx
MDc1OVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA7inHHUbJ2bAwioaJMDIAJFw0yMDAyMjEw
OTA3MTRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQYDgtKfNXu6kSDZdveAka1hcNMTkwNzE4
MTIyNTI3WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEGe+nm0Ct0UwYPNqyYyAsVQXDTIwMDQy
OTA2MjE0OFowLwIQQp4ufn5VJyNYQWwI4AQPZBcNMjAwNzA4MDYzMDQ1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMCECEExQW48SEOMxfU73I0OM+zsXDTIxMDMxODA5MjEwMVowLwIQ
X6fTp0CqKGiWlP3lrSkuKBcNMjAwOTEwMDUzMDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCEC
EFT6ZFjJzSeKS5ob9BAVDwoXDTIwMDQyNzExNDA1NFowLwIQT/xSwMCWnmBTimuG
bj7YORcNMjEwMTA3MTE0MzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGNHtchd8/JaH4gZ
gkRlBEYXDTIxMDIyNjEzMjQzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB7jMRWCZD7e3Eo
r9lPt3UoFw0yMDA3MzExMDAxMTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQN77sARF3v38k
7qKzfTEe8hcNMjAwMzEyMTA1MDE2WjAvAhAgd+VO8127wCALRRDEQHrsFw0yMDEw
MTMwODI5MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQAvObeu+Perlja9+I4Pyb+hcNMjAx
MjIzMTQyMjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEGF57XapK9MKNFBDOWmF464XDTIw
MTAwMTE0MDA0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBKldSrQtuai4Sy5wfCE5wwFw0y
MDEyMjExNDEyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQDzIBxNFxTQsVO/T0CvDJshcN
MjAxMDI2MTU0NDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTAyMTAw
MDAwMFowIQIQXiRpKn5/d9i9/X0Zj+ZhSBcNMjEwMTA1MDkzNzAwWjAhAhA+n5uH
inIWzSloJSN/twABFw0yMTAxMjIxMTIwMDBaMC8CEFzXH34Oc3mUm10cWiN1vUAX
DTIwMTAxMjA1MjMzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBZR3TQQePzhxQklfiyiaNO
Fw0yMDA2MTUxMTE1MDBaMC8CEGQ69FYBwj6u30r4jzMR+CcXDTIwMDkwNzA5MDUx
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAw4EuNqqAxX3vsIR6ZI8V+Fw0yMDAxMzExMDM0
MzJaMEkCEDGOFw4Z1vfiTR50/eYo/wcXDTIwMDgyMDEzMDcwMFowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDA4MjAwMDAwMDBaMC8CEDXiAJOIkB22PABN9jYX
WTYXDTIwMTEyNDExNTcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAYNouEZ862FrxFtppU
yKDZFw0yMDA1MDYxMTE0MDNaMCECEFnmacW/P6QH87iCL8GTcuoXDTIxMDExMTEy
MDkwMFowLwIQYsskLq5sINOHod/KnEh2NRcNMjAwODI0MDk0MTAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CECzUmzSS0+rYBkftUfGzDDEXDTIwMDMyNzEyMjExMVowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTBJAhAQlpu8icV74VDkB6KUuvKhFw0yMDEyMzAxNTExMTVaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAxMjI5MDAwMDAwWjAhAhAMB+S8pO3SOm+k
BdvzXATVFw0xOTEyMDUxMTAwMzZaMC8CEBZGXP8X5Vrz7Iz7g/DG3CcXDTIwMTAx
NTA5NDYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhA3PlwgjHCWuQq752I6NQB0Fw0yMDA4
MDYxNTIzNDVaMCECEEpawEwPPqccGIfAq7sychcXDTIwMDEwNzExNTA0MFowLwIQ
LWi0P90VJYgzhzbepUsRrRcNMTkwNjEzMDY0NTU1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCEC
EBjaGPjEjzi1Nw0UZtiJXoEXDTE5MTAwMjEyMTAyNlowLwIQdFMzSZ/TJkzuu4rf
nBNw6hcNMjAwOTMwMDg0NTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECEJHpdGqVOoBwQN
UyzvQ5oXDTIwMTEwNDEyMjc0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBhNdw29VfLwwG4
10hqXMuCFw0yMTAzMTUxMjU0MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQOsSJF3fncvhS
zyryll9kVhcNMjEwMzI1MDg0NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEE60iEcuvFYT
YDlutUOZYUAXDTE5MTIwNjA3MzExNFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhBX/NsFWfVv
WW54YFMly0f7Fw0yMDExMjUxMTU3NDVaMC8CEEjRX5j4cSHOZn4bQWBPNYcXDTIw
MTIzMTExMjMzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBVwPT/FBwF4DoQ3L/lIfF2Fw0y
MDEyMjkwNjEwNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQek2rXd/A5fiqaGNQBlDxXhcN
MjEwMzAzMTM0MzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEE+hx+Y5ecpf3S3hST4EzPoX
DTIwMTIwOTEwMTExNVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDExMjYw
MDAwMDBaMCECEBHOU8I6IPb5bxzcyZ93oGQXDTIwMDIwNTEzMjczN1owIQIQebm3
GbwRFs5fTee2D5wgkxcNMjAwNTA2MTExMzU4WjAhAhAfmONMWe8MhqyhxmMY2Grc
Fw0yMDEwMzAxMDEwMDBaMCECEAPUi87u657OyEwrNloVuJ4XDTIwMDcwMzExNDMw
MFowLwIQZpZax3WXl7Gaj3Lww4Q/xhcNMjAxMDEyMDUyMzMwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEB/QCt7NRqQOBb0pr0oe03QXDTIxMDMxNTA5MjUzMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAvAhBQhnEAfjXuHIUMLXaPHolqFw0yMDA3MTYwNjA4MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwIQIQZCPRqRTf+gyIR/JsxandfRcNMjAwMzAyMTc0MTU3WjAhAhA4zTGK
xuPVAEOgUOK8oiKMFw0yMTAzMTkxNDEzNDVaMC8CEE+CdGH51gq692wr4aAZrNcX
DTE5MDYyODEyNTcxOFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhARCRJjhaoXlFOOCcEftT//
Fw0yMDAzMzExMDA4MTJaMC8CEGTR/MCbNbQpA87zSUJXI2sXDTIwMDUxODA4NDAx
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBVPh+Io/2rXtcujI2yGMw4Fw0yMDA2MDUwODEz
MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQPXLjWF207M4S+PC/THTq0RcNMjAwNjE1MDYz
MzMwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDYxMjAwMDAwMFowSQIQ
XvKj691hMFMEHGwTyezHTRcNMjAxMjA3MTM0MjQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgG
A1UdGAQRGA8yMDIwMTEzMDAwMDAwMFowLwIQZCrTIiP1OK5Mr4k7Apa+9RcNMjAx
MjE3MDkyMTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEG0QVNRLHXJIylaMAn4VRVsXDTIw
MDcyODExMTEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAaAdKEQPY2aITgVVwSj4FCFw0y
MDA0MjcwOTI0MTFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQKoVvXEqc8temhkOMfk3k1BcN
MjEwMzE1MTI1NDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAb2jcRr9by7CRbrqifgevEX
DTIwMTAwMTEwMDkzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhARzefDgaEefIqg7UIpJjkx
Fw0yMTAzMTkxMzU2MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQand3jy2V6XJQHjHimcnO
PxcNMjAxMTI2MTQzMzMwWjAhAhBPvG1P5piRhnE+ZGpDFuY0Fw0yMDA2MDIxMDUx
MzBaMC8CEDHj5FU1cDX7csXXR8+j+KUXDTIxMDIxOTEzNDIxNVowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhBbVbRMoDXjGbOllBDDD/SqFw0yMDEwMDcxMjIwMzBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwIQIQDQwet45GLc1x60Em259J+RcNMTkwNDE2MTMxNjI2WjAvAhAHwzzj
wsGfAL3CeXCBOJjJFw0xOTA2MjgxMzA2MzlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQU2Pr
1UT+nzf+z/cYb/74oBcNMjAwOTMwMTAzNDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEE2N
9Fjjn+ieVdhLV1JCbz8XDTIwMDUxODA5Mjg0NVowLwIQHQplZTcraG8G8IQeV6Bv
cRcNMjAxMDAxMDUxNzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEF49E4titm3nDZbC5/HN
afoXDTIwMTIxNjExMTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBY6RchyKVi8kj3raUd
0iZfFw0yMDEwMDcxMzM5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQI0jcCbvCN08iDhme
jdgAnBcNMjAxMjA5MTA1NTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEDTMujlYTmlGeYF4
BXibTqwXDTIxMDIwMjA3NDM0NVowLwIQTcz0++O6whrbOVTDwRX3OhcNMTkwNzE5
MDgwNzI4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEC+iIOwulOpNO5YvbkHsrbMXDTIwMDQy
NzEyNTQzOFowIQIQMVhrbeAORc6CDr46xHjSNxcNMjAwNTA2MTExNDAyWjAhAhA5
KLjtO3dgpdup7QJ4AtdhFw0yMDA0MTcxMDQwMDFaMEkCEH1JRvcER0d2pp76a7Mb
UJMXDTIwMDkyNDA5MDExNVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDA4
MTUwMDAwMDBaMC8CEB7izUic3SQfjHEuBZrIk/AXDTIwMTAyNjE2MTgwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhBiCp8nIfnYSmHttEro7h/GFw0xOTEyMTcwNzM5MzhaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQHQEJUIGQg/yfy/5rmMuUFRcNMjEwMzEwMTMzNTMwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEBQ/bqBSOJ9Ty18LyAEEWMQXDTE5MTIxMTA3MjM1NFow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhABdif89OCWzUkt7fx7zWFLFw0yMDA3MjkwOTQ1MTVa
MC8CEBXuK/agSQzQhbVhOWz9q1QXDTIxMDMxMjEzMzEwMVowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAvAhBYwnG4crCAW1x8WSxbWbfMFw0yMDA3MTAwNzE5NDVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwLwIQex+WDRYFyNL9RN0mYUDR9BcNMjEwMjE1MTM0NjAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEAZcCCki6MAt2upCgrf4WAIXDTIxMDIyNDEzNDIwMVowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAhAhBcIaeV6XFiQAWymokaAPXyFw0yMDAyMTkwOTA2MDNaMCECEDkLLYRF
ZnCcDlHHkDT0J5gXDTIxMDMxODExMjU0NVowLwIQf6+mW20ZKUyn26e0eQku6xcN
MjEwMzE1MTI1NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEARF9LvyEijfZq41HR3W71sX
DTIxMDIwNTEzMzEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBAxK/fhMld+So+sYWnTVpK
Fw0xOTA0MjUwOTMwMjhaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQSFj0odxiPFKhoT1u1rV7
9xcNMjAwODI1MTQ0NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEEOxWpyV0k04xWWR2mAV
yxQXDTE5MDcwODE0NDAwNVowLwIQA63n1K+mDjEVeNPjNgWKHRcNMjEwMzAxMTIz
NDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEEaYYAQrhgH4W+T1a/EZNlcXDTIxMDIyMzEx
NDMzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhAjHoE1AlfW0lhvM2bO8AGFFw0yMDA2MTUx
MTE1MDBaMC8CEBBjsuM2ziR9JZQE1Vx98+cXDTE5MDcxMDA2MzQ1N1owDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAhAhBHemXft5S20wv4daAKT4GUFw0yMDA2MTUxMTE1MDBaMC8CEFdn
uOYcOh1n9M0Gr/Y4ewQXDTIwMDUyOTExNDkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAZ
IAUvDZw6vZCNYLWvtX2yFw0yMDEwMDkwNTE4MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQ
b9JmL5kwD4tWdV+Sj5CI6BcNMjAxMjIyMTEwMTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgG
A1UdGAQRGA8yMDIwMTIxNzAwMDAwMFowSQIQUnvIIu07/g/ecgS9XWO6ZhcNMjAw
MzE2MDgxODM1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDIyOTAwMDAw
MFowLwIQCtFmix/owBpEz15usE3YahcNMjEwMTA1MTQwODMwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEF0Hi04unZg3O5mKvd8z4FEXDTIxMDIyNDEzNDIwMVowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAhAhAOoYOpXk9/IhiA5VuF2LKzFw0yMTAxMTMxMTU3MTVaMCECEAWizJ5p
WEpQJD812qYxLkMXDTE5MDcyNDA5NTEzMlowLwIQBNeYUi47GnWVez6ia6MeHxcN
MjAxMTMwMTQyMTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGuDyAu7nPWDJ/T0ZbJHU+wX
DTIwMDUyNTE0NTkxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAwQ5cwBFsQLQkUmXAIJ8hv
Fw0yMTAyMDExNTQyMzBaMC8CEECP9l4LMlc+PH3ER/L1gWcXDTIxMDMxNzE0MjQx
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBPb8CW6AVOWTsf6HWzQApPFw0yMDA1MTIxNDM3
MjJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQaxm0eiGmLbse4pg4+fkK8BcNMjAwNTI5MDc1
NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAXLjuhBlNFyCdHuoLr5Jz0XDTIxMDMwNTEz
MTczMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBBYDOaPncmVsm4dae9+hJaFw0yMDA3Mjgx
MTI0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQDesdG/DAZIZ7uFj7toZE7RcNMTkwODIz
MTEyODUzWjAvAhAgnOoi4YEwSPKtMT1CyShwFw0yMDExMTMxMzA3MzFaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQF+I2xDiNXYe8Xa+fCqy7PBcNMjAwNzAyMDY0NDAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMEkCECYNb4u/Y5zytkRFCJ6am9YXDTIxMDEwNDEzNDA0NVowJjAK
BgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDEyMjgwMDAwMDBaMC8CEHLgA8JFrrWR
v8XNFO6h4zgXDTIxMDIwOTExMjgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhB1vjKjL4O1
TcbpL29W2qJdFw0yMDExMjMxODIwNDVaMC8CECZ1EWTXIuuxJBzvRxD0zR8XDTIw
MDExMDA4MzQ0MVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAdDBtqpH0dkRn2NTyO5jE9Fw0y
MDAxMzEwODI1MThaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQZTAcYLgogT6va7Ne+6iC5RcN
MjAxMDA4MTMxNDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEGPrb8WobWIDL0xIPwKI1QX
DTIwMDkxNzExMTQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB3LSaxaYfL5o2c9kBrtW0A
Fw0yMDA0MDYxMTQzMzNaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQPTt500z1FS40zVUGwc5j
uxcNMjAwODExMDg0MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAuid8/iHg72Whdqqxt7
CfUXDTE5MTIwNTExMzQ0N1owDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA2vchJ33rzAYI4znxL
aWXtFw0yMDAyMDUxNDI4MjRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQdjDfKbeuCPYrh59d
p2Dv+RcNMjEwMjEyMDgxNDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEAobY7Lbq8VFi8vt
9zH6M7EXDTIwMDkwMzA4NTA0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBReyky1tWhhveU
7eJhCVd0Fw0yMDEyMTYxMTA4MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQPLyoEnwOf0Qs
YBg+UqD5uxcNMjAxMDE1MDUzNzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECECEDNlqQN/JI
AcMzdZHDJsAXDTE5MDUxMDA2NTE1NVowLwIQGSor5SJIUwMgRY1A09RGBxcNMjAx
MTAzMTA1MjMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFlHI0J7kIv2L99xMrFLDRcXDTE5
MDUxNDA1NTEwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhA4XHnHUgY1cYbK+iq2X2OgFw0x
OTA4MzAwNTQ5MjVaMC8CEG3Qn0L2g8aBju7elsZLkpEXDTIwMDgwNzEyMTIwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAFtaygGBOIw1hCLN9MRFBQFw0xOTA3MjYwNjE4MjZa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQT+gd1BT1kTK4RJgLRdWH4RcNMTkxMTEzMDg0NzI3
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDLtirMUuAflbezJpSOAETMXDTE5MDUyODExNDA0
NlowIQIQYYawan7/P3vPaBVDlNC5nRcNMjAwMzA0MTE1OTM5WjAvAhA93A462IG+
vIrMOBgnvHpeFw0xOTEyMjQwODAyMzdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQGblvQhET
0nvLjn6dGbEXChcNMjAwNDI3MTI1NDM3WjAhAhAnPJsTzj+4mXGEqnUI8BuXFw0y
MDA3MDkwNzI1MTVaMC8CEDV2mmjrAFdC2xXUijvWId8XDTIxMDEyMDE0Mzc0NVow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBhWa6wmsbgbuCgqrb7G5i0Fw0xOTA1MTQxMDEzMTNa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQRZ1JQSkwTRHj3TH+nITsFBcNMjAwNzAxMTAwNjMw
WjAvAhA9aCW2mI6D0PgcY2YVrxVaFw0yMDA0MTYwOTQwMDJaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwIQIQNF1b6cVKAJTbWL7b4PG4mxcNMTkwNTIyMDY0MTU5WjAvAhA1tybZxsyP
sqyfzbJu1cmBFw0yMDA2MDQxMDExMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQN58erddO
dUuMHaj/T/uD9RcNMjEwMzAzMTM0MzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEA4AqXb7
Y+ypJCmbifRXLJoXDTIwMTIyMzE0MzUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA0oBMm
Z8ZStfwIG/DpaGaOFw0yMDA4MjcxMDE2MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQDGaU
C2V2ECaJIeW6VMmpIhcNMjAxMTA1MTIyODMwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDIwMDYxNTAwMDAwMFowLwIQV+ogEitVb2679+Fa5lPp2xcNMTkxMDE2
MTExNzQzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEAQPSsiRqawTM6n0lYQ17ToXDTIwMDky
MTEzNDYwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDA5MTkwMDAwMDBa
MEkCEEDvOHfQHXw7sWlSht02HRMXDTIwMTAxMTAyMjQwMFowJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDEwMTEwMDAwMDBaMC8CEAiRwy1VPga4ppSHRCvE8poX
DTIwMTAyOTExNDcxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAmcVLbUhg/Qtnc/PP2WToQ
Fw0yMDA2MjUxMTIxMTVaMCECECT1XRAvcFELtqk399iDiEoXDTIwMDIwNjEwNTAx
MVowIQIQUP89PVmumSxUXiBhyBorDRcNMjAxMTI3MTI0NzE2WjAvAhBtd0Y7Xafc
7Pu5Zq/DwJxrFw0xOTA3MTUwNjQ2MjVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQFE5ZuAGb
O2iDkHlsrwWd9BcNMjAwNTI2MDcxMzAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAo4oP1m
LOG1zkmzCjBfUoUXDTIwMDkzMDA5MzcxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBa683M
s5Fpn3BITMlxyG/JFw0yMDA1MjcwNzAyMTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQFsqa
lTflBkR2kPzqB1RTJRcNMjAwMjEzMDkyODA2WjAvAhAQqT4umk775YPUZU+RhN2K
Fw0yMTAzMjMxMzA0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQNGv6QmZzu3uIDR29WcT9
+BcNMjAxMjA3MDgxNjMwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTEz
MDAwMDAwMFowLwIQOf/USIzZqu3sPErCC78uhhcNMTkwNDE1MDYxNDM0WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMCECEFqePFENmeZ01pg6eUv68wIXDTIwMDczMDA5MjIxNVowLwIQ
GrOsiFcqP5n0VLXrH+lZ4xcNMjAxMjAyMTA1NDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EBbrn9amx6rj0TEwGt9KbqgXDTIxMDEyMTExNTMxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAh
AhBUt0W8qg0b61Wx1XrfEj2jFw0xOTA0MTcwODExMzFaMCECEBTS5PFShXA4tlTj
Y/AFaVcXDTE5MTAyMjA2MjgzM1owLwIQOY7PmhYm+z6DCQniZ2a+XxcNMjAwNzE2
MDc1NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEExXc6LhltGFpICJm7w8aBoXDTIwMDgz
MTA2MTczMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAh/uhZ+zeYq4FzcjSGxQGgFw0yMTAy
MjYxMDM3NDVaMC8CECVrNLt2oMvqQiQG+lW0bbkXDTE5MDcwNTA1NTc0NVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAhAhBIXebAsnpJZawMSQLLGbA/Fw0xOTExMTUxMzM5MTBaMC8C
EC3h0Ueo156BCH4bW4p7myQXDTIxMDMxNTEyNTYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAh
AhAc1+u1tAOCQOAWu5hQMNdrFw0yMDA5MTQxNDA2NDVaMC8CECZqqqrZeGlUaCtr
DpQmkFgXDTIwMTExMjEzMTU0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBlGZ0jFYmG6a4J
zDjsi3LJFw0yMDEwMDIwNTEwMTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQdPatLKyySNK1
j4+eIDrw5xcNMjEwMzE1MTI1NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEDfJ1bpOr/sY
D/ZwfvvnvqgXDTIwMDQyMTA4NDgxOVowLwIQSajNtGkrVTDfm20dMBBElBcNMjAw
NDI3MDc1NzI0WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEHWsBxsSW7XG3BrwRRhIA/8XDTE5
MDYxNzEwMTcwNVowLwIQIP4ObKHAkKI0GNRmuJbJKRcNMjAxMTEzMTA1OTE1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEFWFLTP56cjs4rwL/9j/cOQXDTIwMDUxMTA5MTY0NFow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAdVWbF54gkEooILUdbnfXAFw0yMTAzMDMxMzQzMTZa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQQUnqiZSnlHBBjlq6RA3FaBcNMTkwNzE3MDc0NTIy
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEClMSpQx7z2n0jIUPdXcnDMXDTIwMDIyMTEwNTU0
NFowIQIQIICVeXV3O3yf0Wh4zYN+YRcNMjEwMjE1MDg1NTE1WjAvAhAJusV6+sUO
snj/VHKJ9As8Fw0yMTAxMTkxMzQxMTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQCCRcGRBO
VHh68l0NE4zFeRcNMjEwMzAzMTM0MzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAMEBysv
XdzoZKWB3qPZnRAXDTIwMTIyMTA4NTI0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAhHA2M
AhfjiMartntelTZ5Fw0yMDAxMzExMTU3NDJaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0Y
BBEYDzIwMjAwMTMxMDAwMDAwWjAvAhBkQEZoig2h68oYk1X0zBgWFw0yMDA0MjMx
MDE1MThaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQH/hthUFIfVtWFGuVxjt8qRcNMTkwODE5
MTY1MDA5WjAvAhB3avLC+NLjPTnN8KkAltbIFw0yMDA0MTYwOTUxNDJaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwLwIQA9w1PH+V/hFynnPKiIK79RcNMjAwNTI2MDUyNTE1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEEtNhutbQ4g5EdRJGDrwsc4XDTIwMDQyNzA3NTcyNVowDDAK
BgNVHRUEAwoBCTAhAhB39fo6L7HQALeteDQrucoNFw0yMDEyMTYxNDA2MDBaMCEC
EEk/3muCAOHgtQZcmCkfODsXDTE5MTEyNTEyNDUwMFowLwIQV1b2NGSexTeSKclH
KJ8fIxcNMjAwODA3MDk1NTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEAKX/jtqo8zuqfld
yRsDTTYXDTE5MDIwNTA3NDAzNVowIQIQFWxFbD8Fuw09LT5UQmGfGhcNMjEwMzAx
MDk0ODMwWjAvAhApJk7ferLcUhqwabESWt3XFw0yMTAyMTkxMzQyMTVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQTKTKKm66umOq5oehj9SfzRcNMjAwNTE4MTIxMTAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEFg+OtMWakQDAYLTc8Ks1i8XDTIxMDIwNTEwMjI0NVowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAvAhAi/IH5d+yfpztj1qO8OnqMFw0yMDAzMTAwODI4NDdaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQTE7D2moc8kZwuIGBqnmn8hcNMjEwMzAzMTM0MzE1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEHHxaKg71IPuT00FXFWElkwXDTE5MDkwNTEzMDkwOVow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBZYtx0QFwhqMExXBbf+HiWFw0yMDA4MjAwOTU0NDVa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQd9QYdE2nR4clQnL3avvs2RcNMjEwMzE5MTM1NjMw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFd4no5smRyx9eFOKD2BHZEXDTIwMTAyMjEwNTE0
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBOrbhnnuu+mworJsrYLhutFw0xOTExMjUxMTEw
MzVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMTkxMTIyMDAwMDAwWjAvAhB5
2NmulnONrj9b0YJ7+IycFw0yMDEwMTMwNjQwMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQ
BNWfK8XahVuKMMiHNxXU8BcNMjEwMjI2MDYyNTAwWjAvAhBNlPZOcJhd6tiRuDTg
uLxvFw0xOTA4MzAwNjE0MjhaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQTpvucaqST6w7cuwn
pPHKsRcNMjEwMzE5MTM1NjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEBbHPu3tZLX2J5Dh
soiYpHYXDTE5MTEyMTA5MjcwOFowSQIQM/rD+UxW/3mnLpMy9Jc69hcNMjAwNzIy
MTU0MjMwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDcxNjAwMDAwMFow
LwIQflf37LMclqT4DwtaeNJ2ORcNMjAxMDA3MTEyMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MC8CEFkMsk5uXO8KdggwiiqDy2cXDTIxMDIwMTEzMjcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAhAhAG9mQrfUXSt90iYAiW12fBFw0yMDA3MTQxMjM2MDBaMC8CEGqsJyCbk5KC
1G8gRCjCp/4XDTIwMDMxODA5MjM0MlowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAfeGgmwqyX
tqY8DjT3aOLMFw0xOTA2MTMwOTMwMzZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQNzsOwtIg
VmhtXd65umkEHhcNMjAwNTE0MDUxMzUwWjAvAhAPkAUSw+bo7p00lqlH+9GhFw0x
OTA1MDYwNzQxNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQU1s2No+QNuZVsByDYGNDqhcN
MjEwMzI0MTEyNDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEDHnK0Sxzu6ODZtVVz/CxeAX
DTIwMTEwOTExNTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBA6w4aZjLrqbNiMohudY70
Fw0yMDA2MjIwODU4MTVaMC8CEHYLLfa3YF0Dv+p6vH0k/Z0XDTIwMTIxMDA3NDQw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBv5gPMIEQOloKD4n1FsiwMFw0yMDA3MTAwODIz
MTVaMC8CEBs+kS3g6+cWh84yBrxvc48XDTIwMDEzMDE0MTM0M1owDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAvAhBVoaaVmfQzuYGIBkp8KqbuFw0xOTEyMTYwODU2MjRaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQWm7+Lp40swY6h/eQSFKnpBcNMjAwODA0MDk1NjMwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEF0uJ08IX3+F1oly0/Ub+zYXDTIwMDkyNTA1MjMxNVowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzBJAhAmX8k3X2piYeVzhP+xo7IUFw0yMDA2MTYxNDU0NDVaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwNjA4MDAwMDAwWjAvAhA/Blrf+qIHsti1
zac6ODMUFw0yMTAzMTgxNjQ5MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQYqgYO32odUEb
/jZfsl0FixcNMjAwNzE3MDgyNTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEA3mBP0K4GR4
Lik3tRAW9loXDTIxMDEyODEzMjg0NVowLwIQMyjuaDBd11CbSGMhDSDjhRcNMTkx
MTI2MTA0NzQwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEAwtp6O9SLa51lJF9U235B8XDTIw
MTIxNTExMDMxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBTta9W2+mwHiHazgMu/urCFw0x
OTA1MjAwNzM2NTJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQNkT89nPbAxPFBCQO0fGmvRcN
MjAwNDE2MDk0MDAzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEHu8c0h+CluRwztYKkKTv1cX
DTIwMDkzMDE0MTcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBATAhAhBqTcP+ExIFks83sD4d5/VX
Fw0yMDEyMDgxMDMxNDVaMC8CED05VmEOBadtN3GfG6rv84AXDTIwMTAwOTA1MTgx
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBLPp8Lg8QsO8ZVNY/7PM66Fw0yMTAyMTExMDM5
MTVaMCECEBt227A7KnXsMJRgbXjCpRIXDTE5MDYyNTA5MzE1MFowIQIQUteLWakg
g5kt/fNUiNS3dRcNMjAwNjAyMDUwNjAwWjAhAhAvH7Xi4nAWE2dbhCXC1kT+Fw0y
MDA0MjkwNjIxNDdaMCECEF+k1DMRepJAcrm5WBmKckMXDTE5MTIzMTA5NDQyNlow
LwIQbA7h3sOdyir+fDYh6RMw7BcNMjAxMDAxMDUxNzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MEkCEGaQavEPKWJRjtgkbW8k+M4XDTIwMDMxNjA4MDMzM1owJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDAzMTIwMDAwMDBaMCECEFI7UtIMVJX6AmDdHma4xS4X
DTIwMDQyOTA2MjE0OFowIQIQMmvkGUNv6FknMdakEYHm2RcNMjAxMDAyMTExNjMw
WjBJAhB8uFVW7HmsSKw2vPqF467oFw0yMDAxMjIxMTA0MDZaMCYwCgYDVR0VBAMK
AQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwMTA3MDAwMDAwWjAhAhBRp9DCl2Kx3Qg9C0IGYUlf
Fw0xOTA0MzAwNzE0NDZaMEkCECzk6Jnojtsc1keVBfnMICAXDTE5MDkwNTEzMzkx
MVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAxOTA5MDIwMDAwMDBaMC8CEDYM
OcGirsMTFCQEZJvMWCwXDTIxMDEwODE0MTU0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBQ
/Pr7llg0sVwm9k2f/2aPFw0yMDA0MTcxMzUwMDdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
c9MjJVMwHbWhts/BBwF9jRcNMjAxMDE1MTIxNjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EGrMf8jsTkbmyVBssOlFNF0XDTIxMDMyMjExNDgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhAY92k6gVYMDnhwl77zw284Fw0yMDA5MjIwNTE4NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQfxNt6oEaf9jHoSEfsX9bbxcNMTkwNzAzMDY1ODE4WjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CECjde3FWnv6/h92pahPH3I4XDTIwMDgyNjA5MzUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhBrvk1PYUigIPGM26vVfRsxFw0yMDAzMTAwODI4NDVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwSQIQfks5BbyXA8vycGroZkP3ixcNMjAxMTI2MTA0NjAwWjAmMAoGA1UdFQQD
CgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDkyODAwMDAwMFowLwIQdBpygl6aC1y6+aHBm0Zw
CBcNMjAwODE5MTA1MzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFzUeetM7Zg0BKmZX+hT
YzsXDTIwMDQyMTA2NDIwM1owDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAjk2syuj/6mWmDFzLt
W6DbFw0yMDEyMjkwNjU3MTVaMCECEBpUA0gejTJv2lPm7SnO6QYXDTIwMDIwNDEz
MDc0M1owLwIQaR/J0Lv/5YX1INDAWbYV8hcNMjAxMDA2MDkwNzMwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEC9N7Gup/XInCGHKZH1RSVQXDTIxMDEyOTA3MjY0NVowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhAjeIPjIb5Nb7BlqNdGMU4NFw0yMDA2MTgxMjA3MTVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwLwIQZRs/R5TZ9GWcKodNA1pnFxcNMjEwMjA1MDcxMzQ1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMEkCEHkmEkcNHn7taZ/CorhJnJIXDTIxMDMxNTA5NTgwMFowJjAK
BgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAzMDgwMDAwMDBaMC8CEBDaSKYlijD1
r5mPKpHrKpIXDTE5MTIxMzA4NTYxOFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBW4IM/tPAd
LleF44AU0b5hFw0yMDAzMDMwOTU5MzZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQJVPny5Q7
9ASMR8Fa8m8njBcNMTkwNTMwMDY0OTIyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDnarlgf
bGscFnFA8Y0pkHYXDTIxMDIyNTA5MjIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAbRoed
a7lssT047LtBG67iFw0yMTAyMjQxMzQyMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQVrs4
L1czrx1ZkbSRSgtMexcNMjAwMjEwMTIzODA4WjAvAhA9c4dQ7oXXB6tDTxHIA0Sa
Fw0yMDEyMjgxMzQzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQVU3gNu2hZhau7JaU562V
ixcNMTkwODEzMDUzODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECIwz4o9q2v+USN9d7sT
L6YXDTIxMDMxMjEzMjk0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBWoQsVu4oElm1mUa96
ytcPFw0yMDEwMDEwNzI2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQCpDQqsmaMWLEeSze
UJqKRBcNMjEwMjA1MTEzMzE1WjAhAhBrtfaZz8iwRIrvyL9l7qtlFw0xOTA2Mjcw
NzU2NTVaMEkCEE+VyAHlQ5TIAa3Xgq14puYXDTE5MDgzMDA4MjMzMlowJjAKBgNV
HRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAxOTA4MjkwMDAwMDBaMC8CEHls2HYv/3FhFXKT
26eSm8wXDTE5MTEyNzA3NDIyNFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAuAg8khIWKjQgL1RnT
QaVsBncXDTE5MDgyNjExNTM0NFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAYDjQJdSYEZ1db
ORfIVxdaFw0yMDAzMjQxMTQwMTlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQZw6TjNKDf+/d
8HISLe574BcNMTkxMjExMDk1NDU3WjAvAhBTJVIiDEbhtzyWqbIJMzoeFw0yMDA1
MTMwODExMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQCBvWdFSbBw5oLvSkIHCUyBcNMjAx
MjAzMDYyNjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEHc/hmmDyYmMYYH5FSmL0lcXDTIw
MDIyODA5NTAwNlowIQIQCK9Sc9MrwTAV2JDm3DfatBcNMjAwNzEzMTIxMTAwWjAv
AhBHnu5JMj9wxh7E5zFjooshFw0xOTA5MzAwOTM0NTFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
IQIQctc4AHMvZKUZZi3uI08XRRcNMTkwNzAxMDYzNTM3WjAvAhBjAtojwWtfX/hu
vwofFFyZFw0yMDA1MjkwNzMzNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQFFg+3sYuDvbD
Ck5HcM1tBhcNMjAxMTE5MTEyNzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDIwMTAxOTAwMDAwMFowLwIQQjREgQ6Et7h98qjxtfuETRcNMjEwMjE5MTM0MjE1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEDrwAK8nh5d8pHWGrksghI4XDTIxMDIwMTEyMjIz
MFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDEyMDEwMDAwMDBaMEkCEGPm
lDFqtkbDuswi5i0xlUoXDTIwMDkwOTEzMDg0NVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNV
HRgEERgPMjAyMDA4MzAwMDAwMDBaMEkCEHlVPVq9x7qOe7zKmPXqoYIXDTIwMDIw
NDA3NTMyMlowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDAxMzEwMDAwMDBa
MC8CEEMole60WyuUxz8XquiGUH8XDTE5MDcxNjA3NTIzM1owDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAvAhBYvN/qE1pgQw7+9AYJdnvYFw0yMTAzMTkxMzU2MzBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwLwIQaAsM0sd3O3S2QuoQqlxgsxcNMjAwOTExMDUxNDE1WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMCECEBhTr6yK5+gtEDBNKxrVM/wXDTIwMDYwMjA4MTgxNVowLwIQOKrm78vD
1M2VOvHt/GInYhcNMTkxMTMwMjAxNzUzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEH8EfBS8
Oy5aDSc4hkmUzdcXDTIxMDIyMjEzMTQ0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBWFoya
u/fSxFwBSRv7SoluFw0yMDA1MDYxMTE0MDJaMC8CECJcEiW4Ry0Y4FXxI18STycX
DTE5MTAyNDE0MDEzN1owDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBp9pOoDdqS/oqL5+Zz9ilT
Fw0yMDEyMTQxNzIyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQNiCPZBaGxOJcy2y3NIE3
cRcNMjAwOTE0MDkwMzE1WjAvAhBLw9/AUW7Fvow+qfRy4haWFw0yMTAyMDMwOTA3
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQJKQJfS1mExzYeoVXRqipPxcNMjAwMzEzMTMy
MzQ4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEARspImgHfMGNjBFz74ayVYXDTIxMDMxMDEz
MzUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBrIB6/y229HetNV70gM79CFw0yMDA2MzAw
NjMwNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQe6q4NVhmSlKAJ/Te0wkyEBcNMjEwMzI1
MTMxODQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFTJXN2UFQzubF/myD0Kz3wXDTIwMTEy
NDA4MTMxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAus9DITwSDJyiceiuRpdlEFw0yMTAy
MDgxMzM5MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQaSmZyPy7+T8Jz9AUmDTDMhcNMjAx
MjE2MTQwNjAwWjBJAhBBZMFoqik8BL2t+SRYjgBuFw0yMTAyMjQxODQ1NDVaMCYw
CgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwMjI0MDAwMDAwWjAhAhAZS32RR9sY
OL1Hje82KeQ/Fw0yMDA5MjExMjQ2MTVaMC8CEBq0uyQ1tis6Gug0CsyVUT4XDTIx
MDMwODEzMjIzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAqzA1YUQ5HcQJh+tgq+HUKFw0y
MTAzMTkxMzU2MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQU/+2AjGdfAWKcRHY0CbgfBcN
MjAwNzA3MTAzNDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CECd1n9kCOxhGudDQdmmdJEAX
DTE5MDgwNjA2MTUyNFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAIzwJq/0AWQ2pw66feegZE
Fw0yMTAzMjQwOTI5MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQQN6DGZcwIHTRcmAcQNhc
FhcNMjAwOTA3MDY0NzQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFyAlEVb29MlITYhlYWc
iWwXDTIwMDcyOTEwMjM0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAC7LfjR4dT8g5oPMeU
GOijFw0yMDA0MjkwNjIxNDZaMC8CEDNy6IkO4ZL1IBzXH6Z+6aMXDTIxMDMxOTEz
NTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhB+mAHCBBmIRa+wxhQpJBRWFw0yMDAxMjQx
MDI4MTZaMCECEDdsSi4x3xQeJz9qATLAaIUXDTIxMDMwNTE0MDQwMFowLwIQQMzQ
wKDDhuxINIbANjEVvRcNMjAxMTE3MTMyMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEAtq
ppACXCQnTzSSb6QKOIQXDTIwMDYwODEyMzc0NVowLwIQClwcO1oqdcQAf2O07xhm
8hcNMjEwMzIzMTIzNjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEF0AGLbOSSSFJkOgcDD2
2DUXDTIwMDcxNzA4MTg0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhB+YWJPStUK9HIc+iT9
TPHVFw0yMDA5MjkxMjQ3MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQWNRl5QlfNZ+p0gUZ
AaSnMxcNMjEwMTE1MTgyODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAraBFTooTxJIVsy
qOtEwI4XDTIxMDMwNTEzMTc0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhB96Kim6I2oCVYm
o4Gq2BTRFw0yMDExMDkxMjU4MzBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIw
MjAxMDE1MDAwMDAwWjAvAhAwXd4l9Gq17576EwNNZxQ4Fw0yMTAzMTAxMzM1MzBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQfrEVZHjn1q/FtyjvRLFmQxcNMjAwNTA1MTIzODU4
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAPzPbGDSDWti/mDJy02pHwXDTIxMDMxNzE0MjQx
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBagOHm4+RIxzc10gbwYxQ2Fw0yMDA4MTMwNTE5
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQKNGbx68Ks9e5qDrVzwepMBcNMjAwNDI5MDgy
NDUyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCECbRMb+RIYk/al1U6hROM9YXDTE5MTAxMTEy
NDQyM1owJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAxOTEwMDEwMDAwMDBaMC8C
EHZSPJ3BAZxH2hC6O2kowNIXDTIwMTAwNjEzNTUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAv
AhA4CUMMc31VAaH6jnwasQgeFw0yMTAzMTIxMzI5NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQacie4+rVZTVp8H/pTAKU+xcNMjAxMTE5MDgyMzQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MC8CEF5hkmz7ErpQsqEBrJtcAtEXDTIwMDgyMDEyMzcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAvAhASSomv8orwXa9gEHrlcozGFw0xOTA3MTAwNjM0NTZaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwSQIQCBotnZz1MUaP8HXTnXhr4hcNMjAwNTA4MTEwNzQ0WjAmMAoGA1UdFQQD
CgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDMyMDAwMDAwMFowIQIQKdm0h7ZOOfT7a17F55Pj
NRcNMjAxMjE0MDgwMDE1WjAvAhASH5vppk35n/0LEvt774OLFw0yMDA0MDkwNzQ5
NTZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQXfPuZcBaw2A2Hkpw23V5zxcNMjAwMjEwMDg0
NTU5WjAhAhB1Q1+UCbVdrK9oyKnQ8d+EFw0yMDA2MTUxMTE1MDBaMC8CEFNVGT81
lGmSCa+twnmOsKEXDTIwMTEyNzEzMTU0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAP63aM
hc9amr1SU/6PLyKbFw0yMDA2MjYwNzE5MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQbPOs
HG9NmgSwgCLmpP5jMxcNMjEwMTA1MTQ0MDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDIwMTIzMDAwMDAwMFowIQIQLdeKiFTNkWhgXConKe/r0hcNMjAwNjE4
MDc0MDQ1WjAhAhBHc9BAbRC7PI+N+ZHC62IFFw0yMDA0MTQxMDMyMzBaMCECEGVo
/zr+yshifBSImSMmlOMXDTIwMDgxMTA5MTYwMFowLwIQCiVTGTH8g8TGqrfB7KSZ
iBcNMjAxMDA4MDk1ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEHeCwQ7ID+C1kCfGmmYC
nKUXDTE5MTIyMzA3MzMyOFowLwIQPguMeC2MvTiUxgfAR3IAKxcNMjEwMzEwMTMz
NTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGXEK2lKRCfGC/MWcbuIdaMXDTE5MDQyMzEz
MzYzMVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBFGmaqIVLDKJFARFZrOhpEFw0yMTAyMjMx
MDEyMDBaMC8CEAGxvSnaSgaFb+CGs+QgVu4XDTIxMDMxOTEzNTYzMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzBJAhBaOswe78KMHeumkzOs1TFdFw0yMDA2MTAwNjIzMzBaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwNjA1MDAwMDAwWjBJAhBlr010rdMyrosd
jYqnlorPFw0xOTA3MjQwODM1NDhaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIw
MTkwNzIzMDAwMDAwWjAhAhBKMXmjSSEK7Kx52yLmRJKUFw0yMDA0MzAwNTU0MTVa
MEkCEDOJGIairI88vA7Tige9zkwXDTIxMDMwOTA3NTY0NVowJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAzMDQwMDAwMDBaMEkCEA12CNAx6aWQVb3imAOYWgcX
DTIwMDYwMzA4MzQwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDAzMDMw
MDAwMDBaMC8CEHN9ZAaePvL1rw2KbmbHSpYXDTE5MDkwMjA2MjIxNVowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAhAhAQsoo+hU02u3L5Fif/q8bWFw0yMDA0MjQwNjU3MTdaMC8CEA8+
L0yZgqBBwjZ/YJDonVcXDTIwMDcyNzA5MjkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBM
Me1o8qHaDo7+k+5VV4OLFw0yMDAyMjQxMTE1MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
cQME2rnCM6Aht1/NdU/J+hcNMjAwNDI3MDkyNDEyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EErsl91v6/1KbKrFkdxk4FIXDTE5MDUwMjA5MDczM1owDDAKBgNVHRUEAwoBAzAv
AhAiI+1ow3N0WGSbFwaM7elJFw0yMDAyMTkwNzQ4MzlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQFW8+9ZESMWkWMVzx/uwsOxcNMjAxMDA4MDg1MzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MC8CEEUX+YBeprr3+iv/WQyigrAXDTIwMTIyOTEyMzIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAhAhA2De+o5e8Qd9c68PWyxk0xFw0yMDA5MTUwNjEwMTVaMCECEEvwarKjrRIu
WIk2uyZv630XDTIxMDMwODE1NDExMFowLwIQOqQWCKCanDrP05cXiXtBdRcNMjAw
MjEzMDc0ODQ4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECh5UeMWDY8v2gw4kHPProUXDTIx
MDIwNTEzMzEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAN6BNNY2JngSHTb2EcCfY2Fw0y
MTAzMjMxMzA0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQXX+Js6EQU4gPLEXfnP4RbRcN
MjAxMDI5MTQyOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEB96dRRiUWsPDVZuYgCF0rEX
DTE5MTIxOTA3MTQ1MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBfssPmiItjMFsu3uT+A7qT
Fw0xOTA5MDIxMzE0MjhaMC8CEAd0h1NS0lAGud/nZK5yTcAXDTIwMDcwMzA2MjAw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA2JYygpQupyBjQ5l/PH1QAFw0yMDA1MDQwODA4
NTFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQeR/xSm6fd3kd9poytGemUhcNMTkwNzEwMDYz
NDU2WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECECK1isc6M5Ifj0Lh8LYWq7YXDTIxMDMyNTA4
MDQ0NVowIQIQP1I/IW5TR0YAfZQvAwpWlBcNMjAwNzMwMDkwMDE1WjAvAhA1AdaF
3IESqityLluJ9cs7Fw0yMDAxMjAwNzQ4NTRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQcLPQ
VfRnw6GTWF+aSuCaUBcNMjAwMTA3MTcyMDMzWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDE5MDQwNDAwMDAwMFowLwIQZ41GmahyOYxkA0kUQ/HkaBcNMTkxMjA1
MTEzNDQ3WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGXvTbh1T8jFldhHJlWm1TIXDTIxMDMx
ODE2MzY0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBsmgWg989OzCa9dK52PG8wFw0yMDA2
MTYxMzUwMTVaMCECEB1vPnksVU+EEeaGgYhiznsXDTIwMDIyMTEwNTU0M1owLwIQ
Ii0V9evqo+I147NiN52aIxcNMjAwNDE2MTY1MTM4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EDEQ1mAz5bGXYZZ8PVsArHIXDTIwMDEwOTExNTgyNVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAv
AhA22PYMeNLC0D1q3EcwbiRZFw0yMTAzMTIxMTA0MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
LwIQcxoEarU8ludvfb0s4D3HKxcNMTkxMjE2MDg1NjI0WjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MCECED4wuG/zcIzH6k5Jn2pTUUwXDTE5MDkxNjA5MDAyM1owSQIQXvHoDGJSOdt8
coO89OuEQRcNMTkwOTE4MTE0MzA5WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDE5MDkxMjAwMDAwMFowLwIQKTLeDYQeQeySidFXGYT8MRcNMjAwOTI4MTMyMjE1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEG0YpODgpe34zJI2OMcB8CgXDTIwMDQxNjA5NDAw
MVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA6A8njp9w1oQ6fcKl/rmiOFw0yMDEwMDkxMTE4
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQP1XXNZQWOs7ERztbeltDYRcNMjAwNzE3MTIy
NzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEHRHgkA4DXQEsnrBym9OC64XDTE5MTAyOTA4
MTAzMlowIQIQUBiyFBwvEU6HeyDzD6jM5hcNMTkwOTE3MDc0ODUyWjAhAhAqXFrN
5CT+vTON12rui398Fw0xOTA0MTYxMDExNThaMC8CEGW4pjXTj7LIKZWrkh+lC3gX
DTE5MTIxOTA3MTQ1MVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhACzg/jOeeL0nxA9S/eQBJy
Fw0yMDEyMjgxMzQzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQRZhDJ+snqDDTOUn/3s8W
GBcNMjAwOTA5MTkwNDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAJwRv2ah5xaFrHAA6kC
sekXDTIwMDkwNDEzNDA0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBQeoeqbU270Xj1kPOm
cuKCFw0yMDA5MDMxMDE1NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQYsBndchXgDEDhfyY
8z5+KhcNMjAwNjA4MTIzNjQ1WjBJAhB/qMrp2StTU5JKhADfB8sIFw0yMDA3Mjkw
ODAxMzBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwNzAxMDAwMDAwWjAh
AhBh4781+BgxDTO9vcIk4K1SFw0yMTAzMDExMjM5MzBaMEkCEDBgn0RPs4Hv3Sle
v5Wt/HYXDTIxMDEyODE0MzMxNVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAx
OTExMDYwMDAwMDBaMCECEHz/UMJ1g3arFOsP3lUeh70XDTIwMDQyNzEyNTQ0MFow
IQIQYz7TpN2joYIKw1WNz3Hc6hcNMjAwNDI5MDcxMzQ5WjAhAhASiWQXWWA0+9op
jfogaWl2Fw0yMTAyMDExMjU0MDBaMC8CEDs34KKUJdwpustsRB1Q4loXDTE5MTEw
NjA5MjcwOFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBcsSdecM9juN0nC5eC97rOFw0yMDEy
MTUxMDM5MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQU84K8Ywcy6QH6Yfk5ZwS5RcNMjAx
MjI4MTM0MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCED4uwmg9SuZxgLor/qwiuB0XDTIx
MDExOTE0MTMwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAxMDQwMDAw
MDBaMC8CEFQnYALiWaJViWn5ZtufPD0XDTE5MTIwNTExMzQ0OFowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAhAhBdjyflJWS05VdIuXIl1Am4Fw0yMTAxMDcwODIzMTVaMC8CECOT1SLL
JMDdaGDLBIKjvcYXDTIwMDEyMjA3MTIyMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBdkbIZ
vMSNxw19gFz0ZbDhFw0yMTAyMjYxMzI0MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQJg3Q
hwJINLsY5/Aw0ZsJ7hcNMjEwMjI0MTM0MjAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFGX
TKStEKMrjnYhZEElu4AXDTIxMDMxOTEzNTYzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBE
uRbIuWJbcZAxnztv4iNFFw0yMDAyMjEwODE5NTZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQ
PdF3Xm+MPPT+fxJ3fdEBxRcNMjEwMzI0MTI0MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EFe4aP3rWzhuaMOdHI5+rWwXDTIwMDkwNDExMTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhBQZPQoKNTMcqoerxTOOPJPFw0yMDA4MjUxMDEyNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkw
LwIQKZZfgLfy7oEP1KX6MhgQQxcNMjAwOTI1MTAxNDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MC8CEC4oqe2Ds1C+R8WnXt+GjgkXDTIwMDYwOTA3MzAzMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhAW8fN6bHCxkF1apLAGqe06Fw0yMDA1MDQwNzE0NTJaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwIQIQCdUBxZvAdfj+tlLLZ2KI0hcNMjEwMzAxMDkyODQ1WjAhAhBTsap4wWPr
VI0KQR9PkRN9Fw0yMTAxMjYxNDEyNDVaMC8CEBaUNDpp4Q1Sca7WE8TE0YEXDTIw
MDQyOTA3MDg1NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAesCXLT7Q7rsyWELe+M2MmFw0y
MTAzMTUxMjU2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQQzTmGgMOL8JgF7Wo4NOvGxcN
MTkwNDExMTM0NzAwWjAvAhBwcTdhDo3a6WOrtGUTQYo8Fw0yMTAzMTIxMzI5NDVa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQTaMDmQ3/5iBjTJEeSsl4xxcNMjAwNzAyMTExODQ1
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDYxNTAwMDAwMFowLwIQY9JZ
CR5BbrCCOmqS+iTQOBcNMjAwMzAyMDc1NjAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEB4m
ZE75ymG+TLUeWKyKvS4XDTIwMDkwMjA5MDQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBL
X8dWsDuFGHU1Ql7l7fnVFw0yMDA0MjcwNzU3MjRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQ
KLUGHtgSCI1hliTgB6Q2aBcNMjAwNTA1MDgyODI5WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EAUO46RfOHLuQBcwJEJ9TAoXDTIwMDYwODA4MTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhA/yJr6C0Nw1jxv/5z9/olFFw0xOTA5MTYxMzE5MzRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
IQIQPiWddoEUpRs/5zNoUU/58hcNMjEwMjI0MTEzOTAwWjAvAhBpjxsb2EhYUVKh
q+89TQbBFw0xOTA3MDIwNjI3MjlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQGu2ugr/BUIGy
UlayB2+OlBcNMjAwOTE4MDY0NzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEBWNsbRa3TP4
njuTwkSYCyIXDTIwMDcyMzExNDg0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB8EOI9GBXd
9MCskdmu3KErFw0yMDA0MjAxMzUwMjRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwSQIQQHnnrDlk
LqIJmcXqmO3QgBcNMjAwMzE4MDgwMjM4WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQR
GA8yMDIwMDMxNjAwMDAwMFowLwIQL2VVBg+UzOv2y49wA/WSORcNMjEwMzEyMDgw
ODMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECECVy7oyqjr82LCcuH/8dH/AXDTIwMTIxNDA5
MjYwMFowIQIQQHUO4MO//OgHqKpoow6CPxcNMjAwNTIyMDg1NTMwWjAvAhAqDbok
GzmuN8GKBuVuBZD2Fw0yMTAzMTAxMDE2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQYsUl
+hmwz7xWWlBA9nDveBcNMjEwMzIzMTM0MTAyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEG7p
6e3BVafkuppy4tLol2YXDTIxMDExMTEzMTUwMFowLwIQOUQu0Aa0B0NYmylVgRr4
CRcNMjAwMjI4MDczNzQ3WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEHloAn+U2W1JnKLbBd1n
EX0XDTIxMDMxMjEzMjk0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBG1T3BYOV6z+S6g97t
6WSLFw0yMDA1MTkxMDI5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQTp26YJZ4hCd+lmh5
Yrr7NRcNMjAwNDI5MDYyMTQ3WjAvAhB/0tAbSnouolR9pgD7ehDFFw0yMTAxMjkx
MzE2MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQKBhtDTyPI4Q9a/rQXw075RcNMjAxMTE4
MTM1ODQ1WjBJAhAJW46S9VmSlHBZ6IDjowzrFw0yMDExMjcxMDMxNDVaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwOTMwMDAwMDAwWjAvAhB3snFWseFh1Xuy
LqgUiS4ZFw0yMDEwMjEwNTM5MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQTCl21VaWiqFj
GkJs8LR09hcNMTkwNTE3MDgzMDQ0WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEH3Nx5vStJMI
rNlNUvDtjJAXDTE5MDkwNjA5NDkxM1owDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhAOiXNERwk9
VYUtLIdyqWJHFw0yMDExMTMxMzA3MzBaMC8CECEHouUsOznoaCcNaeLZhbUXDTIw
MDYzMDA5MDEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhByzZtPaX9pN6gu8t7nhvZnFw0y
MTAyMTcxMzExMTZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQMyLBpQ7EVsnZB2QvRbuI1xcN
MTkwNzA1MTI1MzQyWjAhAhByBquF5xQ1EBpcjlb5V2qSFw0yMTAxMjEwOTQzMDBa
MC8CEDky/r6CJjd3XJ8+PUx3yC4XDTIxMDMxOTExMzgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAhAhA+CGuJhWOqfQlkjVkJYHUtFw0xOTA4MjExMjI4MTBaMCECECf1s/wJniz4
RAWDvyvtcroXDTIwMDUwNjExMTM1OVowIQIQOnILORlT+iWUyXVGwdnFjhcNMjAw
MjExMTEyODM0WjAvAhAnIF3XP8mmU5tZCAfvzX72Fw0yMDEyMzAwOTM1MzBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQLob6ISEFZhe6fvu8T7t5pBcNMjAwNDIyMDcwNjU3WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDxylQ0xrWQW0XH/pfP1JokXDTIwMTAxOTA3MDM0NVow
LwIQP5OHCbyHw0geULjKfVK8ehcNMjEwMjAzMDkwNzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJ
MC8CEHtkSFvoIrp95ik6Hs/mZUUXDTIxMDMxMjEzMjk0NVowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAvAhAG8wK9Oc/JBv/qyhnz5RbSFw0xOTA4MDYwNjE1MjNaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwLwIQe8kMHL2HpSEom6Anbvfa2xcNMTkxMjA5MDc0NTU3WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEFeEyGPECMxuQKm8cxqx8LQXDTIwMDMwMzA4MTkxNVowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhAEwu9tEwtfCBzabf+XYODyFw0yMDA2MTAwNzUxMTZaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwIQIQBwaJfbscunSQYhcqaN4FixcNMjAwNDI5MDYyMTQ2WjAvAhAZvbCl
F/xFPZXe2R2JyPq/Fw0yMDAxMjkxMDE1MjZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQYQEb
VRo4Y5mhQ8ZgtDjRuxcNMjAwMTMxMDgyNTE4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDoDEwLzAM
BgNVHRQEBQIDAUGEMB8GA1UdIwQYMBaAFCfx2E5gUGi2Yf5oGyhsbeQLcwlNMA0G
CSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQB3fn6sPoIBQh8Xnbqz0h7mRpaG53j/rupu2mqzVnFb
ni+DF7o1V8f9TwvUYLbSL/qRqyeYlXMTXA2sGmR2PlgL8AgU8saoifKDIhCnCshT
hK3jgeeMKU7Odrza6LSecVtLJXpwy+KP4Vkaqv5JpbQiLzs5sjBCG5pENxo+0jK1
Vq11YuQX8CFjvmH3767HpMZ0g1lLk+pQ5RssXG1zHtXS4EHYqIFUEMJBLV41gWnI
wXcecrOX886b5uJTzF/w9XiuhzCOVLbqL49uIB1GtcwDzdizG6UrfUGSSp2vijIG
iCP6FcFrW5LWBtbwlka4zHMBumsWJ3PLkStuFzXyqV9FXxPR6/RRPXx53MxLNzfl
MqAVNnD933YqlDL9e7UKZ8tv7TvHXh8k8qyST/XbyldnWNK4/h0LJVs4JyFLvKjD
qUPp2WhJdztmuTykDn70W/qpNoT1wLN8o3RB1RLDFjThnYRpNAb60G/3TEBHkk+W
sqrM/4oxdFYg/38ufN9QtGqYLFoDp9wTuhO173DCl5D2cvwctRuBCBMA+Z1BEUOL
I+fwNobNSFUaOHBiwwRE6zDZADvOY8CgE04FNkS6ZnwudhG1BDZkzjf8GUqH9K4O
Jslx05WgSX8B+7PmyXZR9IKkhFrjH1C/qw524CsifMonOpm7rgShFbS4ArHmCkdg1g== MIIDSTCCATECAQEwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwbzELMAkGA1UEBhMCUEwxHTAbBgNV
BAoMFE5hcm9kb3d5IEJhbmsgUG9sc2tpMSYwJAYDVQQDDB1OYXJvZG93ZSBDZW50
cnVtIENlcnR5ZmlrYWNqaTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI1MDAwODE5OBcNMjEw
MzAxMTA1ODI0WhcNMjEwNTE0MDk1MTA5WjBcMCUCFC9gAq+P1kGgZwug9n4B76EY
9kwYFw0xNzA1MTgxMzM4MzVaMDMCFBfOp1+nPYFNu4yDboI7618jDSIyFw0xODA1
MjUwODEwNTBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQSgMDAuMB8GA1UdIwQYMBaAFCmzyMTfo4f4
ZgUSWP1GKriYDXmHMAsGA1UdFAQEAgIDYDANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEAKZtM
gW9DOM043rhR3j7U8x3YsPEAXt2xdgxEnhXA92fM1q6+wppp5wXhC8q4ercVRYOz
eECJ4NeQ0pWADC3eBZHgsEgeR5VNIa89QLuD/it2GHn2X/63wIZFwFReL1dDoCDX
PI32DTOUy0ri4Y99bpIb1OYwy5bF6j0rUdCCmC76CbAgURxnbODzecFdm/03rc24
DSPKGOEVngMp+ZGWACrSotecsaSwdTI6zni4dyjInsDJ49LrPz8fjatF4vzCg4Gx
/SERnWn14Kcho9oyFA0l3K5Nex4tRKiqF3CSgPSwYFdTjxVQtSFrYI/noAS4hsYg
GpQOdHSuTBF5OfpzOqVJoxlQummftbHxkt1rzTOdpDs5wKt74AkVD4bABept2XMq
6e/Olw2EHIaq8A0oqPKVRKwEefznlzGCbX1zP1t+jDVLc20FxC3GM0NrVWr1Xjwm
7n8TjmcpE/37qeHMyVfvUyD61sOpW++tiCDc4AZNOlXfsofsJkm1ybtagFNx9Mng
DE0oIN65CoVXZ+Z3W9L/w4PelSCg/pMkHljnlO0Iige54vqElSmgdrU3tAZ25EDX
wL1j2l6t2enQ1+RmC16qba+5/DVuaN7NELu5FTJb5xKPOuIs1vLVvhOe2Rdjb+Po
F7z/ShnCAjzQKmFHoywMjECLM5eQ7qPy5i4tuQc=


       +2gr/FHI9NpY8LC+Nlg/wHlz3d0e5bSKt6AUIqvcMmY=   VWNNlU6xXaz53qC6rBhRV2O6oz6qacrSYbpr8PCW11U= NHtYOapRYquUoDLFidpynEp2f7u6vAMg73cKSrz7eG1/XWaDbBIFySz8Ad9Jqnas
j73eZEgCcXCpmGPoJmGVT77QQjhK4D/X7WmmAy6laj+w5Ce2iVBEJzssHDTP1EAa
JiO7f5B4agNpxoLm7NlDc2liPPsFx3hgbFq5WK0U+9OgbDbBgKgJ+YOhYuvpELwo
fpmjS8XIamVLZdSGK6thtMaedTBEfs2FQPZQrb5KxaXu/+sfIwET8fobS21KcqF0
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JjAkBgNVBAMMHU5hcm9kb3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppMRkwFwYDVQRh
DBBWQVRQTC01MjUwMDA4MTk4ghRA+PeKsONkEFaRyNngLPjBxkAKRjAxBgNVHSAB
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Elm113+GDo1mmtMB6TrKU42kEQsR1yH7FAO0/zsvnnVjUtFEHH45SQWS43fuZXO1
ioS0SFNO/7wKZS+cYOzzGlMvv+eW6jVYouXupM/Fa5+vkhYnw6v/LTWIYylw9XbZ
Xpgf+aSa8ZWiaTKfHhEHFmhVPjqUF4bkACVUknu+5UZKUTE1+69PgpEe0uhyzJ/z
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PjOdXi8XDTIwMDcyNzA4NDA0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAw7Bi5I4W1xO1S
NZKU46yMFw0xOTA5MTIxMDA4MDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQG3bvrAPSNROp
IY4+j7qtPxcNMjAwNTA2MTExNDAzWjAvAhB01LI0TH1IOc9tHxYgbxoiFw0yMTAz
MTUxMjU2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQQ+OZ9BAI4uf+TBj3G3dfdRcNMjEw
MzA0MTE1NTE1WjAvAhBejFKHwcJzDsxofz7Ope9TFw0yMDAzMjAwODA0NDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQWgBqwd/Gh/STT5yBBfFachcNMjAwNjI5MTEwNDAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEJMEkCEGCBeRCFqU36c3n/n9t/dHkXDTIwMDEwNzEyMTA0MVow
JjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAxOTEyMjMwMDAwMDBaMEkCEHo6u9c7
/fJry4du9MjTMAsXDTIwMDUyNTExMTE0NVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgE
ERgPMjAyMDA1MDQwMDAwMDBaMC8CEC0LctkQYe97aT9uTc7Ba5wXDTE5MDgwMjEw
MzI1MFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAyTEWUZbchSSF404V33aFDFw0xOTA5MjUw
NzQ4MzlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQLJHZdcYKMDoQV3MYfoKSWhcNMjEwMjE2
MDg1MDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDIwODAwMDAwMFow
LwIQKv10XAdWZzyRpytX/E8bYBcNMjAwODEzMDUxOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MEkCEDJA1mk3A32HEfmNNELQBRwXDTIxMDMwMjA3MzgwMFowJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAyMTkwMDAwMDBaMCECEE3rZvrw0WEShGI9oWk0AZoX
DTIwMDYxODA5MDcxNVowIQIQaHupn6OZbOFKNzGp1ODVzhcNMjAwMzA5MDkyOTM1
WjAhAhBBKBaZoQ3dGQdAD31r0EWdFw0yMDA0MjcxMjU0MzhaMC8CEG2puk8VUJ6R
reQgNTFlRCkXDTIwMDkyMzA1MTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhBah1u4xCJ+
vdbGRg/SviP+Fw0yMDA3MDYxMzQxNDVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEY
DzIwMjAwNjI5MDAwMDAwWjAhAhBQ11jxBkJr9LAJ0jwTbPbNFw0yMTAxMjEwOTM3
MzBaMC8CEFsGRTpaos1VVQolDXuItXEXDTIwMTAxMzA2NDcwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBCTAhAhA9ZkRvTBlquqVqkl7rY5gQFw0yMDA1MjYxMjQ3MDBaMC8CEBO+7TIk
zA1Vwewlge51lXwXDTIwMTAxMzA2MzQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAlwOGI
+GeJsVSQH/NBjzknFw0yMDAyMDgxMDE4MDZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQe68j
09H4T841oHPi8r0TDxcNMTkwNzE3MDYzNDA1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDmb
wjINKFuAIULRLN6UJ2UXDTIwMDQyMTA4MDk1NFowLwIQPFnNmqojdYMfsM2Zjf/t
bhcNMjEwMzIyMTM0NjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEBwaIkJa4D/7ilXjZbkf
4vkXDTIxMDIwMzA5MDczMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhBk5lX6e6860tviVhMg
eqgnFw0yMDA0MjkwNjIxNDhaMCECEHSzRJJhqgx/RD1RXtI3doYXDTE5MTEwODE0
NTMzMFowIQIQclpZ5/R2zXXOf3GFJZUdthcNMTkxMTA4MTYwODUzWjAvAhB7KOrQ
sZzvHgEPglzuDvPzFw0yMTAxMDcxMTQzMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQSQ9W
Kypk8Wf29dJcLddRrRcNMTkwNzE5MDgwNzI4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECECk9
4X6N66dkDM4zrcbhvnYXDTIwMDYwODEyMzg0NVowLwIQY5KjrbqskLRprk5sZFeS
bxcNMjAxMTA1MTQzOTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEHn2k3VV5EtSs5BM4CI7
99wXDTIwMDkyODA3MDkzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAW2C1cX0p2uMMLVvcU
dUx4Fw0yMDEwMTMwNjUwNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQbO1ruSFrQ93DBC6N
8mv/VxcNMjAwNDI3MTI1NDQwWjAvAhBV/7f8+rUQwA3rKnmSDxKAFw0yMDEwMDUw
NTA3MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQdLoKWgE+f/FoxXT1xH817xcNMjEwMjI1
MDk0MTE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDIyMzAwMDAwMFow
SQIQW8s8m1TSLiwy16136ZeVFhcNMjEwMjI1MTE0NTQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTIxMTAwMDAwMFowLwIQBy9kdFNyBECYiNhGsrb/BxcN
MjAwNTE4MDg0MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEFgFypxQKKDfrhCPLn+MImgX
DTE5MDYwNDA2MTExN1owDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA2hG59ZimK8utQ6WdQURWZ
Fw0yMDAzMDkwODM2MzdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQJVde0lLjzO07L4IGfXNW
bBcNMjAwNzI3MTEwNDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGlNBJmQ1CaghPyTRE7t
PL4XDTIxMDIwMzA5MDczMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBs7GNKWPHKsvtwKUpy
nLiwFw0yMTAzMTAxMzM1MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQfnxSu4qGCzQyoSYI
FYf4MhcNMjEwMzE2MDcyNDQ1WjAvAhBSBvObH+Zytv24h9CRvgiFFw0yMDA0MTYw
OTQwMDJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQNmYq/L8bfdEwfzWdSIRlmRcNMjAwNjE4
MDgyMDQ1WjAhAhBG9CPPG/bbmscHOvmw7QfRFw0yMDEyMDMwNzE2MzBaMCECEBS7
v3bEFsyqvwaFEFYo9sQXDTIwMDUwNTA5MzIzNlowSQIQJi08woB0B6fUJhDjYXK7
0hcNMjAwMjE3MTIxNzIyWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDIx
MDAwMDAwMFowIQIQJytWve4mTBnJ/irp4Zc3YRcNMjEwMzE3MDk0NDMwWjAvAhBV
F6aCJJPj1qNSDQDyWL+lFw0yMDA4MTAxNTM3MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQ
fVCmUAN+emVrMwzaF5RJJxcNMjAwODI0MDYyMzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCEC
EHPM5C+SMALGFYh4ykeh4McXDTIwMDYxNjEzNDUwMFowSQIQB3juLGG9JgA7cElm
nQsdkBcNMjAwMTI0MTQzODI2WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIw
MDEyMzAwMDAwMFowIQIQY61STOb4XZB6OWZM/E0GERcNMjAwNTA2MTExMzU5WjAv
AhA3BmniplQUUuvJjcvTlW9SFw0xOTEwMDQxMzEwMzFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkw
LwIQFv2wWnD3C4L0iAzF6Kk4NBcNMjEwMzAzMTM0MzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MCECEAmvs4FYRjMXR18c0qUDsKMXDTE5MDYyNjA4MDQxOFowIQIQWzSBqHQxCoze
G7maFTIZLhcNMjAxMjAxMTAzODMwWjAhAhBWyB1bnCD6MBWHp0qUI0mQFw0xOTEx
MDcwOTM5MzFaMCECEBb9D5dsfY2RP6CeTYzF9jIXDTIwMDUwNjExMTQwM1owLwIQ
ce6E1/gHG3Z4IDK17DJ/nRcNMjAwMjA0MDczMzM5WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EG5RcI95ErlXTN2iO6Qq50wXDTIwMDMxNzEyNDcxOVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAv
AhAK6Hc5LmouLA7Kzprl6pWsFw0yMDEyMjMxMTE1MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQEbICasDErmiLL806qzDVeRcNMjAwODAzMDYzMDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJ
MC8CEBnB1vWvLMiE8EDfbSDZe18XDTIwMDMwMzEyMTQ0NVowDDAKBgNVHRUEAwoB
CTAvAhB9A6MpZrH0Zn48nQ3eiCxAFw0yMTAxMTUwNjU3MTVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwLwIQK3AX9oyMxj29Rb3VpQBdqhcNMjAxMDE1MDUzNzMwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMEkCEAHtk5nD8VB24XOumYjgE3QXDTE5MDgyMDExMTMyMlowJjAKBgNVHRUE
AwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAxOTA4MTAwMDAwMDBaMCECEH84QnIAvm2S43zV+LUy
Vl0XDTE5MTIwNDE0MzU1MVowLwIQa8XKcVk/cHupP/BcKHBraxcNMjAwNDI3MDc1
NzI1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEFqr1MjjYkso1FdLmeLteM8XDTIxMDMxNjA4
NTgxNVowLwIQRNvrZSv3qDSI5jwnRpmbxxcNMjEwMzE1MTI1NjAwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEJMC8CEEw+yWYW3vVtRbHXSmb9TpAXDTIwMDMyNDExNDA1OVowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhB4nYiaUpe+WwaMyGbLUIWkFw0xOTA3MTYwNzUyMzJaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQIRMt+2w0tRE/mNd68wyu8xcNMjEwMzE1MTI1NDE1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEBqUW/c/r+dE4ue0S31xfM4XDTIxMDIyNDEzNDIwMVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhB151PWUPUgnJNPP/3f4IOCFw0yMDA3MjkxMTE2MTVaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQM2GBt2+IOHMZbnq1IFBLsRcNMTkwNjE3MDg0NTIwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEBsi//8COqgVGNj5SCQ+3BIXDTIwMDMxMDA4Mjg0Nlow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAFUi7213xlqOWLVxAMCX6FFw0yMDA3MDcwNjI2MDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQOuXNA1LhfEwTXUg8yUrn4xcNMTkxMjE5MTA0NzM0
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECECoDxVmUe/fmwhD/+VgnzFMXDTE5MTEyNTExMDMz
NVowLwIQJDgLrMWCUQ6rO176U1ETMBcNMjAxMTI2MTQyMTAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CEDaU3uKNoCNWCB8YoKOyIPAXDTIwMTAxOTA2NDQ0NVowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAhAhAsk9U6ryHrKv/k1w5BtDkjFw0xOTA2MDYwNzA3NTFaMC8CEGJoDrqW
wblyHQgmbwhJquAXDTIwMDkyODE0MDA0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBKzE3z
OlNAb02bkkmI8UPrFw0yMDAyMjExMDU1NDFaMCECEH7zwSW1gh890Yy67SsCBR8X
DTIwMDcxMDEwMTAzMFowLwIQMnTooVLFfPK94sKE+a1ncBcNMjAwODMxMTA0MjMw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHg+QNIzXJ/FXa4e0FRZZKQXDTIwMDMzMDEzMTUw
OFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA3poacH5dgLrfwzUkb0gQ+Fw0yMDAzMzExMDM5
NTRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQMOyZIllGgbmJu5YjPzv6pxcNMjAxMjE4MTkw
NDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTIxNzAwMDAwMFowLwIQ
F9ltBiZHqX1/yCLCl82a9xcNMjAwOTMwMTExMjMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCEC
EGAScVGaOq7ZRg4xJEPcNMwXDTE5MTAyOTEyMDA0MVowLwIQEPR1eXM+vf9zn/Qq
ThNmgBcNMjAwNzE0MDYxNjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEELzOk3+Gbww0Pvg
xb/yCFIXDTIwMDEwOTA3NDgyMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhAZXGX/gMyd9Wye
jAWDw2aPFw0yMTAyMjMyMTEzMzBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIw
MjEwMjE5MDAwMDAwWjAhAhArzIKffphzlGHr4h6OMZfYFw0yMTAxMDcxMDIzMTVa
MC8CEGun4/KgOAPeVTkUokID4K0XDTIwMDUyMjA4NDE0NVowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhAfpZcmhm336wg4NLY95iy4Fw0yMDAzMTAwODI4NDdaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwLwIQRFi2OUlwKC48FYLve1c8eRcNMjAwNzA5MDgzNTE1WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CEDp7bvNMCyQGeL9TWqcfIKQXDTIwMTAwODA2MzUwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAvAhA0ezlr0QoHEB6v+SthP92bFw0yMTAzMTUxMjU0MTVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwIQIQCWy0sS/m2ptXeWZtkjIKFBcNMjEwMjAxMTU0MjMwWjAhAhANjAk/
M46RB84AhOfWyT/BFw0yMDA5MDExNDUyNDVaMC8CEGz/E85//Ng/R2DPJHpJrHoX
DTIxMDIxNTEyNDI0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBynXD2jyLdqWxHF0NijgcT
Fw0yMDAyMTQxNDAzMTZaMC8CEHbaZz04hE6H3quF8PNAIkIXDTIwMDQyOTEzNTAw
NlowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBKaZ8xZEDRT7m+9Mt2uvN2Fw0xOTEyMTMwODU2
MTdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQAt9FIfAypoEYPB7mpsQ+RxcNMjAwNzAzMTI0
NTAwWjAhAhAm26GNUTIntfibc3vdAR0VFw0yMDA0MjcxMjU0MzhaMC8CEDeOGCp9
uTdgir09zHSBDWwXDTIwMTEwOTEzMjUwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAjiP0I
ZSqtxSXmLAUmzLcNFw0yMDA0MzAxMDU3NTZaMC8CEDr1UcOgomMo8R0IhChBYawX
DTIwMDYwNTA4MTMwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB8WNwO0y5Tmn4VQ+UPH1E+
Fw0yMDA4MTQwNTQyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQdbdrecBF38UdpYJtHQAl
GRcNMTkwODMwMTAyMTM2WjAvAhBZXmxjXNbsNRqPELnnx1i0Fw0yMDAxMTQxMjQx
NDlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQROPKe1X1oZeXc4STq/iDXhcNMjAwNDI3MTI1
NDM5WjAvAhAbuedZOL4ExZJAsNzbw8A3Fw0yMTAxMTExNDIxMTVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQcw0OZFpRy1rnWLo1luhZoxcNMjEwMTA4MTQxNTQ1WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMC8CEHCZBbDon/fgYtT0PGiQsbcXDTE5MTExNTA3NTIxN1owDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhAZHfdXg06IAQwWus5fI10IFw0xOTA5MTgwNjM0MThaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQEKC8Hbyuhr9/qVkct7CeUBcNMjAxMjAyMTEwODAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CECDaJtSbHNQnzhtAHpmHcO8XDTE5MTIxODA3NTcxOFowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhByIf9nU72WkIRAesl1G86JFw0yMDA3MjcxMTI5MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwIQIQd7gou75eG6AA+5sY+tvJgBcNMjAwNDI3MTI1NDM5WjAh
AhBlplfwGaJPj4UjD6oLPlWVFw0yMTAyMjYwOTUwMTVaMC8CEFKvE3ZEWX/2aUx5
kWLFxS8XDTIxMDIxNzEzMTExNlowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBDLRGjX4Wb93kU
Xg/ZFyk1Fw0yMDA5MDQxMzI3MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQd1QyWtepVrgZ
AwN0Ek8udhcNMjAwODI0MDc0MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEDNzuX5Bp+mo
N9ZdciGhu5AXDTIwMDQyOTEwNTYxOVowIQIQd25IVMbbKdJ06o0fCBVbZxcNMjEw
MjE5MDcyODMwWjAvAhBki3NUcesLqlCclVFT8LmQFw0xOTA0MDMxNDQ3NTRaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwIQIQHIuXtA3EfwDcYLBVInWmOxcNMjEwMjAxMTU0NzMwWjBJ
AhAfJWlUOVfmEMEREvnlNb8tFw0yMDAyMjAxNjQ2NDRaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEw
GAYDVR0YBBEYDzIwMjAwMjEzMDAwMDAwWjAvAhA+eqK8qFk3z/QXyfogjU5mFw0y
MDAxMDIwOTI0MzJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQBBScb9gv6FeoLICOO+ec8hcN
MjAwOTI5MDkyMzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECECR+whZO+WIwMjft/GtEgxsX
DTE5MDUyMDA4NTMxMFowIQIQDASBdEbIaSJzhak3cZkcKhcNMjAwNDEwMDk1NjUx
WjAvAhBchaFcz74a43pQaFRic+p0Fw0yMTAzMjMwNzUxMTVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQHeg5ItNDN4o3JD1tiL2N1RcNMjAxMDE5MTEyODAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMCECEHBHPvQIfKaiUp9oRhpZXsYXDTE5MDkxODEzMTQzNFowSAIPPwWMLQx9
cRkYQzcL6pjLFw0yMDEyMjgwODIwMzBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEY
DzIwMjAxMjE4MDAwMDAwWjAhAhBO/NYIWfGTBOz3XtsQKfT9Fw0yMDA4MDcwNzIx
MTVaMC8CEDdNEvb3mssPdHXQ9E1HumEXDTE5MTIwOTA3NDU1N1owDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhA3YpMrgMrb+vqeMJeGbml3Fw0yMTAzMTUxMjU0MTVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQY7UTOIIYPvO/EVq0FmzGhBcNMjEwMjA4MTM1MDMwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEEJMOyuBd5HtG2n5UliW040XDTIwMDExMzA4NDQzN1owDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhBtAusc/UFL2fziDrNa7/miFw0yMTAzMTAxMzM1MzBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwSQIQG49W9+0Nb2c87RzSfam2GRcNMjEwMTI5MDkyODMwWjAmMAoG
A1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDEyODAwMDAwMFowSQIQVwJWA0nDJPSp
PrrAR6sAjBcNMTkxMDI5MTM0MzI2WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDE5MTAyODAwMDAwMFowLwIQOnHkCy5pmTZVnEM07XjsTBcNMjAwNDIzMDYyOTU3
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEBVMQWENd9gm+mXJQRw5DWAXDTIwMDMwMjA5MTIz
MVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDAyMjQwMDAwMDBaMCECEG38
yCRbAV9SjD4umDvBxjkXDTIwMDQzMDA1NTQxNVowLwIQdY9YW7oEj4Zm7T58r8u2
BhcNMjAwMTAyMDgyNTQ5WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEB9d0HDafVEExCV4qpUo
lJEXDTIwMDIyMTEwNTU0NFowSQIQLlOOaDfmJhnSYawgmr0/gBcNMjAxMjEzMTAy
ODE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTIxMTAwMDAwMFowLwIQ
KbIQZBlHmC/envrXIkrtaxcNMjAwNDI3MTQwODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EB6yhEuJo0qtCH5arj0v2vsXDTE5MDgyMTA2Mjg1NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAh
AhBmut3rxIBPpZ01jVXPmRYEFw0yMTAzMDUwOTQ3MDBaMC8CEBJ7eSUa30iJRI2e
f/1AHSQXDTIwMDkyMzA1MTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhAlWtJ/xHC/o0Dl
X/x0ycYOFw0yMDEyMDQyMDM2MTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIw
MjAxMjAxMDAwMDAwWjAvAhAfWh8xhfTKfwHSjI2haxs0Fw0yMDA0MDkwODAwNTZa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQV7NazMmMkyoR9lZ9UBVyjxcNMjAxMjI5MTM0MjQ1
WjAvAhB0xYReN6+wDIxFj37lm/WtFw0yMDA3MTcxMDQ5MTVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQkwLwIQWT09dwHnl5yK2QAEcjVOIBcNMjAwNDIyMDcwNjU3WjAMMAoGA1UdFQQD
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CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQVjW00WtwtnuW4c/NnrXShxcNMjAwMzE5MDgyOTE1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMCECEARu1O2hpezgtpIhKO5tqwAXDTIwMDYyNTA3MTI0NVow
LwIQcG0Bf5EOCdiYvjcNu3T/MxcNMjAxMjI5MTM0MjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MCECEEHAx4J46gOn4pyTSYQMhXQXDTIwMTExODEwNTQwMFowLwIQZJW9MkVhMGFS
DaF/DzxYwhcNMTkxMjE3MTEzNDQyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEC45TwUnQ8X1
N6jslu/W4zMXDTIwMTAxNjExMTgzMFowIQIQf0TMh+k5Naa+VQOy0EJzhhcNMjAw
NTI3MDk1MDMwWjAvAhBgMCbR6IXmH5gFi03ZywMPFw0yMDAxMzAwODM2MzFaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQCbHfQiBx/PgSc+dNBROZ5RcNMjAxMTA0MTQ0NzAwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEHHI8Dl9gnhth2gk6gCdUM0XDTIwMTIwMzA2MjY0NVow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAloHR5WljOsqACKui36NqJFw0yMTAzMjQxMjQwMDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQU/T8pWC9Ksgzh8LYLQp+gBcNMjAwNjE5MDgyNTE1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGmyn6kXeLda+Rltpg2gUe4XDTIwMDYxMjA3MjAz
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhB7vP435nnUUkI6fxqrTJT8Fw0yMDA2MDQwNzM3
MzBaMCECEFUTuUIceWbvMBXTqJr0gmIXDTIxMDEwNDA5MjM0NVowLwIQCf4urLVw
Kacmj8eSc2KF8RcNMjEwMzEyMTMyOTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECECVB7A8O
k+o804BgGT8zfx4XDTIxMDMwNTEwNDUwMFowSQIQKp7ZN/l9sK0rBOrZd/TYshcN
MjEwMzI0MTI0OTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDMwMzAw
MDAwMFowIQIQAWAB0Z5sPf05ZAtTT1CraRcNMjEwMzE3MTM1ODE1WjAhAhB2mnNQ
ZBP3mWrWVeGj6tHPFw0yMDA3MDIxMjA1MDBaMC8CEBArPiE/9eaFnUVknhPFouYX
DTIxMDIyMjA4MzUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAk1s82AnzGyvwVp0kRgKKk
Fw0yMTAzMTcxNDI0MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQRXxBK11cK+gkKKRyADR9
ixcNMjAxMjA5MTMzMDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEAhCJpHEr+YaUVWbZUzd
IM8XDTIwMTAyMjEzMDU0NVowSQIQZ6Du3hU7VlWZLerhj3LzJBcNMjAwOTE4MTMz
MTQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDYxOTAwMDAwMFowSQIQ
eGtU0JI/DZpNTKZ6MEc76RcNMjAwMTI3MDkxODI1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgG
A1UdGAQRGA8yMDIwMDEyNDAwMDAwMFowLwIQCtTi5hbQBTQbZOMG5HgkURcNMjEw
MzEwMTMzNTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAQjsmPW0fWrU2M5h20ooUEXDTIw
MDMxMDA4Mjg0NlowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhB7oIIXZO6Mu9bYK+7qz3zTFw0y
MDAyMjExMDU1NDRaMC8CEHNFXw1d9wi1KhPBw3pcP0UXDTIwMDIwNTA3Mzg1OVow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAKssJHmyCl1RHbQT8d8aPAFw0xOTA5MjUxMDI2MDVa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQPw05WHL6ubdItk927Mdv4BcNMjAwNzAxMTIzNTMw
WjAhAhAPpZQjSr9E+LyLM1IQ8mShFw0yMDA5MDIxMjE5MzBaMC8CEGW7SQEHeyLY
74Yckg3+xsYXDTIxMDIwMTEyNTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAzrtC95/g8
xhho/8p68uzcFw0yMDEyMTUwODM5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQXpNnzicD
9/5idpDMFDLxrBcNMjEwMjI2MTMyNDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGBZ7XF3
Ze1tJuxcg70c/EEXDTE5MTAyNTEyMTA1MFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAaimJu
JBw4D2omfoiO4pGgFw0xOTEyMTIwNzUxMjRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQOTzS
uvb2POfaFHZ++CWMyxcNMTkxMTE0MTM1OTI4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAJR
SqEhIhCJXNlJm8fJWSsXDTE5MDcwMTA4MzY0MlowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB9
tqeqxH+Cq2gbZVOiiAmfFw0xOTA4MDgwNjM5NTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQ
P+cz2mZjhhc0IxwXkbwDpxcNMjEwMjE5MTEyMTE1WjAvAhBW7YELJabuHxE0d4ww
wJulFw0xOTA2MTkwNzAwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQMdgecCH7v+DzWHtq
e3qJ6xcNMjAxMDAxMDY0NTAwWjAvAhAGF/FdUtajw1KPqh+NTuYLFw0yMTAzMTIx
MzI5NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQF4doXCLPp2wJGroqzUCiZBcNMjAxMTI2
MTMzNzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDntX0IADpO2fmtfn37+He0XDTIxMDEy
OTEzNTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAJGLlYMoKB45kR/w4J6KfxFw0yMDAy
MjYwODEwMjNaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQHSRqceVkREVn9JeCrJ9FkBcNMjAw
OTE0MDcwMjE1WjAvAhBbjdrv8jTkgN/U7X/3DuVcFw0yMDA2MjQwNjQ3MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQLNulSvlz6FW19sRFsF+BiRcNMjAxMjA5MTMzMDMwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEF/QcVslDDQc2h30EAhglcMXDTIwMDcwMzA2MjY0NVow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB5gJXqc/318kTc4SogeNPzFw0yMDEwMTMwNjI4MzBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQXgYm1pDz+pMFbd/L4WkvUxcNMjAwMzA0MTE1OTM4
WjAvAhBCGRFoTbg/uAa6Fo26S0o1Fw0yMDEyMjExNDEyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwIQIQRKvBdrkySB8jhBFu0+shzxcNMjAwNDI5MDcxMzQ5WjAhAhBLhhf6EViD
8FYFxGa2M4MNFw0yMTAyMDIxMzMyNDVaMC8CEFiOZ3Z8yszkLYH7juXsPQwXDTIw
MDYyNTA4MDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBnchpvgluSADbnqKgSv5f9Fw0x
OTA0MTIwNzM2MTRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQJhgOIjuKe10JPD2n62tupBcN
MTkwODAxMTA0NTI4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEGziZCoYrhY/ZMNIqSOf888X
DTIwMDUyNjEzMDY0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhA9MZxSY0QPL8pdB95lxxrg
Fw0xOTEyMTYxNTI4MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMTkxMjEz
MDAwMDAwWjBJAhBD5zEigQVV55ICvtY2xzRAFw0yMDEyMTcxNTQ4MzBaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAxMjA3MDAwMDAwWjAvAhAYSRmjR8ZAyvew
zRzszOleFw0yMTAzMjMxMjM2MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQHPpH+/fJaz2k
dLu5EGMmdRcNMjEwMjI0MTM0MjAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEBmA+JUIR17C
e5lHevXl2EcXDTE5MDUyMjA2NTg0MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBAHCR+EEWU
le1vOj4Qm1WkFw0xOTEwMjQwNjAzNTdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQF66ef2vn
F9RCVlAS8hQybBcNMjEwMTI1MTQyMDE1WjAhAhAVmdgXTajTeiWbnndSG3bHFw0y
MDA5MDcxMzAwMDBaMC8CEDWSuFR2xtdc3V6kATtg0uYXDTIxMDIyNDEwMjU0NVow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBETLSrudlrOBb4aAjbAV8MFw0xOTA4MjkwNzE2MDFa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQXqQD+QetBjt4or96SXMEDRcNMjAxMDEzMDYzMTMw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEFPB+Sgi1AKZGfhG34mn57IXDTIwMDgxMTA1MDkw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhAjfTXReFsmrrCH42H3BEOhFw0yMDAxMDcxNzIy
NTNaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMTkwNDA0MDAwMDAwWjBJAhA2
u3x/tzpI9oUjTI/mpcFcFw0yMDA5MTgxMjAyNDVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYD
VR0YBBEYDzIwMjAwOTExMDAwMDAwWjAvAhAkWZJVwpYMMbUAzrWSkV4oFw0xOTA2
MTkwNzAwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQdfhhVP18Ont2QoFxkS6v4BcNMjEw
MTA4MTQwMDUyWjAhAhAUgRGqP9j1aKXsbM3OwzT7Fw0yMDExMTAwNzQxMTVaMC8C
EBUDrMoeJelGIoNpZg/KIR4XDTIwMDkwOTA3NDk0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAv
AhBtbn59ZcVVKjbM7ywW2lU7Fw0yMTAzMTcxNDI0MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
IQIQU2ZmYzlamXonOzFXIlgYQhcNMjAwMTA3MTEzNzIwWjAvAhAQAK4eJGF18T8p
s6K3a3R7Fw0yMDA0MTYwOTQwMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQSXWH5Rcsmbdk
cCnGVHeQvRcNMjEwMjAxMTU0ODQ1WjAvAhAIatjvZtCi7twJIyac0OeHFw0yMDEx
MTIxMzE1NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQNVNaMLr9qFVf4TfGbNH0FRcNMjAw
NjAxMDgwNTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDJ+24yHZtDuo5dcznOA2ZkXDTE5
MDYxODEwNDU1MFowLwIQNDgtYQXZ4tB9GTpacXonyRcNMTkwNjA0MDYxMTE2WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAf4EoxYOh6JmwrGW9k7rBcXDTE5MTIxMTA3MjM1NFow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAbBNGdarbgiX//2TkPakotFw0yMDA5MjgwNTExMDBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQSZBRf8RLpnijDhkgONNkRBcNMjAwNzEwMDc0MDQ1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEG5v/yfsy5/Pf6gRYJo7avEXDTIxMDIxODE1NDM0
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBLj4UHBsLyBcG/Q+hTqHi7Fw0yMTAyMDExNTMw
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQQFh30Zatl1+XO15b0c9TYxcNMjEwMTA4MTAz
OTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHTukTxB8hYUqA7VvtzGlK4XDTIxMDEyNzEx
MTQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhASwAK6uGavFilwTVDxyLu1Fw0xOTA2Mjcw
NjIxNTJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQXUBy5JeClM2O9kzh/qvV/xcNMjAxMDAy
MDY0NjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CECUuGaZI/HcX96XTnJ6VE7UXDTIwMDkw
ODA2MTAxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAzWsV4rYdqxgJPX8+mgkAPFw0yMTAz
MTExMzA5MzBaMCECEBu02Z2XPXoiXse0o4uMkLQXDTE5MDgzMDA1NDkyNVowLwIQ
OQMX4Cj8oQO3dl8z6DrJ1BcNMjEwMzE4MTY0NDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCEC
EHsobzJ19hSvr8twZRDtVjAXDTIwMDYwMjA4MjgzMFowLwIQL0eerEzPBA837cCC
dmTm2BcNMTkxMjAzMDgwMDA0WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEGZqIYRWXpBQ0u9c
wAxrGpoXDTIwMDIyMDExMzU0OFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAy
MDAyMTcwMDAwMDBaMCECEAMytT8k9E7bw6yqTm+iHBQXDTIwMDUyNzExNDg0NVow
SQIQHliT5ZegJm2qePxalP3EihcNMjAxMTEzMTMxMTQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDUwMTAwMDAwMFowLwIQTDQYHwnZUKJJuHyRbac6XRcN
MjEwMzEyMTMzMTAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEFyPs5tEjm5O8U3bUbvCvLMX
DTIxMDMwOTE0NDMzMFowLwIQX6cC0haP7iAsKKajJJxc6RcNMjAwNTI2MTUxMjE1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEA9dhW/80wCaHvrnOtTn6nQXDTIxMDEwODEyMDYw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBzwhdQR8Jy2Stqar2P5ng5Fw0yMDAxMDIwNzA0
NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQKNHrZ2bZARmNP7XGiZ3J+hcNMjAwNzEwMDk1
NjMwWjAhAhAEfqhZbJaM9wGBlAbIKL4dFw0yMDA5MTcxNTA3MzBaMEkCEBaJqtE6
r9npi9/jRT+JUTYXDTIwMDgxMTExNTgwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgE
ERgPMjAyMDA4MTAwMDAwMDBaMC8CEFhZdBKhA1r/W5Ng9p0LsCQXDTIwMTIxNjEz
NDkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAG1/37x8mJwdS/p79x1FLFFw0yMDEwMTQw
NTE0MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQPx7kjFjMuQK6G3Pyh7iSKhcNMjAwMjA2
MTQwMjMzWjAvAhBqPy6kfQRv3VPaxIyCIztQFw0yMTAyMjQxMzQyMDBaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQIPkk6ebIpTg9lIRvldBl+RcNMjAxMDE0MDgzODAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMEkCEHE9diVRj6InFEMAXd6zxQwXDTIwMTAxNDA5MTIwMFowJjAK
BgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDEwMTMwMDAwMDBaMC8CEFpe44QdTZF+
qwefBoihubYXDTIxMDMxNzE0MjQxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAiptgFz4cp
ZJTOgi2SMaHSFw0yMTAzMTIxMzI5NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQJjtjoFeh
oxqR1Dhglb3IIRcNMTkwODIzMTAyNDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDzkdelQ
q7UK8tqphSzTFkMXDTE5MDgyMjA2NTg0OVowSQIQFoGJMvkCnqKNzKgmqwssvxcN
MjEwMjI0MDkxNzE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDIxOTAw
MDAwMFowLwIQNwVt7z4hp0GV+pqKkw1kIhcNMjAwMTEzMDg0NDM3WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMC8CEBvyoVhGb3YdyzvwNkdfNU8XDTIwMTIyMjEzMDEzMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAhAhBK/9FZyrJYm6RU8T2ogjLUFw0xOTA1MTMxMDE5MzBaMCECEFyn
nU/wSh0PHOj5iiPOjmYXDTIwMDgwNzExNTg0NVowIQIQVey4NUTKapW4JDRFG6TH
UxcNMjEwMzE3MTM1NTE1WjAhAhAHni4jQcGO/xFflJ4AAtx+Fw0yMDA2MDkwOTQ5
NDVaMCECED2+rtMi3wXtqKZO9oUShZcXDTIxMDExODE0MDEwMVowIQIQB9kZmBgC
tuRF18xy9D70oRcNMjAwODI4MTEyNzMwWjAvAhAdiz8sSQEE2KR/2xpraoaxFw0y
MTAzMTAxMzM1MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQWLtZ3K9fPwKpQdtBXV4sjBcN
MjEwMTE5MTMxMjQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTIxMDAw
MDAwMFowSQIQbjXJIvnLj/IIk7xkBGjboBcNMjEwMzIzMDk1ODMwWjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDE5MTEwMTAwMDAwMFowIQIQaS7bG8YG8plDk2S9
0KAY/BcNMjAwMzE5MTIxMTA2WjAvAhAf/nfz972XRo8VbMHa6/RVFw0xOTExMjAx
NTM2MTRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQWO6pBKIgs9E25X+SsvV32hcNMTkxMjEy
MDc1MTIzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECNdM1s03OIXPmbjLwW6iZcXDTIwMDkz
MDA4MDUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhATSlqsvQA/GrgBqWUl3eyVFw0yMDA2
MTYxMzU1NDVaMEkCEFwyzTY+vYpnOUz7NrDOQWYXDTIwMDEyMjEwMTk0NFowJjAK
BgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAxOTEyMDEwMDAwMDBaMC8CEARyWRLX2n+H
JSjJxsn6DEwXDTIwMTAwMTA3NDUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhANvQiNKYkK
xVIjtLpCAIEWFw0xOTEyMDUxMTM0NDdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQWDeMTNgu
HfQo5QCfk2cN6BcNMjAxMTI1MDgzNDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECECCF56xm
kcPb9WtmYCNH6AIXDTIwMDkxNTA3NDQzMFowLwIQU/Uc57Vw5FEak9H30NQHjhcN
MjAwNzAxMDcxNDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC4CDxbdF5bdIl27f3l9QJ5pjBcN
MjEwMzIzMTIzNjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEgcWKRTnZi9uVEVHgL90y4X
DTIwMDIyMDA2MTUwOVowDDAKBgNVHRUEAwoBATAvAhB8diokfOhVCo/PT+MEEhbp
Fw0yMDAzMDYxNDQ1MThaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQTdbUkIOU8zBSrBQdeBR4
yxcNMTkwOTEyMTMwMzMzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEHSHui7WvWhKfPwG07c9
Q7gXDTIwMDkwMzA1NTMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBDIJ961IVNhzJRgA2J
oR58Fw0yMDEwMjcwNjMzNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQeECsmC1Tq4sWr3l5
PTmWdhcNMjEwMzAzMDg0MjQ1WjAvAhBUhpQQDqKQSLAeHARVJ7vAFw0xOTA5MDkw
NjIwMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQbOjh3wcpfwgyzO17UYxtAhcNMjAxMDI5
MDgwNzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEDqzwyyqJQ57BhRPgDHT/ZgXDTIwMTEx
MjA4NDI0NVowLwIQLvWr4q/wcxkAmE4XTLR4/RcNMjAwOTE4MDkwOTAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEJMC8CEC+YCOzoxQADRjoW6wQVrCEXDTIwMDYzMDEwMzM0NVowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAvAhAN/L0a1qFEgRZ2nyVyHMekFw0yMDA1MTgxMDA4MDBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQVUfOsNKxrPMi9Alj1A4FFBcNMjAwNzMxMTEyMTE1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEBD0Q7+xy6dZtp6S8CtOZN8XDTIxMDMyMjEzNDYwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAc9n47wnhT92Cjl+xLOrhFFw0yMTAxMDcxMTQzMzBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQD8z1p4skU2a1dbCV8Yf42RcNMjEwMTIwMTIyNDQ1
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDExOTAwMDAwMFowLwIQRDyh
wS79SsByiD9p+11BgxcNMjAwNDE2MDk0MDAyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGVo
6KLkafDvHrrA4EkDm1YXDTIxMDMxOTEzNTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA2
WEZvGMyF5OSOSHVYwYZlFw0yMTAzMDUxMzE3MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQ
UGkXBuufBpnVX14UNjZluxcNMjAwMzMwMTQzMTExWjAvAhA94ilhCWgT7YvloODF
l3hsFw0yMTAyMTgxMDA4NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQPDsRmCwkJ7AE+F22
A4oEqxcNMjAwMjI4MTAyODQ4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEG8BIneqYfd2MU5w
BNxrjNAXDTIwMDEyMjA3MTIyMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAmpmPBH5aycbhh
FZqB2Dn1Fw0xOTEyMDMwODAwMDNaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQCoW5+h0MgsR7
6d3YLV8JpBcNMTkxMTA2MTMyOTQ3WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEGH7Q35+2y7S
N+weQvn/fZgXDTE5MDQxNjEwNDE0MFowLwIQdz7KMLQ2ahXghJM79X3CVhcNMTkx
MDAzMDcxMjI1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFv+URm7QSyxnUg0yuSyH8QXDTIw
MDEwODEwNDUxOVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBTzM25cMX4c+AmUqZ17pQDFw0y
MDAyMTIxMTM0MDlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQamFmvmdS6GzRd0ORZ4HhYRcN
MjEwMjE4MTMyMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEBUYiCYNn5tG/HfL1hBm0TIX
DTIxMDExOTEzNDExNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAfRpbSteAIYRivzNg3hEQh
Fw0yMTAzMTUxMjU2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwSQIQGBzxn9LoCGUjID/7uKJ/
BhcNMjEwMzAyMTI0NDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDIw
MTAwMDAwMFowLwIQbyLtFg5sXRtTGIz2xIFPbRcNMjAwNTIxMTA0NzE1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEAKBSFn9e3AY+1hu0l9vXHIXDTE5MDgxNjEyMzQyOVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAhAhAzWVh4TUraERPixOxGcJJ9Fw0yMDEyMDEwOTQyMzBaMEkC
EBVMGs4ppmt7VxzgX/Yw4RUXDTIwMTEwMjE0MjExNVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAY
BgNVHRgEERgPMjAyMDEwMTUwMDAwMDBaMCECEFpGgwp6bb5/EapF8TyqzhIXDTIx
MDIyMjA4NDgxNVowLwIQMi4p/n/3rM3Z3Knh+y7fyRcNMjAwMTE1MTMyMTU2WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAlRNILs8GdnwvNIOnQZRUAXDTIwMDcyMDA5MDIxNVow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhATGvW2Pp8UiRMJCvm7PJgjFw0yMTAzMDExNDU3MzBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQQpzOScDv2n4bWam5hlVSMhcNMjAwMjIxMTA1NTQy
WjAhAhBRkJ5idzdZkeMuZU40EjMjFw0yMDA0MzAwNTU0MTVaMC8CEGuE3WORJuvX
HyZesWhVwN8XDTIwMDExMzA4NDQzN1owDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBZIdpUcWBQ
akmYMmG+r5xNFw0yMDA4MDMxODQ4MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQY3I44rDq
+xnGdIE14jgRpRcNMjEwMzAzMTM0MzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEF/sJemn
+9sqDEXaC7ftMZoXDTIwMTEwNjExMTEzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA2rWPN
X4gKC0/VgnuX0uK/Fw0yMDEwMDEwNzU2NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQIQDv
XiaWqslMmQ++fRliBBcNMjAwNTA2MTExNDAyWjAvAhBiMmgWGwhw1jD0nudcrjv4
Fw0yMDAyMDUwNzM4NTlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQKBYttvI373w5+zaUuzed
WhcNMjAwNzIxMDY1NTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEE2vavVujw5twAQfCWLx
/mkXDTE5MTAzMDEyMDA1MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhA+U1WJ203nS0LvyNle
h4WTFw0yMTAyMDIxMzI4NDVaMEkCEGmuxeotv3Yzg9VAcJcIdrcXDTE5MTAwNzA4
MzcxNVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAxOTEwMDQwMDAwMDBaMCEC
EEqrFPXWBhJ95vljhN3HOm4XDTIwMDQzMDExMTczOFowIQIQHskZmuyOPyGifNXt
sNxN2RcNMTkwOTExMTM1MTAwWjAhAhARoMQUxBfEcs57JeCOcciKFw0yMTAxMjIx
MTIyMTVaMC8CEBDgC1yK75AVWFyHwDCHfPMXDTIwMDYwODA3MDY0NVowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAhAhAYrzvYIz6Vh6oGdqYy/jeDFw0xOTA1MTMxMzIyMzlaMC8CED1C
H8cLOcIicz+T98foqrUXDTIwMTAxNDA4MzQzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAx
mLzqYGGWI7yG67c82KRfFw0yMDA1MTMxMjU3MzNaMCECEHP8+2D7KJ9+wWFbXsPk
TZkXDTE5MDgzMDEzMDg0M1owLwIQV1z1QGzhn/qm4qiV0KuK0RcNMjEwMzEyMTQy
MzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDqaYzl4saFnkBYdwWJla8AXDTIwMDgyMTA1
MTEzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA+u8whpZYVaqPfzyHwcRfDFw0yMTAzMjMx
MzA0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQJo8FnKRYcd2nEswtI4KbVBcNMjAxMDE5
MTUwOTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEH1OYuZmGSrprpaXg/9pQksXDTIxMDIw
OTEyMTUzMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAyMDIwMDAwMDBa
MC8CEBrJxgTco9yB5nolm3a/cLcXDTIwMDcyOTA1NDIzMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAvAhAn6Y33iiWUEoP4TPIJzLkoFw0xOTA4MjMxMDI0MzFaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwLwIQZCiN/Tu/ulrBnFg3DVFy4hcNMjAwOTA3MDUzODMwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEGX5s9z3NsBDlIf1X40XjPsXDTIwMDgwNjA1MjYzMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhAs85kJj4jdTi5ahbK9nW/zFw0yMDA1MTMxNDM5MzdaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQkwLwIQJY6aAIGN6J6/fuG/p3WEphcNMTkxMjIwMDcwNTA4WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMC8CEAymqa0VvpjlINjg/HU2PqcXDTE5MDcwODEzMjUwMlowDDAKBgNV
HRUEAwoBCTAvAhBMaCjgeUiYdFXlWlXQPXToFw0yMDA0MjgwNzE3MjZaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQXtd7VYwNpqo2itbhBuBGthcNMjEwMzEwMTMzNTMwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CECu9gStFnLeCabkotEqZVeIXDTIwMDUyMTEyMzkxNVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzBJAhBLuqPvp0Z7EofPijHHqLJhFw0yMDA2MjMwODAzMDBaMCYw
CgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwNTE1MDAwMDAwWjAhAhAQ585T+sWr
OP6A7QuXfSJJFw0xOTA3MTkwODM0MDZaMC8CEDozKweaXQotuO4LN9I4w1sXDTIw
MDUwNzA3MDUyOVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhB41IU3DTGPEmCDRJ5hgV3aFw0y
MDExMjcxMTEzMTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQclJkOCv7cV0Y44cdLOHcNBcN
MTkxMDE0MTAzMDAyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEF5hnYiA4ZyE7hg6ptBjlK8X
DTIwMTEwNDEzMjAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTBJAhA2TGbpowICIRJdV1iShIuN
Fw0yMDA3MTcwOTA4MDBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwNzAz
MDAwMDAwWjAvAhB0/wP0ednkxB1oAYsm9+juFw0yMTAyMTYwOTQ5MTVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwSQIQVS4Krv+fFhb6yDpE9tJXnBcNMjAwOTA4MDU1MjE1WjAmMAoG
A1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDkwMzAwMDAwMFowSQIQXDDWJ8M8A3Gc
Pqx0IjrqShcNMjEwMzExMTkzNjE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDIxMDMwNTAwMDAwMFowIQIQaxA/Gw9TD6qw+kgBuz0+ExcNMTkxMTI2MDkyODU2
WjAhAhAWRTyRYrzO5mmj63DL8R7mFw0yMDA2MTkwNjQwNDVaMEkCEHjOz1Aw76Ug
/M/1oyn5CKwXDTIxMDIyNDExMDQxNVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgP
MjAyMTAyMTkwMDAwMDBaMC8CECzk1FzecsfowqqaS91e5eYXDTIwMTAxMjA1MjMz
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBLbgVsqAPcIXz1+V6VNNGwFw0yMDEwMTUwNTM3
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQM25SJk3/I3YuaxKHeRNqZRcNMTkwODIzMDY0
MzIwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEEqVDUGg3EWWzP1TO21GCEYXDTIxMDIyNDA5
NDMzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBBHg+/AJW0xCE41ipdQPkfFw0yMTAxMTgx
MDI0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQcDmhJp2GewHlE3JX6hyS5RcNMTkwODA3
MDU1MDQzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEHAS9gerfp/xKISBWrl0rgcXDTIxMDMx
NzE0MTgzMFowSQIQT0WyRHv1E4vKWTNPmMn6cRcNMjAxMjIyMTEwNTMwWjAmMAoG
A1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTIxNDAwMDAwMFowLwIQPoNtBYx0aACs
mbNbv11mABcNMTkxMTI4MTAyMTQyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFFkws7E0+Rs
9Xw8EUJDqZUXDTIwMTEwMjE0NDYzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAp3+4YyD+F
RyTydultHwi8Fw0yMDA2MjUwNjUwMDBaMC8CEHgjrzf38xsLtTWpt4jncv8XDTIx
MDMyNjA3MjM0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhACLyv3l1eovvMHHm8hNcVTFw0y
MTAzMTkxMzU2MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQOSX3aA3Zl8MpaC7O/AZWURcN
MjAwMTA4MTA1MTE5WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMEkCEF6Q9ZJEOfNo92bqKVO8+qwX
DTIwMDcxMzEyMjEwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDA3MDYw
MDAwMDBaMC8CECCNXCjAOuxvQHwrHGLTQagXDTIxMDMwMzEzNDMxNVowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhBN22Mk2Sm1PCu4b9luHHjeFw0yMTAxMjAwNzE5NDVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwLwIQfRLGrB8B9Im1pEHIl1w5lxcNMTkwODI5MDcxNjAxWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEH+mA8ItzFW3xUO5HOzHGG4XDTIxMDMxNzE0MjQxNVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAhAhBkrwt4bY8By0U0cF/Ks0xeFw0yMDA1MDYxMTEzNTlaMC8C
EGRMHXQ8THVd76F4PUyxmNAXDTE5MTEyNjE2NTUzOVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAh
AhBaaSE0wDxuUXhFlUAhrh/hFw0yMDA1MDYxMTE0MDFaMCECEAhUKkKDN9ZEpCU6
ZJnYF+8XDTE5MDgwNjA4MjI0OFowLwIQd79TbkRB2f28crfvlxu0ORcNMjEwMjI0
MTM0MjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECx0SW3QUoTiytiH2Fw0CWAXDTIwMDEy
MTA4NDk0MVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAhcqSGa6NBxBytJ/ZSdCtHFw0yMDAz
MjcxMTA4MjhaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQKuhmHYuAnwuFVyoh8A6POhcNMTkw
OTIzMDg0OTUwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFqh2L3xMDVWOd5d9+l2OQEXDTIw
MTAwNzExMzM0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBOfe/Avmv+EALmSQk5KBBIFw0y
MDEwMTMwNjU0MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQXiemUUmcZv3W6RU7AS8nZRcN
MjAwNzIyMDcyMTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEDV1peUgKmlbu+2vpfwmpQ0X
DTIwMDUwNjExMTQwMlowIQIQIeAwklvqzqb4eGhlUlFfxRcNMTkwNzAyMTI1NjQ5
WjAhAhBU6UtjQyci3TpQ9bCF06uSFw0yMTAzMTkwNzI0NDVaMC8CECQV0h1yspRZ
7RFW+a1QuhgXDTIwMTExMjEyMDMwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhB/3qDwpP5K
g6sAtAD+3+PzFw0yMDA4MjUxMzA5MzBaMC8CEDOZev+H13WbLxZilo03eN0XDTIw
MTAxMzA2MzgzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTBJAhAo1qwy2XJYmcmBCtNnKtXhFw0y
MDEyMTAxNTAxMTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAxMjEwMDAw
MDAwWjAvAhAqgckIs+HXFRbphGgbpfdsFw0yMTAzMTUxMjU0MTVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQRQSaHoiCoiMkz88sGCjsXxcNMTkxMDI5MTE0NDIxWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMCECEBMhUzkDcotrspQgurhoIx4XDTIwMTAxOTE0MzQwMFowIQIQE3Qe
Lhk34t2iBD94Xt4rwxcNMjAwNDI3MTI1NDM3WjAhAhA31+XsegkjtzEUnCyX3L68
Fw0yMDA1MDYxMTE0MDFaMCECEAiUGfbJVHV3YRDLHcJqolIXDTIwMDQyODEwMTkz
MFowLwIQavkmplue8ytxXgih7y/bmRcNMjAwMTEwMjAwMjA4WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEBAAlzZuTxUgJHl6jsk2iAIXDTE5MDYxNzA3MjI1NlowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAvAhBAgTtLkQONAOelZEgFhyHNFw0yMTAxMTgwODI5NDVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwIQIQSA44I4Pg0ObU0K/ImNi9/hcNMjAwOTI0MDkxNzAwWjAvAhBMfygG
0GBlAkWaX0rRjUnnFw0yMDAzMTkwODMwMzVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQNLYN
ESdWJoRuSfum4P5IaBcNMTkwODI3MTQzMTE1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDE5MDgxOTAwMDAwMFowIQIQZfGR6S5EeAbDuLuBLUC26BcNMTkwNjAz
MTIxNTM5WjAvAhBh3w8je7PGuTqCDS+ZA0g9Fw0yMTAxMTExNDIxMTVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQXVKshlyCHPyexGNWbVZSAhcNMTkwNjA3MDcxNTU2WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEJMC8CEB2q5ijKYPCyDNJf+qjCnlwXDTIwMDgzMTEyMTkzMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAvAhAJV94ieIpI4CMf8i1mhORNFw0yMDEwMTIxMTU4MzBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwIQIQcX4UqU0OE9CjB1cV/Gk7RhcNMjEwMzExMTY1ODMwWjAh
AhBgYxrqLR8Nq0c9EnyY1GF2Fw0yMDAxMTAwOTQyMjJaMC8CEEP1h4eL/WpXhGdM
lmciZNsXDTIxMDMxOTEwMzkxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAC45EPHwDNTUy1
oeN6UgHxFw0yMDEyMzAxMjI2MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQBZsxuW0Pac9k
K516gsKFcBcNMjAwODMxMTMyMDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEE7rVanOJ0TM
ddxMcoltCnQXDTIwMTEzMDE0MjgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBgbdSiJf9K
nffYXPUplESjFw0yMDA2MTUxMjE0MDBaMC8CED7UlTgpZDWtAzitEotxmZ4XDTIw
MDQwMjEyMjQ1NFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAxZp1TRKL6YwPdXNKOtRTvFw0y
MTAyMjQxMzQyMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQUx18VuHxDFHGdB4EzKLjAhcN
MjAxMjAxMTIzMTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMEkCEEGQ0/IqwEL+q073uA0UzFwX
DTIwMTAxMzEyMzQwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDEwMDYw
MDAwMDBaMC8CECj0IP2UgS8ELppuPI6LgFgXDTIwMDExMDA4MzQ0MlowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhA8lWSFAspYGT/EPWb2CddPFw0yMTAyMjYwODQ0MTVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwLwIQarsWlW0aUaQbOeOBmH59yRcNMjEwMjI1MTMyMjE1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEJMC8CEFL7DqI8hBRtamZPDM3KuwEXDTIwMDkxODA2NTc0NVowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAhAhAaGYQEcU0LLKVFiOurWURDFw0yMTAxMjAwODA2MTVaMC8C
EGaD5VkVpJe5o9jmbh0f18wXDTE5MTIyMDA3MDUwN1owDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJ
AhA42WalD3NyOe/PapM2r11UFw0yMDA5MTExMTM2NDVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEw
GAYDVR0YBBEYDzIwMjAwOTEwMDAwMDAwWjAvAhB3aBo6uDygWt8OuCEhZc87Fw0x
OTExMjkwNzI5MDNaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQMIyrrkqadD22hdwIow3bWhcN
MjAxMjEwMTI0NTQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDcwMTAw
MDAwMFowLwIQKgAtioGJDnhbg46H39BBIBcNMjAwMTIyMTExMzA2WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMC8CEAWqvZV2cNkB1xWT29t2lqEXDTIwMDkwMzA3MzYwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBCTAhAhAozK4Rln/mAOv7ExaUhImmFw0yMDA0MzAwOTM5MDdaMC8CEC1R
IuVvrETi73PahH8fLvsXDTIwMTAwOTA1MTgxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBY
6vMqlTx4M77DeSwTfspoFw0yMDA4MjExNTQwMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
QX58uT1NZNSBUgV53C2q1xcNMjEwMTI4MDk0MDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCEC
ECLldEvKucZ7BFTB077KsXcXDTIwMDQyMDA4NTI1MVowLwIQN5Nut+I7poJr6L3N
yvPJLRcNMjAxMDIxMDUzOTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEEC0AuKJieNB9Wtb
bykmbHEXDTIwMTEyMDEzMzEwMVowLwIQJOBVStCa/WYuGvwMPATyUBcNMTkwNTI3
MDkzNjE5WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDxf5fiXZmEsHoiZqrgTzpIXDTIwMDkx
MDA1NDExNVowSQIQJjSJswHZBsVwuYgNC5lJARcNMjAxMjE3MTEyMTMwWjAmMAoG
A1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTIxNjAwMDAwMFowLwIQKvd6/TXm4eUq
AUr5cAct8hcNMjAwMzEwMDgyODQ2WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEAFwm82JC3Mc
O3X/JCntdN4XDTIxMDMxMjA5NDQ0NVowSQIQYvNenuSQrcF3bd+6yCnCIRcNMjAw
MzA5MTEwOTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDIxNzAwMDAw
MFowLwIQZP0HBpg3nB7UdFjtrxRTzxcNMTkxMTA3MDgwMzA3WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CECq4zolWhChToDNZ6FgRx50XDTIxMDIyNDEzNDIwMVowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzBJAhB8essU2JpAjUcDWYhWG49qFw0yMTAyMTYwODAyMTVaMCYwCgYDVR0V
BAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwMjEzMDAwMDAwWjAhAhB15u997Qf9oKx8Ebbf
7lJcFw0yMDA1MDUwOTMyMzZaMCECEF5pD5UcNUM68MvZUdChbMYXDTIxMDMxODA5
MzEzMFowSQIQJj4YQXpNKWjavTjJdRqmnxcNMjAxMjI5MDkwMTAwWjAmMAoGA1Ud
FQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTEyOTAwMDAwMFowLwIQESGBC14VlJv7SyI9
Nat7bRcNMjEwMzE3MTQyNDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDIhaL/7sKaQn+ox
6syS6X0XDTIxMDIwNDEzMDYwMFowLwIQO1e4GDUyS3Pf2gZownpEnBcNMjEwMzIy
MTM0NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEAQA4lA7RkEUtWICXnefLv0XDTE5MDYx
NzEyMTA0OVowLwIQEWmT2dN5LgQ8w+sn+ndCFBcNMjAxMjMwMDg0ODQ1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMEkCEAtcpsM6XTw+PdpbhyJjk90XDTIwMDYxNTE4MjEwMFowJjAK
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NjI2MDg1ODE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEHaJpB8224NHqkdkdJiv7N0XDTIw
MDIyMTEwNTU0MlowIQIQaeXIs7wymufyWl5wplkVRRcNMjAwNDI5MDYyMTQ5WjAv
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MjAyMDEwMjgwMDAwMDBaMC8CEHvTbYzm4ef2BrOEiaqi6EgXDTIxMDMxNTEyNTQx
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBf/vz+ihGiOmBmYntUZa4HFw0yMTAzMTIxNDIz
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQYX+ZKnI6w+zxNZ3VHjjsWRcNMjAwNzIyMTI1
MTAwWjAvAhBEcnV6yAlF+LRiKXMXGkpRFw0yMDA5MTUwNTE0NDVaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQSxkzSGbowP8CUUK0S2kPXhcNMjAwNTEzMTQzOTM4WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEJMCECEBiGbe9ZYg24SMwIsmlg4qYXDTIxMDEyNjA4MDAxNVowSQIQaq2G
P9kVaHzEzwVnyHSH4xcNMjAwNjA1MDk0MzQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDIwMDUxNTAwMDAwMFowIAIPQRHO3fIn/rpWLQUyOZASFw0yMDA1MDQw
ODMzNTJaMC8CEB4S/2+2lan7ObfUGDa0ZmcXDTE5MTIwNTExMzQ0OFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAhAhACg9pbz9+7/jvK62JgAFRoFw0yMDEyMTYxNDEzNDVaMC8CEBTo
mcmIcBzZ8LQUGCWPk44XDTE5MDkyMzEwNDgxNlowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhBm
6Q79F0KnaoVO16XYBokFFw0yMDA0MjcxMjU0MzlaMC8CECDA3abyw9ni9th0X0Wt
1pEXDTIwMDMxMjE1MjE1MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBNe8Vu/qnNEa/FSK4e
6QNmFw0yMDA1MjEwOTA0NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQYP6Cbxo+w4NdX4vv
M2pvPBcNMTkwNjAzMDk1OTUzWjAvAhAJ59UrvuHfCiMHfiIMVvFyFw0yMDA0Mjcw
NzU3MjZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQemj5+IklVAa9beduVBZ8dxcNMjAwNjA0
MTMzMjMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEDnokNwE6SEx4+IkvOspL00XDTIxMDEy
OTA4NTYwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAxMjIwMDAwMDBa
MC8CEBtkLIbykc5PuezeaFMXX8sXDTE5MTIxMTA4Mzk1NFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhAOXbPxJAC5DEXXnABKMhd/Fw0yMDAzMDkwODM2MzdaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwSQIQM0Vp+oneBtUhgikksqzJuxcNMjAxMDI2MDk0NTE1WjAmMAoGA1UdFQQD
CgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTAxNjAwMDAwMFowLwIQJa23dy7L8u0gGFDsotNl
KxcNMTkxMjI0MDgwMjMzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEHSiN79Mm+4R5vLB5KBr
YogXDTIxMDMxNzEyMDkxNVowIQIQbhdGQkuKt4X2vuvq2nXZFhcNMTkxMjA0MTE0
MjA1WjAvAhAi1B5R2ncEuXJIRg0WzCvlFw0yMDAzMTMwODE3MDhaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQUK7QxTwalSMRe53eZEobfxcNMjEwMzI0MTEyNDE1WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEDMC8CEHuKFaD3AROMXBepvbrqNI8XDTE5MTEyOTA3MjkwMlowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAvAhAK2TKi+pg0x30qnjeW4vvtFw0yMTAzMTcxNDI0MTVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQL8kS9gZwkMXvvKXCIimf+hcNMTkxMTI3MDc0MjI1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEFXLlpxn3smUUTHrZGjiRzQXDTE5MDYyMTA2MTkyNlowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhAv+5jhvs0hwg5pS9LO7o8IFw0yMTAzMTcxNDI0MTVaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQf61xg4hqeJ9eDySiH8U4MBcNMjAxMjE4MTAyODQ1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEBY5tjwhJofIwxUUj0rnCQgXDTE5MDgzMDA2MTQyOFow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBWZFCB7K8hNBNBTkRdJs+1Fw0yMTAzMTIxMzQzNDVa
MCECEFz5HuwRXBNYvW0nSDG8XaAXDTE5MDYyNzA3NTY1NVowLwIQdsEan0erWqF3
fsCIyT02aRcNMjAwMTA3MTAzNDE2WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEFjU83wNk+AR
8NHktvjVMPoXDTIxMDIxNjEwMjM0NVowLwIQAZAqzm7GI2NnaYvlU/4NtRcNMjEw
MjA0MTExNDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEggPg/ar/V2NpWVEZWo26oXDTIx
MDMwMTA5MDM0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBAfDu0hiDAtY6U+ZJrsrBsFw0y
MDEwMDEwNTE3MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQBbGIQ99Oxq3zqRk75HhqdRcN
MjAwNTI1MTUxMjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECECvlAtQfU4e29ZWO3eVyiX0X
DTE5MTAxMTA5MzQ1M1owLwIQL5SKavAmumT3NnxVDa1W1BcNMTkxMjExMDcyMzU0
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECstMghdsyrwZY2z3nUlRk4XDTIxMDMxMTEyMTEz
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhB+VRGqrY6VM/eYdwqSBFwQFw0yMDA0MjcxMjU0
NDBaMCECEGdARDh7mY48mAkyC0BJ4xcXDTIwMDEyMTE0NTYzMVowIQIQWHwqcKtt
j1fstnqfdJuh/RcNMjAwNzMwMTMzMDAwWjAvAhAo+CEvs6XHQcdH0595KEoYFw0y
MDA0MjAwNjA1MjdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQO8aCy5/2lAvln2iyToFdTxcN
MTkwODIyMTEwODQyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCEEXcllRAywy443aZdtQ65KwX
DTIwMDIyMTEwMzA1OFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDAyMTQw
MDAwMDBaMC8CEHJRECJBouNYT21K/Q92sAQXDTE5MTIyNzEzMDcyMVowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAhAhAmffmfU/zJJ5mkxqWyLshDFw0yMDExMTMxMTIxMzBaMC8CEByf
yIuK4i4H9wkinaNZ42kXDTIwMDgyNjA4MzcxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAl
tMTxsUPNDdpnBl9qsURnFw0yMDAyMDMxNDU2NDdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQ
YO46/xLrbG8ESdbvGxAlCxcNMjAwNTE4MTA0NzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EFbaFPvZefqCEOcnIg5PtwcXDTIxMDMxNzE0MjQxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJ
AhBSirlBT66BMvU8M/spg7BnFw0yMTAxMjUwOTI0MTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEw
GAYDVR0YBBEYDzIwMjEwMTIyMDAwMDAwWjAvAhBKuFdCne/agi9U1WmU6RcaFw0x
OTA3MTYwNzUyMzJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQNj6k1DIoEq+lxKKGvVoe9BcN
MjEwMzI0MDkyOTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEF0GbvoTgYs4Vdb7LdKYpnQX
DTIwMDIyMTExNDAyMVowLwIQBmd3wxgHsl5fTSxQzz1fVBcNMjEwMjAzMDkwNzMw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEDysuSDgk2PGPi5Pqjuwze4XDTIxMDIxNTA4Mjcw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAeBQMLfZICq2QD8DSYyO8RFw0yMTAxMDUxMTAz
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQW3cglOlp/1exnrB14mMSZRcNMjAwNDI3MTI1
NDM5WjAhAhATDh+KhTurYHwUZyTcEJJBFw0yMTAzMTkxNTIzNDVaMEkCEGzf/p0M
Zn+xWNkYiPAIshgXDTIxMDIyMjA5MDYzMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgE
ERgPMjAyMTAxMjIwMDAwMDBaMC8CEG3+9jaXUPaItejEiamaW0QXDTE5MTAyOTA4
MDQzM1owDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhASej1CY/fZ2q8IsmHfd/f7Fw0yMTAzMjIx
MzQ2MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQSsXiiErUGFr0GSXlOhy5fhcNMjEwMzE3
MTQyNDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEEqPuylB+z/voJIvR+H28ewXDTE5MTIx
NzA3MzkzOFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhALGVHIom5r9knogYwybwXmFw0yMTAz
MTIxMzI5NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQPyIbPJqmOHbObH70HhVZahcNMjAx
MjE2MTAyMTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEBgL8ZotRObHI9aLgcZ+CyAXDTIw
MDQxNjA5NDAwMlowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhALLWuJQ6F2BDztCqFpaDz4Fw0y
MDExMDkxMzA1MzBaMC8CEHjnR+eSQ9TsVLWp8jJz+LsXDTIxMDIwODEzNTAzMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBddNDVOCTsX40yaF2NeWWbFw0yMDA1MDYxMTE0MDFa
MCECEHe7hDTDgcRWZD8L5jNomVUXDTIwMDUwNjExMTM1OVowIQIQV8CFWvb3e2Ia
D0tfpilWoxcNMjAwOTE2MTE1NjQ1WjBJAhBCNnxoEZiLEZwi33ZDZYb2Fw0yMDA5
MTUxMjE0MTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwOTAxMDAwMDAw
WjAvAhA15IQoSwbtpDHtCvFXh8RzFw0yMDEwMDExMjExMTVaMAwwCgYDVR0VBAMK
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3uNvSq2vTHKTQBcNMjEwMzAxMDkyODQ1WjBJAhBeUv7nCkz3ZlajQiRHF7rBFw0y
MDA5MzAxMDMxMTVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwOTAxMDAw
MDAwWjAvAhA/W50meEP4dCya0oGE0fm7Fw0xOTA3MDQxMjI2MDNaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwIQIQLPB7fLqoKaAm9T3TK/+okhcNMjAwNTA2MTExNDAwWjAhAhBFk67i
TDSOUStZqu70okPoFw0yMDA4MDUwODMyMTVaMCECEHPIfo3Q1AGUb67FbLyOEKcX
DTIwMDQyMDA3NTM0MVowLwIQODyJMub/hSKVy9eAMtTtMRcNMjAwNDI0MDc0ODIz
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEHYDm9+hmS+03W0qMSX94qcXDTIwMDYxNjA3MTMz
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBYV0eiGdO4MIy/VYF4wjoxFw0yMDA2MDgwODM3
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQdtZiDJ7031D8txEsD2Z5FhcNMjAwMTIwMDc0
ODU0WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDkmIWaLptGWjpDM6hLqoNoXDTIxMDEyNzE0
MzgxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBOEg1cruqhXKHHCApsmFEVFw0yMTAxMTUx
MzE2MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQJGuAWZ/OagmCXjzIGXiIahcNMjAwMjI4
MTIwMjM0WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECECVZAfKJpWbRqPLAL0cZq6wXDTIxMDMy
NTA5MDkxNVowIQIQQLxEDNiqCRCuIKOLcpaJbhcNMjEwMTIyMTEzNzQ1WjAvAhAq
+iLSHz7Ohi19iK5li+P7Fw0yMDA4MDcxMzIyMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQ
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LwIQTuLvMGPGt4IhtMMvUZpbChcNMTkwNzEwMDYzNDU2WjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MEkCEE1fo9TnzbgeR20rtK8QmnAXDTIwMDgxMDEzMjUzMFowJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDAxMDEwMDAwMDBaMC8CECRt5zPa4S9ruBahTpse4yQX
DTIxMDMxMTE0MDMzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhBEU3AgsPJV6Oz7NmObvPy3
Fw0yMTAyMDkxMzQ4MTVaMCECEGpbS7mO5LNpWkyOyJW+fzkXDTE5MTExOTA5MDM1
OVowLwIQP7AKu2yBW86tYhY5TV/W1hcNMjEwMzE5MTM1NjE1WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEFUepiWvZd9XAobHSOk5s04XDTIxMDEyMDEwMjgwMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzBJAhBadUIszpOPOBgpIkYjGGNuFw0yMDExMTcxMzE0NDVaMCYwCgYDVR0V
BAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwOTE0MDAwMDAwWjAvAhBZ4h5SGhJeXjcUypiK
gZRKFw0yMTAyMTcxMzExMTZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQLQiTJlis7WJGiN2c
RXuFSBcNMTkxMTE5MTY0ODIwWjAvAhBSu2yfxaZXmyAf5A49npsYFw0yMDA4MDUx
NDU1MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQDpcKe3P1TZ3GR2XIFU8FGhcNMjAwODE4
MTE1ODMwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDgwNDAwMDAwMFow
SQIQeGzQ0RSRrrqQLnL94ImkABcNMjEwMzE2MTUyNzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEB
MBgGA1UdGAQRGA8yMDIxMDMxNjAwMDAwMFowLwIQCp5sojich47jMh9ymmWLMRcN
MTkxMTA0MDc1NTE4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEEfqUYLzlwyIHTK5ugMvBk4X
DTIwMDMyNDEyMTEwM1owDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhA0gt1692wZ59IQYouuJI6R
Fw0yMTAyMjYxMDQ5MTVaMC8CEFajw5qBx3/mRdgXi2BSsvcXDTIwMDQyNzEyNTIz
N1owDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhANj9E15byQzaUhDTpy2d0EFw0yMDEwMjYwOTIx
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQR77CV4kL5nXnMGxzsxgMchcNMjEwMzA4MTMy
MjMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDoRQ+DwFK6eN7YSUbplxE4XDTIwMDYzMDEw
MDkxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAcArb4nbRYgyVBNrnFsXpzFw0yMDAxMDgw
ODMwNTNaMC8CEH2xVGm4MwO2AL21sdK/r0IXDTIxMDEyOTExNDkwMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhBQRUcuTdyf7sm7ZwfODdMNFw0yMDA4MjgwNTQ0NDVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQY3MssSUEw52lLO3oBZI6NxcNMjEwMzA1MTMxNzMwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMC8CEBwMkf4atekcOeK+5rbayesXDTE5MDQxNjE3NDgzNVowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAhAhAxbj4q3qkfoke2VbygoFNmFw0xOTA1MjgwOTI1MDBaMC8C
EGF0pyVr1mjhKy5MQ6zpyikXDTE5MDYxMjA4NTEwNlowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAu
Ag8ciywsJD56boO29EviVJEXDTIxMDIxODA5NTEzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhBHZUo7gr+QjhiB5PTdRyKCFw0yMDAxMjEwODQ5NDJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQVWGT/Q3xXQWu5VRHdQ52EBcNMTkwNzA5MDY0NDIyWjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CEHORc4dEbhTUdTg0rafvHksXDTIwMDgyODA4MTE0NVowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhAz7eUrLCN/Q7v8fNlKv5PkFw0yMDAyMjUxMDM1MzZaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQUwLwIQas3gKdl6aoEVvRrnzfDIqhcNMjEwMzE1MDkyNTMwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEFMC8CEEVdw5DciNY/JoODJQUTd54XDTIwMDgwNzExNDY0NVowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAvAhBddGfKU0FPXpPinEDilEPTFw0xOTEwMTEwNjU3NDhaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQCAPDjfBMr8lQdN5hIePjaRcNMjEwMjI1MDg1MTE1WjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEGg7FuBeVh+Pkrq3y725M7IXDTIxMDEyMDE3MjYzMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAhAhBWuW03oDGsrjkEA5D48kaUFw0yMDEyMDIxMDI3MDBaMC8CEFcg
t695acjCZe4yeYnsKoQXDTE5MDUyMTA5MjUyNlowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAb
eQpNZlJ2iHpM2adsWBzKFw0xOTA1MjEwODE3NDRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
Rs+vpniSdPpX8VydRd8eWxcNMjAwMzMxMTAxNzUyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCEC
EFlC3qFl2k9slcuyZtLRw+0XDTIwMDIyMTExMzcwMlowLwIQUZMvNRgMqt/m+Iss
u+7IehcNMTkxMjE4MDc1NzE4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEEjJcQwrK65C9TCO
dz7bJRkXDTIwMTExMjEzNTkzMFowLwIQUEMq3gt0BVArafFc+MUuDhcNMTkxMTA1
MTIyOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEFfTejXmumKCLg4TcY0SNhEXDTE5MTAx
OTA5Mjg0NlowIQIQZtWVGWHA8CbJEg21ACvjVxcNMTkxMjEyMTIwMzUwWjAvAhB6
KKGcXMWkD9YRdXWhyy9yFw0yMDAyMTExMzI4NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQ
SIsiugIFvAnMZc9xjnhXexcNMjAwMjE4MTIwOTIzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCEC
EHkvQOJestrhESLNTMm8eKUXDTIxMDIyMjE2MjIwMFowLwIQV9YEFVxgULxE4sSC
KNqCzBcNMjAxMTI3MTEwODQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEGQoeBxdAFinEsC6
RoPYmucXDTIwMTAwNjA1MTAxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhASbQ2PXxO/YqUC
L03yF5Q3Fw0yMDEwMzAxMDUyMDBaMCECEFavcTMcTctR9N92AAmFKE8XDTIxMDIx
MTEzMDIxNVowIQIQIOfDalc2nMd7XJW4DioW5hcNMTkxMjEwMTE1NDMxWjAhAhBe
DFO8nPUhIQw+a0kba5KOFw0yMDEwMDgxMzIzMDBaMC8CECHl9yD0aiLf2lM+tdhn
sNEXDTIwMDgxMzA5NDc0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBXm3gTi99SWZRTWdK9
PgFbFw0yMDA1MTIwNzExMzJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQGjML9tJBLA5pJGZ8
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IQIQXWwphpufknMX6xET3yPBXBcNMjEwMzIzMTQ0ODMwWjAhAhAJChKYWoqz3TgU
WbtbYD/5Fw0yMDA1MjUxMzA2MzBaMCECEH38ocYfFADp2qk1FiERMu8XDTIxMDEy
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MTIzMTExMjMzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBVwPT/FBwF4DoQ3L/lIfF2Fw0y
MDEyMjkwNjEwNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQek2rXd/A5fiqaGNQBlDxXhcN
MjEwMzAzMTM0MzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEE+hx+Y5ecpf3S3hST4EzPoX
DTIwMTIwOTEwMTExNVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDExMjYw
MDAwMDBaMCECEBHOU8I6IPb5bxzcyZ93oGQXDTIwMDIwNTEzMjczN1owIQIQebm3
GbwRFs5fTee2D5wgkxcNMjAwNTA2MTExMzU4WjAhAhAfmONMWe8MhqyhxmMY2Grc
Fw0yMDEwMzAxMDEwMDBaMCECEAPUi87u657OyEwrNloVuJ4XDTIwMDcwMzExNDMw
MFowLwIQZpZax3WXl7Gaj3Lww4Q/xhcNMjAxMDEyMDUyMzMwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEB/QCt7NRqQOBb0pr0oe03QXDTIxMDMxNTA5MjUzMFowDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAvAhBQhnEAfjXuHIUMLXaPHolqFw0yMDA3MTYwNjA4MDBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwIQIQZCPRqRTf+gyIR/JsxandfRcNMjAwMzAyMTc0MTU3WjAhAhA4zTGK
xuPVAEOgUOK8oiKMFw0yMTAzMTkxNDEzNDVaMC8CEE+CdGH51gq692wr4aAZrNcX
DTE5MDYyODEyNTcxOFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhARCRJjhaoXlFOOCcEftT//
Fw0yMDAzMzExMDA4MTJaMC8CEGTR/MCbNbQpA87zSUJXI2sXDTIwMDUxODA4NDAx
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBVPh+Io/2rXtcujI2yGMw4Fw0yMDA2MDUwODEz
MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQPXLjWF207M4S+PC/THTq0RcNMjAwNjE1MDYz
MzMwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDYxMjAwMDAwMFowSQIQ
XvKj691hMFMEHGwTyezHTRcNMjAxMjA3MTM0MjQ1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgG
A1UdGAQRGA8yMDIwMTEzMDAwMDAwMFowLwIQZCrTIiP1OK5Mr4k7Apa+9RcNMjAx
MjE3MDkyMTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEG0QVNRLHXJIylaMAn4VRVsXDTIw
MDcyODExMTEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAaAdKEQPY2aITgVVwSj4FCFw0y
MDA0MjcwOTI0MTFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQKoVvXEqc8temhkOMfk3k1BcN
MjEwMzE1MTI1NDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAb2jcRr9by7CRbrqifgevEX
DTIwMTAwMTEwMDkzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhARzefDgaEefIqg7UIpJjkx
Fw0yMTAzMTkxMzU2MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQand3jy2V6XJQHjHimcnO
PxcNMjAxMTI2MTQzMzMwWjAhAhBPvG1P5piRhnE+ZGpDFuY0Fw0yMDA2MDIxMDUx
MzBaMC8CEDHj5FU1cDX7csXXR8+j+KUXDTIxMDIxOTEzNDIxNVowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhBbVbRMoDXjGbOllBDDD/SqFw0yMDEwMDcxMjIwMzBaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQUwIQIQDQwet45GLc1x60Em259J+RcNMTkwNDE2MTMxNjI2WjAvAhAHwzzj
wsGfAL3CeXCBOJjJFw0xOTA2MjgxMzA2MzlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQU2Pr
1UT+nzf+z/cYb/74oBcNMjAwOTMwMTAzNDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEE2N
9Fjjn+ieVdhLV1JCbz8XDTIwMDUxODA5Mjg0NVowLwIQHQplZTcraG8G8IQeV6Bv
cRcNMjAxMDAxMDUxNzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEF49E4titm3nDZbC5/HN
afoXDTIwMTIxNjExMTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBY6RchyKVi8kj3raUd
0iZfFw0yMDEwMDcxMzM5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQI0jcCbvCN08iDhme
jdgAnBcNMjAxMjA5MTA1NTE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEDTMujlYTmlGeYF4
BXibTqwXDTIxMDIwMjA3NDM0NVowLwIQTcz0++O6whrbOVTDwRX3OhcNMTkwNzE5
MDgwNzI4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEC+iIOwulOpNO5YvbkHsrbMXDTIwMDQy
NzEyNTQzOFowIQIQMVhrbeAORc6CDr46xHjSNxcNMjAwNTA2MTExNDAyWjAhAhA5
KLjtO3dgpdup7QJ4AtdhFw0yMDA0MTcxMDQwMDFaMEkCEH1JRvcER0d2pp76a7Mb
UJMXDTIwMDkyNDA5MDExNVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDA4
MTUwMDAwMDBaMC8CEB7izUic3SQfjHEuBZrIk/AXDTIwMTAyNjE2MTgwMFowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAvAhBiCp8nIfnYSmHttEro7h/GFw0xOTEyMTcwNzM5MzhaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQHQEJUIGQg/yfy/5rmMuUFRcNMjEwMzEwMTMzNTMwWjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEBQ/bqBSOJ9Ty18LyAEEWMQXDTE5MTIxMTA3MjM1NFow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhABdif89OCWzUkt7fx7zWFLFw0yMDA3MjkwOTQ1MTVa
MC8CEBXuK/agSQzQhbVhOWz9q1QXDTIxMDMxMjEzMzEwMVowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAvAhBYwnG4crCAW1x8WSxbWbfMFw0yMDA3MTAwNzE5NDVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwLwIQex+WDRYFyNL9RN0mYUDR9BcNMjEwMjE1MTM0NjAwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEAZcCCki6MAt2upCgrf4WAIXDTIxMDIyNDEzNDIwMVowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAhAhBcIaeV6XFiQAWymokaAPXyFw0yMDAyMTkwOTA2MDNaMCECEDkLLYRF
ZnCcDlHHkDT0J5gXDTIxMDMxODExMjU0NVowLwIQf6+mW20ZKUyn26e0eQku6xcN
MjEwMzE1MTI1NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEARF9LvyEijfZq41HR3W71sX
DTIxMDIwNTEzMzEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBAxK/fhMld+So+sYWnTVpK
Fw0xOTA0MjUwOTMwMjhaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQSFj0odxiPFKhoT1u1rV7
9xcNMjAwODI1MTQ0NTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEEOxWpyV0k04xWWR2mAV
yxQXDTE5MDcwODE0NDAwNVowLwIQA63n1K+mDjEVeNPjNgWKHRcNMjEwMzAxMTIz
NDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEEaYYAQrhgH4W+T1a/EZNlcXDTIxMDIyMzEx
NDMzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhAjHoE1AlfW0lhvM2bO8AGFFw0yMDA2MTUx
MTE1MDBaMC8CEBBjsuM2ziR9JZQE1Vx98+cXDTE5MDcxMDA2MzQ1N1owDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAhAhBHemXft5S20wv4daAKT4GUFw0yMDA2MTUxMTE1MDBaMC8CEFdn
uOYcOh1n9M0Gr/Y4ewQXDTIwMDUyOTExNDkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAZ
IAUvDZw6vZCNYLWvtX2yFw0yMDEwMDkwNTE4MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQ
b9JmL5kwD4tWdV+Sj5CI6BcNMjAxMjIyMTEwMTAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgG
A1UdGAQRGA8yMDIwMTIxNzAwMDAwMFowSQIQUnvIIu07/g/ecgS9XWO6ZhcNMjAw
MzE2MDgxODM1WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDIyOTAwMDAw
MFowLwIQCtFmix/owBpEz15usE3YahcNMjEwMTA1MTQwODMwWjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEF0Hi04unZg3O5mKvd8z4FEXDTIxMDIyNDEzNDIwMVowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAhAhAOoYOpXk9/IhiA5VuF2LKzFw0yMTAxMTMxMTU3MTVaMCECEAWizJ5p
WEpQJD812qYxLkMXDTE5MDcyNDA5NTEzMlowLwIQBNeYUi47GnWVez6ia6MeHxcN
MjAxMTMwMTQyMTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEGuDyAu7nPWDJ/T0ZbJHU+wX
DTIwMDUyNTE0NTkxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAwQ5cwBFsQLQkUmXAIJ8hv
Fw0yMTAyMDExNTQyMzBaMC8CEECP9l4LMlc+PH3ER/L1gWcXDTIxMDMxNzE0MjQx
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBPb8CW6AVOWTsf6HWzQApPFw0yMDA1MTIxNDM3
MjJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQaxm0eiGmLbse4pg4+fkK8BcNMjAwNTI5MDc1
NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAXLjuhBlNFyCdHuoLr5Jz0XDTIxMDMwNTEz
MTczMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBBYDOaPncmVsm4dae9+hJaFw0yMDA3Mjgx
MTI0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQDesdG/DAZIZ7uFj7toZE7RcNMTkwODIz
MTEyODUzWjAvAhAgnOoi4YEwSPKtMT1CyShwFw0yMDExMTMxMzA3MzFaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQF+I2xDiNXYe8Xa+fCqy7PBcNMjAwNzAyMDY0NDAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMEkCECYNb4u/Y5zytkRFCJ6am9YXDTIxMDEwNDEzNDA0NVowJjAK
BgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDEyMjgwMDAwMDBaMC8CEHLgA8JFrrWR
v8XNFO6h4zgXDTIxMDIwOTExMjgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhB1vjKjL4O1
TcbpL29W2qJdFw0yMDExMjMxODIwNDVaMC8CECZ1EWTXIuuxJBzvRxD0zR8XDTIw
MDExMDA4MzQ0MVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAdDBtqpH0dkRn2NTyO5jE9Fw0y
MDAxMzEwODI1MThaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQZTAcYLgogT6va7Ne+6iC5RcN
MjAxMDA4MTMxNDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEEGPrb8WobWIDL0xIPwKI1QX
DTIwMDkxNzExMTQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB3LSaxaYfL5o2c9kBrtW0A
Fw0yMDA0MDYxMTQzMzNaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQPTt500z1FS40zVUGwc5j
uxcNMjAwODExMDg0MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAuid8/iHg72Whdqqxt7
CfUXDTE5MTIwNTExMzQ0N1owDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA2vchJ33rzAYI4znxL
aWXtFw0yMDAyMDUxNDI4MjRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQdjDfKbeuCPYrh59d
p2Dv+RcNMjEwMjEyMDgxNDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEAobY7Lbq8VFi8vt
9zH6M7EXDTIwMDkwMzA4NTA0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBReyky1tWhhveU
7eJhCVd0Fw0yMDEyMTYxMTA4MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQPLyoEnwOf0Qs
YBg+UqD5uxcNMjAxMDE1MDUzNzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECECEDNlqQN/JI
AcMzdZHDJsAXDTE5MDUxMDA2NTE1NVowLwIQGSor5SJIUwMgRY1A09RGBxcNMjAx
MTAzMTA1MjMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFlHI0J7kIv2L99xMrFLDRcXDTE5
MDUxNDA1NTEwMVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhA4XHnHUgY1cYbK+iq2X2OgFw0x
OTA4MzAwNTQ5MjVaMC8CEG3Qn0L2g8aBju7elsZLkpEXDTIwMDgwNzEyMTIwMFow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAFtaygGBOIw1hCLN9MRFBQFw0xOTA3MjYwNjE4MjZa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQT+gd1BT1kTK4RJgLRdWH4RcNMTkxMTEzMDg0NzI3
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDLtirMUuAflbezJpSOAETMXDTE5MDUyODExNDA0
NlowIQIQYYawan7/P3vPaBVDlNC5nRcNMjAwMzA0MTE1OTM5WjAvAhA93A462IG+
vIrMOBgnvHpeFw0xOTEyMjQwODAyMzdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQGblvQhET
0nvLjn6dGbEXChcNMjAwNDI3MTI1NDM3WjAhAhAnPJsTzj+4mXGEqnUI8BuXFw0y
MDA3MDkwNzI1MTVaMC8CEDV2mmjrAFdC2xXUijvWId8XDTIxMDEyMDE0Mzc0NVow
DDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBhWa6wmsbgbuCgqrb7G5i0Fw0xOTA1MTQxMDEzMTNa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQRZ1JQSkwTRHj3TH+nITsFBcNMjAwNzAxMTAwNjMw
WjAvAhA9aCW2mI6D0PgcY2YVrxVaFw0yMDA0MTYwOTQwMDJaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwIQIQNF1b6cVKAJTbWL7b4PG4mxcNMTkwNTIyMDY0MTU5WjAvAhA1tybZxsyP
sqyfzbJu1cmBFw0yMDA2MDQxMDExMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQN58erddO
dUuMHaj/T/uD9RcNMjEwMzAzMTM0MzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEA4AqXb7
Y+ypJCmbifRXLJoXDTIwMTIyMzE0MzUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA0oBMm
Z8ZStfwIG/DpaGaOFw0yMDA4MjcxMDE2MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQDGaU
C2V2ECaJIeW6VMmpIhcNMjAxMTA1MTIyODMwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDIwMDYxNTAwMDAwMFowLwIQV+ogEitVb2679+Fa5lPp2xcNMTkxMDE2
MTExNzQzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEAQPSsiRqawTM6n0lYQ17ToXDTIwMDky
MTEzNDYwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDA5MTkwMDAwMDBa
MEkCEEDvOHfQHXw7sWlSht02HRMXDTIwMTAxMTAyMjQwMFowJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDEwMTEwMDAwMDBaMC8CEAiRwy1VPga4ppSHRCvE8poX
DTIwMTAyOTExNDcxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAmcVLbUhg/Qtnc/PP2WToQ
Fw0yMDA2MjUxMTIxMTVaMCECECT1XRAvcFELtqk399iDiEoXDTIwMDIwNjEwNTAx
MVowIQIQUP89PVmumSxUXiBhyBorDRcNMjAxMTI3MTI0NzE2WjAvAhBtd0Y7Xafc
7Pu5Zq/DwJxrFw0xOTA3MTUwNjQ2MjVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQFE5ZuAGb
O2iDkHlsrwWd9BcNMjAwNTI2MDcxMzAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAo4oP1m
LOG1zkmzCjBfUoUXDTIwMDkzMDA5MzcxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBa683M
s5Fpn3BITMlxyG/JFw0yMDA1MjcwNzAyMTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQFsqa
lTflBkR2kPzqB1RTJRcNMjAwMjEzMDkyODA2WjAvAhAQqT4umk775YPUZU+RhN2K
Fw0yMTAzMjMxMzA0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQNGv6QmZzu3uIDR29WcT9
+BcNMjAxMjA3MDgxNjMwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMTEz
MDAwMDAwMFowLwIQOf/USIzZqu3sPErCC78uhhcNMTkwNDE1MDYxNDM0WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMCECEFqePFENmeZ01pg6eUv68wIXDTIwMDczMDA5MjIxNVowLwIQ
GrOsiFcqP5n0VLXrH+lZ4xcNMjAxMjAyMTA1NDQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EBbrn9amx6rj0TEwGt9KbqgXDTIxMDEyMTExNTMxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAh
AhBUt0W8qg0b61Wx1XrfEj2jFw0xOTA0MTcwODExMzFaMCECEBTS5PFShXA4tlTj
Y/AFaVcXDTE5MTAyMjA2MjgzM1owLwIQOY7PmhYm+z6DCQniZ2a+XxcNMjAwNzE2
MDc1NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEExXc6LhltGFpICJm7w8aBoXDTIwMDgz
MTA2MTczMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhAh/uhZ+zeYq4FzcjSGxQGgFw0yMTAy
MjYxMDM3NDVaMC8CECVrNLt2oMvqQiQG+lW0bbkXDTE5MDcwNTA1NTc0NVowDDAK
BgNVHRUEAwoBAzAhAhBIXebAsnpJZawMSQLLGbA/Fw0xOTExMTUxMzM5MTBaMC8C
EC3h0Ueo156BCH4bW4p7myQXDTIxMDMxNTEyNTYwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAh
AhAc1+u1tAOCQOAWu5hQMNdrFw0yMDA5MTQxNDA2NDVaMC8CECZqqqrZeGlUaCtr
DpQmkFgXDTIwMTExMjEzMTU0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBlGZ0jFYmG6a4J
zDjsi3LJFw0yMDEwMDIwNTEwMTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQdPatLKyySNK1
j4+eIDrw5xcNMjEwMzE1MTI1NjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEDfJ1bpOr/sY
D/ZwfvvnvqgXDTIwMDQyMTA4NDgxOVowLwIQSajNtGkrVTDfm20dMBBElBcNMjAw
NDI3MDc1NzI0WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEHWsBxsSW7XG3BrwRRhIA/8XDTE5
MDYxNzEwMTcwNVowLwIQIP4ObKHAkKI0GNRmuJbJKRcNMjAxMTEzMTA1OTE1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEFWFLTP56cjs4rwL/9j/cOQXDTIwMDUxMTA5MTY0NFow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAdVWbF54gkEooILUdbnfXAFw0yMTAzMDMxMzQzMTZa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQQUnqiZSnlHBBjlq6RA3FaBcNMTkwNzE3MDc0NTIy
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEClMSpQx7z2n0jIUPdXcnDMXDTIwMDIyMTEwNTU0
NFowIQIQIICVeXV3O3yf0Wh4zYN+YRcNMjEwMjE1MDg1NTE1WjAvAhAJusV6+sUO
snj/VHKJ9As8Fw0yMTAxMTkxMzQxMTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQCCRcGRBO
VHh68l0NE4zFeRcNMjEwMzAzMTM0MzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAMEBysv
XdzoZKWB3qPZnRAXDTIwMTIyMTA4NTI0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhAhHA2M
AhfjiMartntelTZ5Fw0yMDAxMzExMTU3NDJaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0Y
BBEYDzIwMjAwMTMxMDAwMDAwWjAvAhBkQEZoig2h68oYk1X0zBgWFw0yMDA0MjMx
MDE1MThaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQH/hthUFIfVtWFGuVxjt8qRcNMTkwODE5
MTY1MDA5WjAvAhB3avLC+NLjPTnN8KkAltbIFw0yMDA0MTYwOTUxNDJaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwLwIQA9w1PH+V/hFynnPKiIK79RcNMjAwNTI2MDUyNTE1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEEtNhutbQ4g5EdRJGDrwsc4XDTIwMDQyNzA3NTcyNVowDDAK
BgNVHRUEAwoBCTAhAhB39fo6L7HQALeteDQrucoNFw0yMDEyMTYxNDA2MDBaMCEC
EEk/3muCAOHgtQZcmCkfODsXDTE5MTEyNTEyNDUwMFowLwIQV1b2NGSexTeSKclH
KJ8fIxcNMjAwODA3MDk1NTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEAKX/jtqo8zuqfld
yRsDTTYXDTE5MDIwNTA3NDAzNVowIQIQFWxFbD8Fuw09LT5UQmGfGhcNMjEwMzAx
MDk0ODMwWjAvAhApJk7ferLcUhqwabESWt3XFw0yMTAyMTkxMzQyMTVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQMwLwIQTKTKKm66umOq5oehj9SfzRcNMjAwNTE4MTIxMTAwWjAMMAoG
A1UdFQQDCgEFMC8CEFg+OtMWakQDAYLTc8Ks1i8XDTIxMDIwNTEwMjI0NVowDDAK
BgNVHRUEAwoBBTAvAhAi/IH5d+yfpztj1qO8OnqMFw0yMDAzMTAwODI4NDdaMAww
CgYDVR0VBAMKAQMwLwIQTE7D2moc8kZwuIGBqnmn8hcNMjEwMzAzMTM0MzE1WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEHHxaKg71IPuT00FXFWElkwXDTE5MDkwNTEzMDkwOVow
DDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBZYtx0QFwhqMExXBbf+HiWFw0yMDA4MjAwOTU0NDVa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQd9QYdE2nR4clQnL3avvs2RcNMjEwMzE5MTM1NjMw
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFd4no5smRyx9eFOKD2BHZEXDTIwMTAyMjEwNTE0
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTBJAhBOrbhnnuu+mworJsrYLhutFw0xOTExMjUxMTEw
MzVaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMTkxMTIyMDAwMDAwWjAvAhB5
2NmulnONrj9b0YJ7+IycFw0yMDEwMTMwNjQwMzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQ
BNWfK8XahVuKMMiHNxXU8BcNMjEwMjI2MDYyNTAwWjAvAhBNlPZOcJhd6tiRuDTg
uLxvFw0xOTA4MzAwNjE0MjhaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQTpvucaqST6w7cuwn
pPHKsRcNMjEwMzE5MTM1NjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECEBbHPu3tZLX2J5Dh
soiYpHYXDTE5MTEyMTA5MjcwOFowSQIQM/rD+UxW/3mnLpMy9Jc69hcNMjAwNzIy
MTU0MjMwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDcxNjAwMDAwMFow
LwIQflf37LMclqT4DwtaeNJ2ORcNMjAxMDA3MTEyMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MC8CEFkMsk5uXO8KdggwiiqDy2cXDTIxMDIwMTEzMjcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAhAhAG9mQrfUXSt90iYAiW12fBFw0yMDA3MTQxMjM2MDBaMC8CEGqsJyCbk5KC
1G8gRCjCp/4XDTIwMDMxODA5MjM0MlowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAfeGgmwqyX
tqY8DjT3aOLMFw0xOTA2MTMwOTMwMzZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQNzsOwtIg
VmhtXd65umkEHhcNMjAwNTE0MDUxMzUwWjAvAhAPkAUSw+bo7p00lqlH+9GhFw0x
OTA1MDYwNzQxNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQU1s2No+QNuZVsByDYGNDqhcN
MjEwMzI0MTEyNDE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEDHnK0Sxzu6ODZtVVz/CxeAX
DTIwMTEwOTExNTkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBA6w4aZjLrqbNiMohudY70
Fw0yMDA2MjIwODU4MTVaMC8CEHYLLfa3YF0Dv+p6vH0k/Z0XDTIwMTIxMDA3NDQw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBv5gPMIEQOloKD4n1FsiwMFw0yMDA3MTAwODIz
MTVaMC8CEBs+kS3g6+cWh84yBrxvc48XDTIwMDEzMDE0MTM0M1owDDAKBgNVHRUE
AwoBBTAvAhBVoaaVmfQzuYGIBkp8KqbuFw0xOTEyMTYwODU2MjRaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwLwIQWm7+Lp40swY6h/eQSFKnpBcNMjAwODA0MDk1NjMwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEF0uJ08IX3+F1oly0/Ub+zYXDTIwMDkyNTA1MjMxNVowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzBJAhAmX8k3X2piYeVzhP+xo7IUFw0yMDA2MTYxNDU0NDVaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwNjA4MDAwMDAwWjAvAhA/Blrf+qIHsti1
zac6ODMUFw0yMTAzMTgxNjQ5MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQYqgYO32odUEb
/jZfsl0FixcNMjAwNzE3MDgyNTQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECEA3mBP0K4GR4
Lik3tRAW9loXDTIxMDEyODEzMjg0NVowLwIQMyjuaDBd11CbSGMhDSDjhRcNMTkx
MTI2MTA0NzQwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEAwtp6O9SLa51lJF9U235B8XDTIw
MTIxNTExMDMxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBTta9W2+mwHiHazgMu/urCFw0x
OTA1MjAwNzM2NTJaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQNkT89nPbAxPFBCQO0fGmvRcN
MjAwNDE2MDk0MDAzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEHu8c0h+CluRwztYKkKTv1cX
DTIwMDkzMDE0MTcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBATAhAhBqTcP+ExIFks83sD4d5/VX
Fw0yMDEyMDgxMDMxNDVaMC8CED05VmEOBadtN3GfG6rv84AXDTIwMTAwOTA1MTgx
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBLPp8Lg8QsO8ZVNY/7PM66Fw0yMTAyMTExMDM5
MTVaMCECEBt227A7KnXsMJRgbXjCpRIXDTE5MDYyNTA5MzE1MFowIQIQUteLWakg
g5kt/fNUiNS3dRcNMjAwNjAyMDUwNjAwWjAhAhAvH7Xi4nAWE2dbhCXC1kT+Fw0y
MDA0MjkwNjIxNDdaMCECEF+k1DMRepJAcrm5WBmKckMXDTE5MTIzMTA5NDQyNlow
LwIQbA7h3sOdyir+fDYh6RMw7BcNMjAxMDAxMDUxNzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MEkCEGaQavEPKWJRjtgkbW8k+M4XDTIwMDMxNjA4MDMzM1owJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDAzMTIwMDAwMDBaMCECEFI7UtIMVJX6AmDdHma4xS4X
DTIwMDQyOTA2MjE0OFowIQIQMmvkGUNv6FknMdakEYHm2RcNMjAxMDAyMTExNjMw
WjBJAhB8uFVW7HmsSKw2vPqF467oFw0yMDAxMjIxMTA0MDZaMCYwCgYDVR0VBAMK
AQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwMTA3MDAwMDAwWjAhAhBRp9DCl2Kx3Qg9C0IGYUlf
Fw0xOTA0MzAwNzE0NDZaMEkCECzk6Jnojtsc1keVBfnMICAXDTE5MDkwNTEzMzkx
MVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAxOTA5MDIwMDAwMDBaMC8CEDYM
OcGirsMTFCQEZJvMWCwXDTIxMDEwODE0MTU0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBQ
/Pr7llg0sVwm9k2f/2aPFw0yMDA0MTcxMzUwMDdaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
c9MjJVMwHbWhts/BBwF9jRcNMjAxMDE1MTIxNjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EGrMf8jsTkbmyVBssOlFNF0XDTIxMDMyMjExNDgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhAY92k6gVYMDnhwl77zw284Fw0yMDA5MjIwNTE4NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQfxNt6oEaf9jHoSEfsX9bbxcNMTkwNzAzMDY1ODE4WjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MC8CECjde3FWnv6/h92pahPH3I4XDTIwMDgyNjA5MzUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhBrvk1PYUigIPGM26vVfRsxFw0yMDAzMTAwODI4NDVaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwSQIQfks5BbyXA8vycGroZkP3ixcNMjAxMTI2MTA0NjAwWjAmMAoGA1UdFQQD
CgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDkyODAwMDAwMFowLwIQdBpygl6aC1y6+aHBm0Zw
CBcNMjAwODE5MTA1MzE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFzUeetM7Zg0BKmZX+hT
YzsXDTIwMDQyMTA2NDIwM1owDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAjk2syuj/6mWmDFzLt
W6DbFw0yMDEyMjkwNjU3MTVaMCECEBpUA0gejTJv2lPm7SnO6QYXDTIwMDIwNDEz
MDc0M1owLwIQaR/J0Lv/5YX1INDAWbYV8hcNMjAxMDA2MDkwNzMwWjAMMAoGA1Ud
FQQDCgEFMC8CEC9N7Gup/XInCGHKZH1RSVQXDTIxMDEyOTA3MjY0NVowDDAKBgNV
HRUEAwoBBTAvAhAjeIPjIb5Nb7BlqNdGMU4NFw0yMDA2MTgxMjA3MTVaMAwwCgYD
VR0VBAMKAQUwLwIQZRs/R5TZ9GWcKodNA1pnFxcNMjEwMjA1MDcxMzQ1WjAMMAoG
A1UdFQQDCgEDMEkCEHkmEkcNHn7taZ/CorhJnJIXDTIxMDMxNTA5NTgwMFowJjAK
BgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAzMDgwMDAwMDBaMC8CEBDaSKYlijD1
r5mPKpHrKpIXDTE5MTIxMzA4NTYxOFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBW4IM/tPAd
LleF44AU0b5hFw0yMDAzMDMwOTU5MzZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQJVPny5Q7
9ASMR8Fa8m8njBcNMTkwNTMwMDY0OTIyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEDnarlgf
bGscFnFA8Y0pkHYXDTIxMDIyNTA5MjIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAbRoed
a7lssT047LtBG67iFw0yMTAyMjQxMzQyMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQVrs4
L1czrx1ZkbSRSgtMexcNMjAwMjEwMTIzODA4WjAvAhA9c4dQ7oXXB6tDTxHIA0Sa
Fw0yMDEyMjgxMzQzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQVU3gNu2hZhau7JaU562V
ixcNMTkwODEzMDUzODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECIwz4o9q2v+USN9d7sT
L6YXDTIxMDMxMjEzMjk0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBWoQsVu4oElm1mUa96
ytcPFw0yMDEwMDEwNzI2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQCpDQqsmaMWLEeSze
UJqKRBcNMjEwMjA1MTEzMzE1WjAhAhBrtfaZz8iwRIrvyL9l7qtlFw0xOTA2Mjcw
NzU2NTVaMEkCEE+VyAHlQ5TIAa3Xgq14puYXDTE5MDgzMDA4MjMzMlowJjAKBgNV
HRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAxOTA4MjkwMDAwMDBaMC8CEHls2HYv/3FhFXKT
26eSm8wXDTE5MTEyNzA3NDIyNFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAuAg8khIWKjQgL1RnT
QaVsBncXDTE5MDgyNjExNTM0NFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAYDjQJdSYEZ1db
ORfIVxdaFw0yMDAzMjQxMTQwMTlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQZw6TjNKDf+/d
8HISLe574BcNMTkxMjExMDk1NDU3WjAvAhBTJVIiDEbhtzyWqbIJMzoeFw0yMDA1
MTMwODExMDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQCBvWdFSbBw5oLvSkIHCUyBcNMjAx
MjAzMDYyNjQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEHc/hmmDyYmMYYH5FSmL0lcXDTIw
MDIyODA5NTAwNlowIQIQCK9Sc9MrwTAV2JDm3DfatBcNMjAwNzEzMTIxMTAwWjAv
AhBHnu5JMj9wxh7E5zFjooshFw0xOTA5MzAwOTM0NTFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
IQIQctc4AHMvZKUZZi3uI08XRRcNMTkwNzAxMDYzNTM3WjAvAhBjAtojwWtfX/hu
vwofFFyZFw0yMDA1MjkwNzMzNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQFFg+3sYuDvbD
Ck5HcM1tBhcNMjAxMTE5MTEyNzAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDIwMTAxOTAwMDAwMFowLwIQQjREgQ6Et7h98qjxtfuETRcNMjEwMjE5MTM0MjE1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMEkCEDrwAK8nh5d8pHWGrksghI4XDTIxMDIwMTEyMjIz
MFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDEyMDEwMDAwMDBaMEkCEGPm
lDFqtkbDuswi5i0xlUoXDTIwMDkwOTEzMDg0NVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNV
HRgEERgPMjAyMDA4MzAwMDAwMDBaMEkCEHlVPVq9x7qOe7zKmPXqoYIXDTIwMDIw
NDA3NTMyMlowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDAxMzEwMDAwMDBa
MC8CEEMole60WyuUxz8XquiGUH8XDTE5MDcxNjA3NTIzM1owDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAvAhBYvN/qE1pgQw7+9AYJdnvYFw0yMTAzMTkxMzU2MzBaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwLwIQaAsM0sd3O3S2QuoQqlxgsxcNMjAwOTExMDUxNDE1WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMCECEBhTr6yK5+gtEDBNKxrVM/wXDTIwMDYwMjA4MTgxNVowLwIQOKrm78vD
1M2VOvHt/GInYhcNMTkxMTMwMjAxNzUzWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEH8EfBS8
Oy5aDSc4hkmUzdcXDTIxMDIyMjEzMTQ0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBWFoya
u/fSxFwBSRv7SoluFw0yMDA1MDYxMTE0MDJaMC8CECJcEiW4Ry0Y4FXxI18STycX
DTE5MTAyNDE0MDEzN1owDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBp9pOoDdqS/oqL5+Zz9ilT
Fw0yMDEyMTQxNzIyMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQNiCPZBaGxOJcy2y3NIE3
cRcNMjAwOTE0MDkwMzE1WjAvAhBLw9/AUW7Fvow+qfRy4haWFw0yMTAyMDMwOTA3
MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQJKQJfS1mExzYeoVXRqipPxcNMjAwMzEzMTMy
MzQ4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEARspImgHfMGNjBFz74ayVYXDTIxMDMxMDEz
MzUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBrIB6/y229HetNV70gM79CFw0yMDA2MzAw
NjMwNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQe6q4NVhmSlKAJ/Te0wkyEBcNMjEwMzI1
MTMxODQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFTJXN2UFQzubF/myD0Kz3wXDTIwMTEy
NDA4MTMxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhAus9DITwSDJyiceiuRpdlEFw0yMTAy
MDgxMzM5MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwIQIQaSmZyPy7+T8Jz9AUmDTDMhcNMjAx
MjE2MTQwNjAwWjBJAhBBZMFoqik8BL2t+SRYjgBuFw0yMTAyMjQxODQ1NDVaMCYw
CgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjEwMjI0MDAwMDAwWjAhAhAZS32RR9sY
OL1Hje82KeQ/Fw0yMDA5MjExMjQ2MTVaMC8CEBq0uyQ1tis6Gug0CsyVUT4XDTIx
MDMwODEzMjIzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAqzA1YUQ5HcQJh+tgq+HUKFw0y
MTAzMTkxMzU2MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQU/+2AjGdfAWKcRHY0CbgfBcN
MjAwNzA3MTAzNDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CECd1n9kCOxhGudDQdmmdJEAX
DTE5MDgwNjA2MTUyNFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAIzwJq/0AWQ2pw66feegZE
Fw0yMTAzMjQwOTI5MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQQN6DGZcwIHTRcmAcQNhc
FhcNMjAwOTA3MDY0NzQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEFyAlEVb29MlITYhlYWc
iWwXDTIwMDcyOTEwMjM0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhAC7LfjR4dT8g5oPMeU
GOijFw0yMDA0MjkwNjIxNDZaMC8CEDNy6IkO4ZL1IBzXH6Z+6aMXDTIxMDMxOTEz
NTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhB+mAHCBBmIRa+wxhQpJBRWFw0yMDAxMjQx
MDI4MTZaMCECEDdsSi4x3xQeJz9qATLAaIUXDTIxMDMwNTE0MDQwMFowLwIQQMzQ
wKDDhuxINIbANjEVvRcNMjAxMTE3MTMyMjAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEAtq
ppACXCQnTzSSb6QKOIQXDTIwMDYwODEyMzc0NVowLwIQClwcO1oqdcQAf2O07xhm
8hcNMjEwMzIzMTIzNjE1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEF0AGLbOSSSFJkOgcDD2
2DUXDTIwMDcxNzA4MTg0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhB+YWJPStUK9HIc+iT9
TPHVFw0yMDA5MjkxMjQ3MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQWNRl5QlfNZ+p0gUZ
AaSnMxcNMjEwMTE1MTgyODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEAraBFTooTxJIVsy
qOtEwI4XDTIxMDMwNTEzMTc0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzBJAhB96Kim6I2oCVYm
o4Gq2BTRFw0yMDExMDkxMjU4MzBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIw
MjAxMDE1MDAwMDAwWjAvAhAwXd4l9Gq17576EwNNZxQ4Fw0yMTAzMTAxMzM1MzBa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQfrEVZHjn1q/FtyjvRLFmQxcNMjAwNTA1MTIzODU4
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAPzPbGDSDWti/mDJy02pHwXDTIxMDMxNzE0MjQx
NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBagOHm4+RIxzc10gbwYxQ2Fw0yMDA4MTMwNTE5
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQKNGbx68Ks9e5qDrVzwepMBcNMjAwNDI5MDgy
NDUyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCECbRMb+RIYk/al1U6hROM9YXDTE5MTAxMTEy
NDQyM1owJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAxOTEwMDEwMDAwMDBaMC8C
EHZSPJ3BAZxH2hC6O2kowNIXDTIwMTAwNjEzNTUzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAv
AhA4CUMMc31VAaH6jnwasQgeFw0yMTAzMTIxMzI5NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQacie4+rVZTVp8H/pTAKU+xcNMjAxMTE5MDgyMzQ1WjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MC8CEF5hkmz7ErpQsqEBrJtcAtEXDTIwMDgyMDEyMzcwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAvAhASSomv8orwXa9gEHrlcozGFw0xOTA3MTAwNjM0NTZaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwSQIQCBotnZz1MUaP8HXTnXhr4hcNMjAwNTA4MTEwNzQ0WjAmMAoGA1UdFQQD
CgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDMyMDAwMDAwMFowIQIQKdm0h7ZOOfT7a17F55Pj
NRcNMjAxMjE0MDgwMDE1WjAvAhASH5vppk35n/0LEvt774OLFw0yMDA0MDkwNzQ5
NTZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQXfPuZcBaw2A2Hkpw23V5zxcNMjAwMjEwMDg0
NTU5WjAhAhB1Q1+UCbVdrK9oyKnQ8d+EFw0yMDA2MTUxMTE1MDBaMC8CEFNVGT81
lGmSCa+twnmOsKEXDTIwMTEyNzEzMTU0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhAP63aM
hc9amr1SU/6PLyKbFw0yMDA2MjYwNzE5MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwSQIQbPOs
HG9NmgSwgCLmpP5jMxcNMjEwMTA1MTQ0MDAwWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDIwMTIzMDAwMDAwMFowIQIQLdeKiFTNkWhgXConKe/r0hcNMjAwNjE4
MDc0MDQ1WjAhAhBHc9BAbRC7PI+N+ZHC62IFFw0yMDA0MTQxMDMyMzBaMCECEGVo
/zr+yshifBSImSMmlOMXDTIwMDgxMTA5MTYwMFowLwIQCiVTGTH8g8TGqrfB7KSZ
iBcNMjAxMDA4MDk1ODAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEHeCwQ7ID+C1kCfGmmYC
nKUXDTE5MTIyMzA3MzMyOFowLwIQPguMeC2MvTiUxgfAR3IAKxcNMjEwMzEwMTMz
NTMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGXEK2lKRCfGC/MWcbuIdaMXDTE5MDQyMzEz
MzYzMVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBFGmaqIVLDKJFARFZrOhpEFw0yMTAyMjMx
MDEyMDBaMC8CEAGxvSnaSgaFb+CGs+QgVu4XDTIxMDMxOTEzNTYzMFowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzBJAhBaOswe78KMHeumkzOs1TFdFw0yMDA2MTAwNjIzMzBaMCYwCgYD
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MEkCEDOJGIairI88vA7Tige9zkwXDTIxMDMwOTA3NTY0NVowJjAKBgNVHRUEAwoB
ATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAzMDQwMDAwMDBaMEkCEA12CNAx6aWQVb3imAOYWgcX
DTIwMDYwMzA4MzQwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMDAzMDMw
MDAwMDBaMC8CEHN9ZAaePvL1rw2KbmbHSpYXDTE5MDkwMjA2MjIxNVowDDAKBgNV
HRUEAwoBAzAhAhAQsoo+hU02u3L5Fif/q8bWFw0yMDA0MjQwNjU3MTdaMC8CEA8+
L0yZgqBBwjZ/YJDonVcXDTIwMDcyNzA5MjkwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhBM
Me1o8qHaDo7+k+5VV4OLFw0yMDAyMjQxMTE1MDFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQ
cQME2rnCM6Aht1/NdU/J+hcNMjAwNDI3MDkyNDEyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EErsl91v6/1KbKrFkdxk4FIXDTE5MDUwMjA5MDczM1owDDAKBgNVHRUEAwoBAzAv
AhAiI+1ow3N0WGSbFwaM7elJFw0yMDAyMTkwNzQ4MzlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
LwIQFW8+9ZESMWkWMVzx/uwsOxcNMjAxMDA4MDg1MzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MC8CEEUX+YBeprr3+iv/WQyigrAXDTIwMTIyOTEyMzIwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAhAhA2De+o5e8Qd9c68PWyxk0xFw0yMDA5MTUwNjEwMTVaMCECEEvwarKjrRIu
WIk2uyZv630XDTIxMDMwODE1NDExMFowLwIQOqQWCKCanDrP05cXiXtBdRcNMjAw
MjEzMDc0ODQ4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CECh5UeMWDY8v2gw4kHPProUXDTIx
MDIwNTEzMzEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAN6BNNY2JngSHTb2EcCfY2Fw0y
MTAzMjMxMzA0MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQXX+Js6EQU4gPLEXfnP4RbRcN
MjAxMDI5MTQyOTAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEB96dRRiUWsPDVZuYgCF0rEX
DTE5MTIxOTA3MTQ1MFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAhAhBfssPmiItjMFsu3uT+A7qT
Fw0xOTA5MDIxMzE0MjhaMC8CEAd0h1NS0lAGud/nZK5yTcAXDTIwMDcwMzA2MjAw
MFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhA2JYygpQupyBjQ5l/PH1QAFw0yMDA1MDQwODA4
NTFaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQeR/xSm6fd3kd9poytGemUhcNMTkwNzEwMDYz
NDU2WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMCECECK1isc6M5Ifj0Lh8LYWq7YXDTIxMDMyNTA4
MDQ0NVowIQIQP1I/IW5TR0YAfZQvAwpWlBcNMjAwNzMwMDkwMDE1WjAvAhA1AdaF
3IESqityLluJ9cs7Fw0yMDAxMjAwNzQ4NTRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQcLPQ
VfRnw6GTWF+aSuCaUBcNMjAwMTA3MTcyMDMzWjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1Ud
GAQRGA8yMDE5MDQwNDAwMDAwMFowLwIQZ41GmahyOYxkA0kUQ/HkaBcNMTkxMjA1
MTEzNDQ3WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEGXvTbh1T8jFldhHJlWm1TIXDTIxMDMx
ODE2MzY0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAhAhBsmgWg989OzCa9dK52PG8wFw0yMDA2
MTYxMzUwMTVaMCECEB1vPnksVU+EEeaGgYhiznsXDTIwMDIyMTEwNTU0M1owLwIQ
Ii0V9evqo+I147NiN52aIxcNMjAwNDE2MTY1MTM4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EDEQ1mAz5bGXYZZ8PVsArHIXDTIwMDEwOTExNTgyNVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAv
AhA22PYMeNLC0D1q3EcwbiRZFw0yMTAzMTIxMTA0MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUw
LwIQcxoEarU8ludvfb0s4D3HKxcNMTkxMjE2MDg1NjI0WjAMMAoGA1UdFQQDCgED
MCECED4wuG/zcIzH6k5Jn2pTUUwXDTE5MDkxNjA5MDAyM1owSQIQXvHoDGJSOdt8
coO89OuEQRcNMTkwOTE4MTE0MzA5WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8y
MDE5MDkxMjAwMDAwMFowLwIQKTLeDYQeQeySidFXGYT8MRcNMjAwOTI4MTMyMjE1
WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEG0YpODgpe34zJI2OMcB8CgXDTIwMDQxNjA5NDAw
MVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhA6A8njp9w1oQ6fcKl/rmiOFw0yMDEwMDkxMTE4
MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQP1XXNZQWOs7ERztbeltDYRcNMjAwNzE3MTIy
NzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEHRHgkA4DXQEsnrBym9OC64XDTE5MTAyOTA4
MTAzMlowIQIQUBiyFBwvEU6HeyDzD6jM5hcNMTkwOTE3MDc0ODUyWjAhAhAqXFrN
5CT+vTON12rui398Fw0xOTA0MTYxMDExNThaMC8CEGW4pjXTj7LIKZWrkh+lC3gX
DTE5MTIxOTA3MTQ1MVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhACzg/jOeeL0nxA9S/eQBJy
Fw0yMDEyMjgxMzQzMDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQRZhDJ+snqDDTOUn/3s8W
GBcNMjAwOTA5MTkwNDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8CEAJwRv2ah5xaFrHAA6kC
sekXDTIwMDkwNDEzNDA0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBQeoeqbU270Xj1kPOm
cuKCFw0yMDA5MDMxMDE1NDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQYsBndchXgDEDhfyY
8z5+KhcNMjAwNjA4MTIzNjQ1WjBJAhB/qMrp2StTU5JKhADfB8sIFw0yMDA3Mjkw
ODAxMzBaMCYwCgYDVR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwNzAxMDAwMDAwWjAh
AhBh4781+BgxDTO9vcIk4K1SFw0yMTAzMDExMjM5MzBaMEkCEDBgn0RPs4Hv3Sle
v5Wt/HYXDTIxMDEyODE0MzMxNVowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAx
OTExMDYwMDAwMDBaMCECEHz/UMJ1g3arFOsP3lUeh70XDTIwMDQyNzEyNTQ0MFow
IQIQYz7TpN2joYIKw1WNz3Hc6hcNMjAwNDI5MDcxMzQ5WjAhAhASiWQXWWA0+9op
jfogaWl2Fw0yMTAyMDExMjU0MDBaMC8CEDs34KKUJdwpustsRB1Q4loXDTE5MTEw
NjA5MjcwOFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBcsSdecM9juN0nC5eC97rOFw0yMDEy
MTUxMDM5MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQU84K8Ywcy6QH6Yfk5ZwS5RcNMjAx
MjI4MTM0MzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMEkCED4uwmg9SuZxgLor/qwiuB0XDTIx
MDExOTE0MTMwMFowJjAKBgNVHRUEAwoBATAYBgNVHRgEERgPMjAyMTAxMDQwMDAw
MDBaMC8CEFQnYALiWaJViWn5ZtufPD0XDTE5MTIwNTExMzQ0OFowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAhAhBdjyflJWS05VdIuXIl1Am4Fw0yMTAxMDcwODIzMTVaMC8CECOT1SLL
JMDdaGDLBIKjvcYXDTIwMDEyMjA3MTIyMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBdkbIZ
vMSNxw19gFz0ZbDhFw0yMTAyMjYxMzI0MzBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQJg3Q
hwJINLsY5/Aw0ZsJ7hcNMjEwMjI0MTM0MjAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEFGX
TKStEKMrjnYhZEElu4AXDTIxMDMxOTEzNTYzMFowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBE
uRbIuWJbcZAxnztv4iNFFw0yMDAyMjEwODE5NTZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQ
PdF3Xm+MPPT+fxJ3fdEBxRcNMjEwMzI0MTI0MDAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8C
EFe4aP3rWzhuaMOdHI5+rWwXDTIwMDkwNDExMTYxNVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhBQZPQoKNTMcqoerxTOOPJPFw0yMDA4MjUxMDEyNDVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkw
LwIQKZZfgLfy7oEP1KX6MhgQQxcNMjAwOTI1MTAxNDMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEF
MC8CEC4oqe2Ds1C+R8WnXt+GjgkXDTIwMDYwOTA3MzAzMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAvAhAW8fN6bHCxkF1apLAGqe06Fw0yMDA1MDQwNzE0NTJaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwIQIQCdUBxZvAdfj+tlLLZ2KI0hcNMjEwMzAxMDkyODQ1WjAhAhBTsap4wWPr
VI0KQR9PkRN9Fw0yMTAxMjYxNDEyNDVaMC8CEBaUNDpp4Q1Sca7WE8TE0YEXDTIw
MDQyOTA3MDg1NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhAesCXLT7Q7rsyWELe+M2MmFw0y
MTAzMTUxMjU2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwIQIQQzTmGgMOL8JgF7Wo4NOvGxcN
MTkwNDExMTM0NzAwWjAvAhBwcTdhDo3a6WOrtGUTQYo8Fw0yMTAzMTIxMzI5NDVa
MAwwCgYDVR0VBAMKAQMwSQIQTaMDmQ3/5iBjTJEeSsl4xxcNMjAwNzAyMTExODQ1
WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQRGA8yMDIwMDYxNTAwMDAwMFowLwIQY9JZ
CR5BbrCCOmqS+iTQOBcNMjAwMzAyMDc1NjAxWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEB4m
ZE75ymG+TLUeWKyKvS4XDTIwMDkwMjA5MDQwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBCTAvAhBL
X8dWsDuFGHU1Ql7l7fnVFw0yMDA0MjcwNzU3MjRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwLwIQ
KLUGHtgSCI1hliTgB6Q2aBcNMjAwNTA1MDgyODI5WjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMC8C
EAUO46RfOHLuQBcwJEJ9TAoXDTIwMDYwODA4MTAwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAv
AhA/yJr6C0Nw1jxv/5z9/olFFw0xOTA5MTYxMzE5MzRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMw
IQIQPiWddoEUpRs/5zNoUU/58hcNMjEwMjI0MTEzOTAwWjAvAhBpjxsb2EhYUVKh
q+89TQbBFw0xOTA3MDIwNjI3MjlaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQGu2ugr/BUIGy
UlayB2+OlBcNMjAwOTE4MDY0NzAwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEBWNsbRa3TP4
njuTwkSYCyIXDTIwMDcyMzExNDg0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhB8EOI9GBXd
9MCskdmu3KErFw0yMDA0MjAxMzUwMjRaMAwwCgYDVR0VBAMKAQkwSQIQQHnnrDlk
LqIJmcXqmO3QgBcNMjAwMzE4MDgwMjM4WjAmMAoGA1UdFQQDCgEBMBgGA1UdGAQR
GA8yMDIwMDMxNjAwMDAwMFowLwIQL2VVBg+UzOv2y49wA/WSORcNMjEwMzEyMDgw
ODMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMCECECVy7oyqjr82LCcuH/8dH/AXDTIwMTIxNDA5
MjYwMFowIQIQQHUO4MO//OgHqKpoow6CPxcNMjAwNTIyMDg1NTMwWjAvAhAqDbok
GzmuN8GKBuVuBZD2Fw0yMTAzMTAxMDE2MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQUwLwIQYsUl
+hmwz7xWWlBA9nDveBcNMjEwMzIzMTM0MTAyWjAMMAoGA1UdFQQDCgEFMCECEG7p
6e3BVafkuppy4tLol2YXDTIxMDExMTEzMTUwMFowLwIQOUQu0Aa0B0NYmylVgRr4
CRcNMjAwMjI4MDczNzQ3WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDMC8CEHloAn+U2W1JnKLbBd1n
EX0XDTIxMDMxMjEzMjk0NVowDDAKBgNVHRUEAwoBAzAvAhBG1T3BYOV6z+S6g97t
6WSLFw0yMDA1MTkxMDI5MDBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQTp26YJZ4hCd+lmh5
Yrr7NRcNMjAwNDI5MDYyMTQ3WjAvAhB/0tAbSnouolR9pgD7ehDFFw0yMTAxMjkx
MzE2MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQKBhtDTyPI4Q9a/rQXw075RcNMjAxMTE4
MTM1ODQ1WjBJAhAJW46S9VmSlHBZ6IDjowzrFw0yMDExMjcxMDMxNDVaMCYwCgYD
VR0VBAMKAQEwGAYDVR0YBBEYDzIwMjAwOTMwMDAwMDAwWjAvAhB3snFWseFh1Xuy
LqgUiS4ZFw0yMDEwMjEwNTM5MTVaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQTCl21VaWiqFj
GkJs8LR09hcNMTkwNTE3MDgzMDQ0WjAMMAoGA1UdFQQDCgEJMC8CEH3Nx5vStJMI
rNlNUvDtjJAXDTE5MDkwNjA5NDkxM1owDDAKBgNVHRUEAwoBCTAhAhAOiXNERwk9
VYUtLIdyqWJHFw0yMDExMTMxMzA3MzBaMC8CECEHouUsOznoaCcNaeLZhbUXDTIw
MDYzMDA5MDEwMFowDDAKBgNVHRUEAwoBBTAvAhByzZtPaX9pN6gu8t7nhvZnFw0y
MTAyMTcxMzExMTZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwIQIQMyLBpQ7EVsnZB2QvRbuI1xcN
MTkwNzA1MTI1MzQyWjAhAhByBquF5xQ1EBpcjlb5V2qSFw0yMTAxMjEwOTQzMDBa
MC8CEDky/r6CJjd3XJ8+PUx3yC4XDTIxMDMxOTExMzgwMFowDDAKBgNVHRUEAwoB
BTAhAhA+CGuJhWOqfQlkjVkJYHUtFw0xOTA4MjExMjI4MTBaMCECECf1s/wJniz4
RAWDvyvtcroXDTIwMDUwNjExMTM1OVowIQIQOnILORlT+iWUyXVGwdnFjhcNMjAw
MjExMTEyODM0WjAvAhAnIF3XP8mmU5tZCAfvzX72Fw0yMDEyMzAwOTM1MzBaMAww
CgYDVR0VBAMKAQUwLwIQLob6ISEFZhe6fvu8T7t5pBcNMjAwNDIyMDcwNjU3WjAM
MAoGA1UdFQQDCgEDMCECEDxylQ0xrWQW0XH/pfP1JokXDTIwMTAxOTA3MDM0NVow
LwIQP5OHCbyHw0geULjKfVK8ehcNMjEwMjAzMDkwNzMwWjAMMAoGA1UdFQQDCgEJ
MC8CEHtkSFvoIrp95ik6Hs/mZUUXDTIxMDMxMjEzMjk0NVowDDAKBgNVHRUEAwoB
AzAvAhAG8wK9Oc/JBv/qyhnz5RbSFw0xOTA4MDYwNjE1MjNaMAwwCgYDVR0VBAMK
AQMwLwIQe8kMHL2HpSEom6Anbvfa2xcNMTkxMjA5MDc0NTU3WjAMMAoGA1UdFQQD
CgEDMC8CEFeEyGPECMxuQKm8cxqx8LQXDTIwMDMwMzA4MTkxNVowDDAKBgNVHRUE
AwoBAzAvAhAEwu9tEwtfCBzabf+XYODyFw0yMDA2MTAwNzUxMTZaMAwwCgYDVR0V
BAMKAQMwIQIQBwaJfbscunSQYhcqaN4FixcNMjAwNDI5MDYyMTQ2WjAvAhAZvbCl
F/xFPZXe2R2JyPq/Fw0yMDAxMjkxMDE1MjZaMAwwCgYDVR0VBAMKAQMwLwIQYQEb
VRo4Y5mhQ8ZgtDjRuxcNMjAwMTMxMDgyNTE4WjAMMAoGA1UdFQQDCgEDoDEwLzAM
BgNVHRQEBQIDAUGIMB8GA1UdIwQYMBaAFCfx2E5gUGi2Yf5oGyhsbeQLcwlNMA0G
CSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQAHK5M3mERKw/cWVD98arcyE//Q+rh6Rlg/bwO/qeSG
reXx8zU6IyPXk0ABEYK7PVIORj3pAXPMFgidmFlHUnWk/pvKQCo2rxmJM6msjtwD
Xa8m0YPopFidZup7I8cqmDegM9OgONmWduN7pLUBPL6B031/db75E3/EYqt6uM6l
JNv2R9mCXoaVmPxQe8KwV5PbiX9N/lnbFKotSMKatlQaYaccE8/t7/1naE/ZzmJg
5LhK3+vBs3TV5aJWUGy6wSn4E5anSV93e0OLuGhky2WSChR9CFTeeAYZfvim7VBQ
imgUbSBH7ssy5YhaMojX72jv8AWuZ6csSnJRKVv7eAFPsmfUkwZDT2V59GoPUsuq
0c0R2I5DhXOkpVbUqS3AdSFLwKTP2OJZPdpN4p0RixRrnebxSjeHby+wiX5683oI
j98Ie7LNQGCwqbP8dlYZznM6+MvWbvaVoJkMdLM5WS+MysdRSpbEpgv0gkF9HTM6
5fb+kTF4ekOv/4XXCYpJfqoEIbXKn6iMnMCmzYBhLHqfKHlFLbt0VMweHhIOCYcZ
kLhOO598jmxyHhytk8HaKk8DzXxLN6CS1ecAQlhnVpnEWVAyDK+iMFDf2MQGLKcL
OlyqEWmlC+SEOyUzCyuXlsTa1ppi8Y2hpHZzFA+nmBrBFPXUdNr4XdAQu1nqGLuzrw== MIIDSTCCATECAQEwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwbzELMAkGA1UEBhMCUEwxHTAbBgNV
BAoMFE5hcm9kb3d5IEJhbmsgUG9sc2tpMSYwJAYDVQQDDB1OYXJvZG93ZSBDZW50
cnVtIENlcnR5ZmlrYWNqaTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI1MDAwODE5OBcNMjEw
MzAxMTA1ODI0WhcNMjEwNTE0MDk1MTA5WjBcMCUCFC9gAq+P1kGgZwug9n4B76EY
9kwYFw0xNzA1MTgxMzM4MzVaMDMCFBfOp1+nPYFNu4yDboI7618jDSIyFw0xODA1
MjUwODEwNTBaMAwwCgYDVR0VBAMKAQSgMDAuMB8GA1UdIwQYMBaAFCmzyMTfo4f4
ZgUSWP1GKriYDXmHMAsGA1UdFAQEAgIDYDANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEAKZtM
gW9DOM043rhR3j7U8x3YsPEAXt2xdgxEnhXA92fM1q6+wppp5wXhC8q4ercVRYOz
eECJ4NeQ0pWADC3eBZHgsEgeR5VNIa89QLuD/it2GHn2X/63wIZFwFReL1dDoCDX
PI32DTOUy0ri4Y99bpIb1OYwy5bF6j0rUdCCmC76CbAgURxnbODzecFdm/03rc24
DSPKGOEVngMp+ZGWACrSotecsaSwdTI6zni4dyjInsDJ49LrPz8fjatF4vzCg4Gx
/SERnWn14Kcho9oyFA0l3K5Nex4tRKiqF3CSgPSwYFdTjxVQtSFrYI/noAS4hsYg
GpQOdHSuTBF5OfpzOqVJoxlQummftbHxkt1rzTOdpDs5wKt74AkVD4bABept2XMq
6e/Olw2EHIaq8A0oqPKVRKwEefznlzGCbX1zP1t+jDVLc20FxC3GM0NrVWr1Xjwm
7n8TjmcpE/37qeHMyVfvUyD61sOpW++tiCDc4AZNOlXfsofsJkm1ybtagFNx9Mng
DE0oIN65CoVXZ+Z3W9L/w4PelSCg/pMkHljnlO0Iige54vqElSmgdrU3tAZ25EDX
wL1j2l6t2enQ1+RmC16qba+5/DVuaN7NELu5FTJb5xKPOuIs1vLVvhOe2Rdjb+Po
F7z/ShnCAjzQKmFHoywMjECLM5eQ7qPy5i4tuQc=


       +2gr/FHI9NpY8LC+Nlg/wHlz3d0e5bSKt6AUIqvcMmY=   rGwEE/12JRoT8KoQfC3n3FEuMHJvrtDaSud0T3VSoUg= 2zlSDgn0C2IB1v4lDGKvcfxel9qZgitLhQhzpkWSkoHZttydEJgVvQqXk44aDu+W
mVavFSy3/pMSvsbhQOS+QBWR2YCLB90ME0Lac2mPfmNXCuCwSgdP+kQ+Oy1dlYrd
ambfzz+z+U5XzJJz/JqyIjs+Uke7J3omAL3w0e/mHZdwI1E3M0UFduk+ZzmgrjSv
R3szWyLtrmPJTXeJu/dM8ij5j5i2BdzVqImMlOsEgGThQEpBCTQe9ItRu7uvXTkO
AbhHd6CJ6ureXGQ6zYDUCaXBd7eIQ7AH5IYGkhJOCAKMATlU7g7uxLTgiTX2ihGi
Ue6af+3vGtJePeINM6gYlg==   MIIGhjCCBG6gAwIBAgIQHv76fvcXFcTYV+wxuzj01zANBgkqhkiG9w0BAQsFADBl
MQswCQYDVQQGEwJQTDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWNvIERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEu
MRgwFgYDVQQDDA9DZXJ0dW0gUUNBIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAz
NTk0NTgwHhcNMjAwNjE5MTMxMzAzWhcNMjIwNjE5MTMxMzAzWjBrMRowGAYDVQQD
DBFBUlRVUiBCT1JPV0nFg1NLSTEOMAwGA1UEKgwFQVJUVVIxFDASBgNVBAQMC0JP
Uk9XScWDU0tJMRowGAYDVQQFExFQTk9QTC03MzEwMTExMTYzMjELMAkGA1UEBhMC
UEwwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDrFqp0Czfaney4UT94
H+GJyOiIZukmd0vyGu0iuZQphp9bbzJdJQ72JWQRtHkrDlwa+KyPnl+YWvVgRusV
lRN7sRRXAKTnU5KztOr8MUZzfi6Pc9bex9LQNG+9Bbmn8uBvoic3yOhv9TBfAn6S
SPPtXSpzybDJLEP/74aYCrKOcVTr4A52i64SEhp/A21CablN3Xum6rwOji5nmh4g
RsIy86ciMZv0LrvStuzjdU8DalZnEHOOvex4C96V9UN1fUc+hQPai8pTZK0RbZPo
Q3nez3Bb6wZZih7z+zxIMqRlH7Pr35L+zMFB/j4/PlSpHr/TgDMX1tK27EITOni3
b+fXAgMBAAGjggIqMIICJjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMDYGA1UdHwQvMC0wK6ApoCeG
JWh0dHA6Ly9xY2EuY3JsLmNlcnR1bS5wbC9xY2FfMjAxNy5jcmwwcgYIKwYBBQUH
AQEEZjBkMCwGCCsGAQUFBzABhiBodHRwOi8vcWNhLTIwMTcucW9jc3AtY2VydHVt
LmNvbTA0BggrBgEFBQcwAoYoaHR0cDovL3JlcG9zaXRvcnkuY2VydHVtLnBsL3Fj
YV8yMDE3LmNlcjAfBgNVHSMEGDAWgBQn8dhOYFBotmH+aBsobG3kC3MJTTAdBgNV
HQ4EFgQUEnKwygD2Tr0xxlqcCnaQ2VeaZy8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgbAMFUGA1Ud
IAROMEwwCQYHBACL7EABAjA/BgwqhGgBhvZ3AgQBDAIwLzAtBggrBgEFBQcCARYh
aHR0cDovL3d3dy5jZXJ0dW0ucGwvcmVwb3p5dG9yaXVtMIHCBggrBgEFBQcBAwSB
tTCBsjAIBgYEAI5GAQEwCAYGBACORgEEMIGGBgYEAI5GAQUwfDA8FjZodHRwczov
L3JlcG9zaXRvcnkuY2VydHVtLnBsL1BEUy9DZXJ0dW1fUUNBLVBEU19FTi5wZGYT
AmVuMDwWNmh0dHBzOi8vcmVwb3NpdG9yeS5jZXJ0dW0ucGwvUERTL0NlcnR1bV9R
Q0EtUERTX1BMLnBkZhMCcGwwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwDQYJKoZIhvcN
AQELBQADggIBAAoD76uj43sexvuso7EPqhSl8bsbXlJDx6MmqdNCZ870t3ssuxjS
qrvfU//+qVX8B67UAy6xtdY49lbkALqveKtLyLVnnN2BRXd14P8F0JYsb17Ic4g0
NnUx26jN6LZvBg6vh7lLziWBkofoeRviKT9xiP/Q0A+4pnYeL4jJisR6Ku23gfjQ
Vh4hO9euq/4Gkr2CFp6ydH0HhRrX7clC7QODOqyLErDpcFfDqkxXJVbfeE3NVk4V
ZltWboBzz57Vb4HSuk2L/yD2zWb1wXbrsWlLElvhzod/IpWjdq6J94K/BAtcpWhD
EBvevEgqk9cmeqlkahUSWP2QrzbLUPaJRu2jCBUmn1yJn1ctO44N3QYPUHWStBLJ
pK8pRaOxA7tWOcN8bmuWCm2BGXUjVXPQPC7ck7awrB9aRVdGz54FEdaJ7WjO7xue
2KShUeqqolgxcYt7VyUhVLWXG/aUwUxCPwuQa/gYJrDcR+z2nJpmJ8Z3n+F933Ml
debClO8YtBAXp037KkOgXRQOKhtMJtEjjbuAli8RY4ZMda7v1yjO3UqH0t/LKnqe
6riRHWfK+BBcXTW0RSmJMVTg3T79ujV4WJtsjmLwU3C09UKqEeNGY2mH4h74hNuG
ZdNkfSCEFn6CUi8M5M8JKqzqMLZhBoA4e3cUhQF8w9RXkWTLnn27Kd5T     2021-03-26T09:54:45Z     KrhVQZupZdTSsP8TjM7gjClb1SQeJLNYdG/fR7O0Us8=  2.5.4.97=#0C10564154504C2D35313730333539343538,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL 41200763937235417640244016964557141207   MIME-Version: 1.0
Content-Type: application/pdf
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-Disposition: filename="CL_SFCR_2020.pdf"  http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile/1.2.616.1.113527.3.1.1.3.1 Opis formatu dokumentu oraz jego pełna nazwa  http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile.pdf application/pdf     MIIL/wYJKoZIhvcNAQcCoIIL8DCCC+wCAQMxDTALBglghkgBZQMEAgEwggEPBgsq
hkiG9w0BCRABBKCB/wSB/DCB+QIBAQYLKoRoAYb2dwIEAQ4wMTANBglghkgBZQME
AgEFAAQgbFt0VDtyLEZ+p5rSB4/EZyyvhMahuCcnThpNNwe8ySgCBxHDeX7hXdMY
DzIwMjEwMzI2MTM1MjE1WjADAgEBAgkA7kb7EH/ZPp2gaqRoMGYxCzAJBgNVBAYT
AlBMMSEwHwYDVQQKDBhBc3NlY28gRGF0YSBTeXN0ZW1zIFMuQS4xGTAXBgNVBAMM
EENlcnR1bSBRVFNUIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAzNTk0NTihHjAc
BggrBgEFBQcBAwEBAAQNMAswCQYHBACBl14BAaCCBqQwggagMIIEiKADAgECAhQR
k3NfF8F+FE0/ko9hm7/VAn2x6TANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBvMQswCQYDVQQGEwJQ
TDEdMBsGA1UECgwUTmFyb2Rvd3kgQmFuayBQb2xza2kxJjAkBgNVBAMMHU5hcm9k
b3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppMRkwFwYDVQRhDBBWQVRQTC01MjUwMDA4
MTk4MB4XDTE3MDMxNTEwMjMxOFoXDTI4MDMxNTIzNTk1OVowZjELMAkGA1UEBhMC
UEwxITAfBgNVBAoMGEFzc2VjbyBEYXRhIFN5c3RlbXMgUy5BLjEZMBcGA1UEAwwQ
Q2VydHVtIFFUU1QgMjAxNzEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTE3MDM1OTQ1ODCCAiIw
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAMhUEU2e8zcRK0C3DftH+TcIdnT6
jBd3WfTqHUiQtX+aDgTo+a6tSGVcACaMV97NsexP8jPNQ2Y3eHbmUDwL8X+XHQAB
KWNd5LxgJ0VJD0RMrU2OzISrfA9FVowWQU2ay4SOI22JKLJy6c4FXgGBPhng2PRM
WzE7GUjsXXwTxhbQdP0KsMxSu4wMsD89bkh3pjJRAJ8k6i4gza6gPGc5jL8efvL5
2hYVoeby2xSyO7q3dksmw+2HEnCjVh9c1v6emtBbTE9ZTdxkG1wCMeR7N1FS0Tm4
C6b983YJKPbMjjqXJK2X/dxAc/eVvUJa5HpJR5O6kH6pG1IW7/MJ4SowaMeIn8Rp
IDA8ZBre0nqy8wOsVkt939KkpgsvpuA0cYkcaEzzbHC7pLDcPYcxJ7+P6xQTIOTZ
Fab5FyyigVoIvzW+4G56uFwGlBCj6B+Op5mK1YZ4VfXUQyT3CLQYUbUwKesqztPW
yiw1oWjHJ1+aPsjwhvof/XAHv5dOJWLHBmi8BCwl8MRYUfHBKdu0OYTQRCMwNTHg
Ssxfutuj6I/m/6yoHbOW9aEBSdCXtBrxAb6OAA7V/LadbQ6BoMzf86JMIo2eX84L
CL9xa6XAFSN+jn/OG45OpOIz42yRPerkcjI04h1m3j7jAHwDsdcWAEBvZlY9pWVe
hOFlAmimlffOQtnjAgMBAAGjggE7MIIBNzAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcD
CDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMIGsBgNVHSMEgaQwgaGAFCmzyMTfo4f4ZgUSWP1GKriY
DXmHoXOkcTBvMQswCQYDVQQGEwJQTDEdMBsGA1UECgwUTmFyb2Rvd3kgQmFuayBQ
b2xza2kxJjAkBgNVBAMMHU5hcm9kb3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppMRkw
FwYDVQRhDBBWQVRQTC01MjUwMDA4MTk4ghRA+PeKsONkEFaRyNngLPjBxkAKRjAx
BgNVHSABAf8EJzAlMCMGBFUdIAAwGzAZBggrBgEFBQcCARYNd3d3Lm5jY2VydC5w
bDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwHQYDVR0OBBYEFLK9EssHgeJ7o7BhHUpDeaiH9NB2
MA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQCRHo3UHB8iA7n233wd62M36kI7U06VehHGJAxR
GaLVCc94olliDhM887OwzmVDOj2z3Ve5ggcaVG8Jpy2TxnYUr0M+kkjrvRd+Ek36
M2gAMLT0m6kqHxg18V0s0icMeOvlYrWqhx8qDC++AwfVLOOm4QIMCvY+jPCeZ1LN
3uEzpKUbpifSYRZvxYjsSVV0Brmej1HuOUnBSA8ykvdMzhLM+N8dVmXCdqfmRRe6
tMtNPr125JzaGqiysRK/Dubq8747T5CINSlXXQQELXtjxh4bANAXKHAcvoQLnS42
07JJ4bbPsGcGupp6V4/ZScmVCaSDGZirP3Xkltxf1/YnXdNTr0fTx8q+gXifdt2f
14SX9FNJD+UC/qnuQy4MYz48D3Jy+j2vqURL494HkgLb0lHE38L55p83z6b1vTF9
QXwaBJc6+rEDooh9oP4QyGlaHMBjbTopwMeajZsFEVYMnZnfqpYruOFw6rkz+ZPi
ZjlC6h5PFtMweIwqpnNS6Yb5SEQbeMk7FH11W2ExL4PGttg2wfjPaXdT7QOn5T0o
f6oGKjHPjYh1s5kCTPNHl0xlqH/oRdbkW3sQVHRWBdQfekA5PIr83U8CjP71K5BC
fvUVb9t/CF6Vo559KHr6ORg71POtU8kBDDRXZABF3hj0DqoXZfCJPKPN7Asd2Pym
0xHdVjGCBBswggQXAgEBMIGHMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMR0wGwYDVQQKDBROYXJv
ZG93eSBCYW5rIFBvbHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0
eWZpa2FjamkxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgxOTgCFBGTc18XwX4UTT+S
j2Gbv9UCfbHpMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAoIIBZDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZI
hvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDMyNjEzNTIxNVowLwYJKoZIhvcN
AQkEMSIEIM2YELK+A4xOa5l8k0TkgHJMffAnbMbgVu0Aw44yOSjsMDcGCyqGSIb3
DQEJEAIvMSgwJjAkMCIEIGc76KHakn22PMq3yz56w1LcOutqjaPio1nKFY0KRA24
MIG9BgsqhkiG9w0BCRACDDGBrTCBqjCBpzCBpAQUbiPNuWfwbT/ahTFsW0c2HNVV
QqwwgYswc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMR0wGwYDVQQKDBROYXJvZG93eSBCYW5r
IFBvbHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0eWZpa2Fjamkx
GTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgxOTgCFBGTc18XwX4UTT+Sj2Gbv9UCfbHp
MA0GCSqGSIb3DQEBCwUABIICAHXV/29g7bU2cg6m/6JtIDYKEyclOJr84k/aSRoQ
zWxmfgyXgXJbCYcqpWQk1g5vfgMUqR3GFmG+w5Ufgo+nT85y/S/e0LI9fDnASK8K
XLsp0ujIwmXsorWWrzBjWLui2qV1GNNBkn+hs9/wr+dGRLLj6H93B9ssPJt9YBQD
i/6apYa0eOHBfSFDr4LqzMxYO6I7d4Rs8Pt5vH1Mb2NdZjWjwEpjxS77SAPSvKLQ
7voUd1fP66YYd3DjWXDc3L3TUPnPV8NgrW8mh560O9QdfrNPa+JxKUXzmVMVnwAp
iWxKOWFLr6RqJoZDETI0BviW7UjXcGrH1XEfQj53+EuOOK9SIhMzLHXPFzSJ6ztS
OuTgM+IXo2UPvAXXyDzui6gla/rqutgaKv0efZlV/g6k5EQpr+NWbw8jfoNKZjz2
e9ssWrw5XxK0qqO8VtZvmKrRY45sZg6tKVTEmKOdnglJ1QfJTM4fPMrus2ALPI/S
ph0WtW4MF/ttOoEFTmMpgEoNR04c65Cy1nwfcfewDzZendB+q2hduV4wKdi9Fs8u
jqRzvhpfV87WzgrmBak8jEN01TWkPKZ3U+uM+Rtv2iEwLDpI9Gq6C36lAyL1fgnh
B0qVnRWaZJ0FZ6tQNzTYXFflJIYBaE7n/jAEVZGP2Ttw/A0xsSLNafnID35bPxXg
zP0V




 


 


1 
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 


ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, tel. +48 (22) 528 11 11, fax +48 (22) 528 10 09, Email kpmg@kpmg.pl, Internet www.kpmg.pl 


© 2021 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone. 


 


Sprawozdanie niezależnego 
biegłego rewidenta 
Dla Rady Nadzorczej 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA 
Vienna Insurance Group 


 


Sprawozdanie z badania sprawozdania o wypłacalności  
i kondycji finansowej 
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie załączonego 
Sprawozdania o wypłacalności i kondycji 
finansowej Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie SA Vienna 
Insurance Group („Jednostka”), 
sporządzonego na dzień i za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2020 r. 
(„Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji 
finansowej”)  


Kierownik Jednostki sporządził 
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji 
finansowej na podstawie: 


— Ustawy z dnia 11 września 2015 r.  
o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej („Ustawa o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”) 
oraz  


— Tytułu I rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 
października 2014 r. uzupełniającego 


dyrektywę Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2009/138/WE w sprawie 
podejmowania i prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) 
(„Rozporządzenie”)  


zwanych dalej łącznie „Podstawą 
sporządzenia”.  


Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji 
finansowej zostało sporządzone w celu 
wypełnienia wymogów art. 284 Ustawy  
o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej. 


Naszym zdaniem, załączone Sprawozdanie 
o wypłacalności i kondycji finansowej 
Jednostki na dzień i za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2020 r. zostało 
sporządzone, we wszystkich istotnych 
aspektach, zgodnie z Podstawą 
sporządzenia. 
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Podstawa Opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy stosownie 
do postanowień:  


— Krajowych Standardów Badania 
w brzmieniu Międzynarodowych 
Standardów Badania przyjętych przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
(„KSB”) oraz 


— Rozporządzenia Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r.  
w sprawie badania sprawozdania  
o wypłacalności i kondycji finansowej 
zakładu ubezpieczeń i zakładu 
reasekuracji przez firmę audytorską 


(„Rozporządzenie w sprawie badania 
sprawozdania o wypłacalności i kondycji 
finansowej”) 


Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi 
regulacjami została opisana w sekcji 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za 
badanie Sprawozdania o wypłacalności  
i kondycji finansowej. 


Uważamy, że dowody badania, które 
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, 
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.


Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie 
z Międzynarodowym kodeksem etyki 
zawodowych księgowych (w tym 
Międzynarodowymi standardami 
niezależności) Rady Międzynarodowych 
Standardów Etycznych dla Księgowych 
(„Kodeks IESBA”), przyjętym uchwałą Krajowej 


Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi 
wymogami etycznymi oraz z innymi mającymi 
zastosowanie wymogami etycznymi, które 
mają zastosowanie do naszego badania 
i spełniliśmy wszystkie obowiązki etyczne 
wynikające z tych wymogów i Kodeksu IESBA.


Objaśnienie uzupełniające – Podstawa sporządzenia 
Zwracamy uwagę na podstawę sporządzenia 
opisaną w Podsumowaniu Sprawozdania  
o wypłacalności i kondycji finansowej. 


Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji 
finansowej zostało sporządzone w celu 
spełnienia wymogów art. 284 Ustawy  


o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej. W związku z tym, 
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji 
finansowej może nie być odpowiednie dla 
innego celu. Nasza opinia nie została 
zmodyfikowana ze względu na tę sprawę.


Odpowiedzialność Kierownika Jednostki oraz osób sprawujących nadzór za Sprawozdanie  
o wypłacalności i kondycji finansowej 
Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za 
sporządzenie Sprawozdania o wypłacalności  
i kondycji finansowej zgodnie z Podstawą 
sporządzenia, a także za kontrolę wewnętrzną, 
którą Kierownik Jednostki uznaje za 
niezbędną, aby zapewnić sporządzenie 
Sprawozdania o wypłacalności i kondycji 
finansowej niezawierającego istotnego 
zniekształcenia spowodowanego oszustwem 
lub błędem. 


Sporządzając Sprawozdanie o wypłacalności  
i kondycji finansowej Kierownik Jednostki jest 
odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki 
do kontynuowania działalności, ujawnienie, 


jeżeli ma to zastosowanie, kwestii związanych 
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie 
założenia kontynuacji działalności jako 
podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji 
kiedy Kierownik Jednostki albo zamierza 
dokonać likwidacji Jednostki, zaniechać 
prowadzenia działalności, albo gdy nie ma 
żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub 
zaniechania prowadzenia działalności. 


Osoby sprawujące nadzór są odpowiedzialne 
za nadzorowanie procesu sprawozdawczości 
finansowej Jednostki. 
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie Sprawozdania o wypłacalności i kondycji 
finansowej  


Celem badania jest uzyskanie racjonalnej 
pewności czy Sprawozdanie o wypłacalności  
i kondycji finansowej jako całość nie zawiera 
istotnego zniekształcenia spowodowanego 
oszustwem lub błędem oraz wydanie 
sprawozdania biegłego rewidenta z badania 
zawierającego naszą opinię. Racjonalna 
pewność jest wysokim poziomem pewności, 
ale nie gwarantuje, że badanie 
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze 
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek 
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, 
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że 
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na 
decyzje ekonomiczne użytkowników 
podejmowane na podstawie sprawozdania o 
wypłacalności i kondycji finansowej. 


Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy 
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 
sceptycyzm, a także: 


— identyfikujemy i szacujemy ryzyka 
istotnego zniekształcenia Sprawozdania  
o wypłacalności i kondycji finansowej 
spowodowanego oszustwem lub błędem, 
projektujemy i przeprowadzamy procedury 
badania odpowiadające tym ryzykom 
i uzyskujemy dowody badania, które są 
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko 
niewykrycia istotnego zniekształcenia 
wynikającego z oszustwa jest większe niż 
istotnego zniekształcenia wynikającego 
z błędu, ponieważ oszustwo może 
obejmować zmowę, fałszerstwo, celowe 
pominięcie, wprowadzenie w błąd lub 
obejście systemu kontroli wewnętrznej; 


— uzyskujemy zrozumienie kontroli 
wewnętrznej stosownej dla badania w celu 
zaprojektowania procedur badania, które 
są odpowiednie w danych okolicznościach, 


ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 
skuteczności działania kontroli 
wewnętrznej Jednostki; 


— oceniamy odpowiedniość zastosowanych 
zasad (polityki) rachunkowości oraz 
zasadność szacunków księgowych oraz 
powiązanych z nimi ujawnień dokonanych 
przez Kierownika Jednostki; 


— wyciągamy wniosek na temat 
odpowiedniości zastosowania przez 
Kierownika Jednostki zasady kontynuacji 
działalności jako podstawy rachunkowości 
oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 
badania, oceniamy czy istnieje istotna 
niepewność związana ze zdarzeniami lub 
okolicznościami, które mogą poddawać 
w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki 
do kontynuacji działalności. Jeżeli 
dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna 
niepewność, wymagane jest od nas 
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego 
rewidenta z badania Sprawozdania o 
wypłacalności i kondycji finansowej na 
powiązane ujawnienia w Sprawozdaniu  
o wypłacalności i kondycji finansowej lub, 
jeżeli takie ujawnienia są nieodpowiednie, 
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski 
są oparte na dowodach badania 
uzyskanych do dnia sporządzenia 
sprawozdania biegłego rewidenta 
z badania Sprawozdania o wypłacalności i 
kondycji finansowej. Przyszłe zdarzenia 
lub warunki mogą spowodować, że 
Jednostka zaprzestanie kontynuacji 
działalności. 


Przekazujemy osobom sprawującym nadzór 
informacje między innymi o planowanym 
zakresie i terminie przeprowadzenia badania 
oraz znaczących ustaleniach badania, w tym 
wszelkich znaczących słabościach kontroli 
wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas 
badania. 


 
 
 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 
 


Ogólna charakterystyka Jednostki 
 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na 
Życie SA Vienna Insurance Group,  
z siedzibą w Warszawie, prowadzi działalność 
we wszystkich grupach ubezpieczeń na życie 


wymienionych w Załączniku do Ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej dla działu I. Jednostka została 
zarejestrowana w dniu 12 września 2001 r. w 
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Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 


KRS 0000043309. Kapitał zakładowy 
Jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 
224.263.746 złotych. 


Stwierdzenie uzyskania od Jednostki żądanych informacji, danych, wyjaśnień i oświadczeń 


W trakcie badania Sprawozdania  
o wypłacalności i kondycji finansowej 


uzyskaliśmy od Jednostki żądane przez nas 
informacje, dane, wyjaśnienia i oświadczenia. 


Pozostałe stwierdzenia wymagane przez Rozporządzenie w sprawie badania sprawozdania o 
wypłacalności i kondycji finansowej 


Zakłady ubezpieczeń są obowiązane 
przestrzegać wymogów w zakresie 
wypłacalności określonych przepisami 
Ustawy o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej oraz tytułu I 
Rozporządzenia. Za przestrzeganie tych 
wymogów, w tym w szczególności za 
ustalenie wartości aktywów dla celów 
wypłacalności, rezerw techniczno- 
ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, 
innych niż rezerwy techniczno- 
ubezpieczeniowe zobowiązań dla celów 
wypłacalności, obliczenie kapitałowego 
wymogu wypłacalności oraz minimalnego 
wymogu kapitałowego, a także ocenę jakości 
i wysokości środków własnych zgodnie  
z określonymi wymogami jest odpowiedzialny 
Kierownik Jednostki.  


Naszym zadaniem było zbadanie 
Sprawozdania o wypłacalności i kondycji 
finansowej jako całości. Zgodnie  
z Rozporządzeniem w sprawie badania 
sprawozdania o wypłacalności i kondycji 
finansowej zakres naszego badania 
obejmował w szczególności procedury badania 
dotyczące zgodności wyceny  
i ujmowania aktywów dla celów wypłacalności, 
rezerw techniczno- ubezpieczeniowych dla 
celów wypłacalności oraz innych niż rezerwy 
techniczno- ubezpieczeniowe zobowiązań dla 
celów wypłacalności, obliczenia kapitałowego 
wymogu wypłacalności oraz minimalnego 
wymogu kapitałowego, dokonanej przez 
Kierownik Jednostki oceny jakości i wysokości 
środków własnych, w tym pokrycia przez nie 
kapitałowego wymogu wypłacalności  
i minimalnego wymogu kapitałowego oraz 
ujawnienia wyjaśnień dotyczących istotnych 
różnic podstaw i metod stosowanych do 
wyceny aktywów dla celów wypłacalności, 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla 
celów wypłacalności i zobowiązań innych niż 
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla 
celów wypłacalności, w porównaniu  
z podstawami i metodami stosowanymi do 


wyceny aktywów, rezerw techniczno- 
ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości  
i pozostałych zobowiązań w rocznych 
sprawozdaniach finansowych zgodnie  
z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej oraz Rozporządzeniem, ale 
celem naszego badania nie było wyrażenie 
opinii oddzielnie na ich temat. 


Zgodnie z wymogami Rozporządzenia  
w sprawie badania sprawozdania  
o wypłacalności i kondycji finansowej,  
w oparciu o przeprowadzone badanie 
Sprawozdania o wypłacalności i kondycji 
finansowej informujemy, że Kierownik 
Jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r.,  
we wszystkich istotnych aspektach: 


— ustalił wartość aktywów dla celów 
wypłacalności zgodnie z art. 223 ust. 1 
Ustawy o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej oraz rozdziałem II  
w tytule I Rozporządzenia; 


— ustalił wartość zobowiązań dla celów 
wypłacalności innych niż rezerwy 
techniczno-ubezpieczeniowe dla celów 
wypłacalności zgodnie z art. 223 ust. 2 i 3 
Ustawy o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej oraz rozdziałem II  
w tytule I Rozporządzenia; 


— ustalił wartość rezerw techniczno- 
ubezpieczeniowych dla celów 
wypłacalności zgodnie z art. 224-235 
Ustawy o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej oraz rozdziałem III  
w tytule I Rozporządzenia; 


— obliczył kapitałowy wymóg wypłacalności 
zgodnie z art. 251 Ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz 
rozdziałami V i X w tytule  
I Rozporządzenia; 


— obliczył minimalny wymóg kapitałowy 
zgodnie z art. 271-275 Ustawy  
o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej oraz rozdziałami VII i X  
w tytule I Rozporządzenia; 
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— dokonał oceny jakości środków własnych 
oraz ustalił wysokość dopuszczonych 
środków własnych stanowiących pokrycie 
kapitałowego wymogu wypłacalności  
i wysokość dopuszczonych podstawowych 
środków własnych stanowiących pokrycie 
minimalnego wymogu kapitałowego 
zgodnie z art. 238 i art. 240-248 Ustawy  
o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej i rozdziałem IV  
w tytule I Rozporządzenia; 


— przedstawił kompletne wyjaśnienia 
dotyczące istotnych różnic podstaw  
i metod stosowanych do wyceny aktywów 
dla celów wypłacalności, rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych dla celów 
wypłacalności i zobowiązań innych niż 
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla 
celów wypłacalności, w porównaniu z 
podstawami i metodami stosowanymi do 
wyceny aktywów, rezerw techniczno- 
ubezpieczeniowych dla celów 


rachunkowości i pozostałych zobowiązań 
w rocznym sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym za rok zakończony 31 
grudnia 2020 r. 


Ponadto, informujemy, że Jednostka na dzień 
31 grudnia 2020 r., we wszystkich istotnych 
aspektach: 


— posiadała dopuszczone środki własne  
w wysokości nie niższej niż kapitałowy 
wymóg wypłacalności, 


— posiadała dopuszczone podstawowe 
środki własne w wysokości nie niższej niż 
minimalny wymóg kapitałowy. 


 


 


 


 


 


 


 


W imieniu firmy audytorskiej 
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
Nr na liście firm audytorskich: 3546 


 
 
 
 
 
 
 


  


   
Podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym  


 Podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym 


Marcin Dymek  Agnieszka Witkowska 


Biegły rewident  Biegły rewident 
Nr w rejestrze 9899  Nr w rejestrze 12435 
Komandytariusz, Pełnomocnik   
   


Warszawa, 26 marca 2021 r.   
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9RVv238IXpWjnn0oevo5GDvU861TyQEMNFdkAEXeGPQOqhdl8Ik8o83sCx3Y/KbT
Ed1WMYIEGzCCBBcCAQEwgYcwbzELMAkGA1UEBhMCUEwxHTAbBgNVBAoMFE5hcm9k
b3d5IEJhbmsgUG9sc2tpMSYwJAYDVQQDDB1OYXJvZG93ZSBDZW50cnVtIENlcnR5
ZmlrYWNqaTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI1MDAwODE5OAIUEZNzXxfBfhRNP5KP
YZu/1QJ9sekwDQYJYIZIAWUDBAIBBQCgggFkMBoGCSqGSIb3DQEJAzENBgsqhkiG
9w0BCRABBDAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMjEwMzI2MTM1NTE2WjAvBgkqhkiG9w0B
CQQxIgQgGPJOUxZczdAMloB+hRnSomvj8rBo2aNuDzbdQM4/N3UwNwYLKoZIhvcN
AQkQAi8xKDAmMCQwIgQgZzvoodqSfbY8yrfLPnrDUtw662qNo+KjWcoVjQpEDbgw
gb0GCyqGSIb3DQEJEAIMMYGtMIGqMIGnMIGkBBRuI825Z/BtP9qFMWxbRzYc1VVC
rDCBizBzpHEwbzELMAkGA1UEBhMCUEwxHTAbBgNVBAoMFE5hcm9kb3d5IEJhbmsg
UG9sc2tpMSYwJAYDVQQDDB1OYXJvZG93ZSBDZW50cnVtIENlcnR5ZmlrYWNqaTEZ
MBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI1MDAwODE5OAIUEZNzXxfBfhRNP5KPYZu/1QJ9sekw
DQYJKoZIhvcNAQELBQAEggIAYmz0ZxMB0zAqAuRzEqfTBic3u989hiNa9cq4N5kQ
ZFiAWQjuYNfBgQf2CHyvVvVFGz5QAI7noLotVCgTjbzNgnQRds7edsN9MnXdva6p
6d09LDP+TV+Hbz+p1jVc14c18neQhGZcn7Hh00gLcK0h0Dsl4dKhqLY7Uiyex3D4
VqquO9Q0Y2Ykout57hr7ntxSX1Q/57gHxZuniWXcp1h3ZRn/ZU3mqiNIJA0GR549
+a517jalgZPHAdpuRW4a0CwgcSJSS8M5thQrscsFErn6iJnn1Jf7N8NEsskvJI4r
sOvnG6P02yW0b/29qF0LBeHaeMQGugVForj1MvRnT4N8pKfcAWSu/qiAjmXYLBUI
pyF9tDUOBwuNXeEDcixZlso/0srsKblyUQbsI47/8GLcmqtuaRPr/VFpNlxLAi6h
kvkkTVIdJ79GVQc/+NnrUn4JB5RvVSSl7dqTFrMp2mdwYucB7Nx1lC7lGay61zdY
TAfhFEUwkB6eVO57IbtDWGW8/hnAL9h7Icj+pQPSZdeJ0MUqFEXJrJT19vHJqPo2
REoX/NUmF+Lp9gddbNRtNfYDdbSdkH9tkwroWmxaVIGBLB/HVR3Exisl/C/h0PRU
Lb2j/DCgJvQedeU7r6JlOU4SV9R4pg2NBy6/vMrmJ30v05vTs8xG+S8gJWu8YNBMixU=

