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АУДИТОРСЪКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРЛ)
щодо PIlIHoi ФIнлнсовоi звIтностI тоtsАриствА з оБмЕ,}ItЕною

ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (КОМIIАНIЯ З УПРДВЛIНЕЯ АКТИВДМИ (IHШK()-IHBBCT>
стАном нА 31 грудня 2019 року

Нацiональнiй KoMicii з цiнних паперiв та
ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ
KIIIEKO-IHBECTD.

фондового ринку, Учасникам ТОВАРИСТВА З
(КОМПАНШ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ

роздiл 1. звIт Iцодо Аудиту ФIнАнсовоi звIтностI

ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi компанii ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВЦАЛЪНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (IHEK0-IHBECTD,
що складасться зi звiту про фiнансовиЙ стан на 31 грудня 2019 року, та звiту про сукупний
дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за piK, що
закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий виклад
значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання 1 та впливу питання 2, описаних в
роздi.ui кОснова дJul думки iз застере>ttеннямD нашого звiту, фiнансова звiтнiсr,ь, що додастьOя,
вiдобраrкас достовiрно, в ycix суттсвих аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЪНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
dHEKO-IHBECT> на З1 грулня20|9 року, ii фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi
(мсФз).

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Питання 1, Станом на з|.\2.20]-9 в активах ТоВАРИСТВА З оБМЕЖЕНоЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кIНЕКО-ШВЕСТ) наявнi
фiнансовi iнвестицiТ у вигля.цi акцiй та корпоративних прав в cyMi 12 679 тис. грн., Itцодо
справедливоi BapTocTi яких icHyc сутт€ва невизначенiсть. Вiдносно акцiй об'екта iнвестування
Товариством проведена ix учiнка ло номiнальноi BapTocTi, але розрахунки справедливоi
BapTocTi акцiй фактично не здiйснювались. Справедлива BapTicTb корпоративних прав станом на
звiтну дату не переглядалась.
Питання 2. Мiлснародними стандартами фiнансовоi звiтностi встановленi вимоги щодо
iнформацiТ, яка розкриваеться у фiнансовiй звiтностi. Ми зазначаемо, що в примiтках до рiчноi
фiнансовоi звiтностi Товариство станом на 31. |2.20119 iнформацiю в окремих роздiлах розкрило
не В повному обсязi, або не розкрило зовсiм, що на д}мку аудитора може бути ваrкливим для
користувачiв фiнансовоi звiтностi, зокрема:
- розкриття iнформацii про змiни у власному капiталi, включаючи наведення порiвняльного
звiту про власний капiтал за попереднiй piK,
- не розкрита iнформаuiя про оренду у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 16.

Ми провели аудит вiдповiдно ло Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) та рiшення НКЩПФР
Jф 991 вiд 11.06,2013. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з МСд викlrадено в роздiлi
<вiдповiдальнiсть аудрrтора за аудLrт фiнансовоi звiтностi} нашого звiту.
Ми с неЗаJIеIсними по вiдношенню до компанii згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiхснародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та
етичними вимогами, застосовними законодавством Украiни до нашого аудиту фiнансовоi
звiтностi, а також виконали iншi обов,язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу рмсЕБ
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товАриство з оБмЕжЕною вIдповIдАльнIстю (dАн (сЕЙя-кlрш-Аудит)

Ми вважаемо, що отриманi нами аулиторськi докiви е достатнiми i прийнятними для
використання ix як основи для нашоi думки iз застерелсенням.

вIдповrдАлънIсть упрАвлIнського пЕрсонАлу тд тихо кого нАдIлЕно
НАИВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕНIlЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовоi
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визнача€ потрiбною для того, rцоб забезпечити складання фiнаноовоi звiтностi, що не
мiстить сутт€вих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи лля бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
управлiнськийt персонал або iiлануе лiквiдувати компанiю чи припинитrr дiяльнiсть, або не i"ta€

iнших реальних альтернатив цьому.

ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ АУДИТОРЛ ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Нашими цiлями с отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у чiлому не
мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або rrомилки, та випуск звiту аулитора,
rцо мiстить нашу думку. Обrрунтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не
гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, зав}кди виllвить суттсве викривлення, якщо
воно icHyc. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки, вони ввarкаються
сутт€вими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкусться, вони моя(уть впливати
на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiсi фiнансовоi звiтностi.

виконуючи аудит вiдповiдно до вимог Мсд, ми використову€мо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
KpiM того, ми:

' iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики суттсвого викривл9ння фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахраЙства чи помилки, розроблясмо й виконуемо аудиторськi процедури у
вiДповiдь на цi ризики, а також отриму€мо аудиторськi докази, що с достатнiми та
приЙнятними для використання ix як основи для нашоi думки. Ризик невиявлення
суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим, нiлt для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахрайотво може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неПравильнi твердження або HexTyBaHHrI заходами внутрiшнього контролю;
' ОТРиМУ€мо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
'оцiнюемо приЙнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
ОцiнОк i вiдповiдних розкриттiв iнфоршrацii, зроблених управлiнським персоналоN,1;, доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонilлом
ПРиПУщення про безперервнiсть дiяльностi як основи дrrя бухгалтерського облiку та, на
ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHyc суттсва
неВиЗначенiсть щодо подiЙ або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB моясливiсть
компанii продов}кити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснУвання TaKoi суттсвоi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в свосму звiтi
аУДиТОРа До вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якrцо TaKi
РОЗКРитТя iнформацii с ненztJIежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
ГРУнТУються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аулитора. BTiM
маЙбУтнi подii або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi.
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. оцiнюсмо загаJIьне подання, cTpylcrypy та змiст фiнансовоТ звiтностi включно з

розкриттями iнформацii, а також те, чи покt}зус фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що
покJIаденi в основу ii складання, так, щоб досяrти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляемо управлiнському персонitлу iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та сутгевi аудиторськi результати, включаючи будь-якi сутгевi недолilс.л
заходiв внутрiшнього контролю, виrlвленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаемо управлiнському персоналу твердженшI, що ми виконrlли вiдповiднi етичнi
вимоги щодо незitпежностi, та повiдомлясмо iM про Bci стосунки й iншi питаннJI, якi могли б
обгрунтовано вважатись такими, що впJIивають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Роздiл 2. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ AKTIB

ВСТУПНИЙ IIАРЛГРАФ
OcHoBHi вiдомостi про ТоВдРиСТВо З оБМЕЖЕноЮ ВЦПоВЦдЛьнIсТЮ
((кОМIIдНIя З УIIРАВЛIнЕя АкТиВАМи (кУд dHEKO_IHBECT> (надалi - ТоВ
кКУА (IHEK0-IHBECT) або Товариство, або КУА) наведенi в табл. 1.

Таблиця 1

YKpaiHa 0 1033, м.Киiв, вул, CiM'i Прахових, 27, оф. 5;
I,IoMep в PeecTpi аулиторiв та оуб'еrгiв аудитороькоi лiяльltоотi Ns1525
Код еРПОУ 2426З164
тел./фкс (044) 289-53_80,, 289-55-64
e-mail: dirootor@seya.com,ua

Повне найменування ТОВАРИСТВО З
(комЦАнtя з
IHBECT)>

ОБМЕЖЕНОЮ
УПРАВЛIННЯ

ВЦПОВIДЛЛЪНIСТЮ
АктивАми dHEKo-

Скорочена назва ТоВ (кУА dHEKO-IHBECT>
Код за СДРПОУ 2т59971'6

Види дiяльностi за КВЕЩ - управлiння фондами (КВЕff 66,З0);
- трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'скти (КВЕД б4.30);
- надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та
пенсiйного забезпечення), H.B.i.y. (КВЕД 64.99);
- iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM
страхування та пенсiйного забезпечення (КВЕД 66. t9).

Серiя, номер, дата видачi та
TepMiH чинностi лiцензiТ на
здiйснення професiйноi
дiяльностi на ринку цiнних
паперiв - дiяльностi з

управлiння активами
iнституцiйних iHBecTooiB

Лiцензiя видана згiдно рiшення NЪ146 вiд
дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних
19.04.20|6. TepMiH дii: безстроково.

09.02 2016 -
iHBecTopiB дiс з

Перелiк iнституцiйних
iHBecTopiB, актLIви яких
перебувають в управлiннi
куА

пАйовий IнтЕрвАлъний дивЕрси,ФIковАнЙЙ
IнвЕстицrЙниЙ Фонд кL{ЕнтрАльниЙ
IНВЕСТИЦtЙНИЙ ФОНД) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АкТиВАМИ (IHEK0-IHBECT>;
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
пАйовий IнвЕстицtйний Фонд крЕгIонАльний
РОЗВИТОЬ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННl1
АкТИВАМИ KIHEKO-HBECT>;
пдйовий IнтЕрвАлъний дивЕрсиФIковАний
IнвЕстицlЙниЙ Фонд (промIнвЕст-кЕрАмЕт}}
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ



(компАнIя
IHBECT>;
пуБлIчнЕ АКЦIОНЕРШ ТОВАРИСТВО
(кОРПОРАТИВНIЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
IHB ЕС ТИЦ IЙItrI ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ К IШK О-ПРЯМI
IНВЕСТИЦIЬ;
пуБлIчнЕ АКЦIОНЕРНЕ
ККОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
IНВЕСТИЦtЙИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ KIHEKO РIАЛ
IСТЕЙТ)

З УТIРАВЛIН}UI АКТИВАМИ KIHEKO-

ТОВАРИСТВО

Мiсцезнаходження 03039, м. Киiв, вул. Миколи Грiнченка, буд.18.

товАриство з оБмЕжЕною вIдповцАльнIстю ((AАн (сЕЙя_кIрш_лудит>)

вrдповцнIсть розмIру стАтутного тА влАсного кАпIтАлу вимогАм
ЗАКОНОДАВСТВА
Розмiр статутного капiталу ТОВ (КУА (ШEK0-IHBECT>> станолц на З1,12.2019 складас
10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн., що вiдповiдае вимогам ст. б3 закону Украiни <Про
iнститути спiльного iнвестування> Jф 5080-U вiд 05.07.2012 та лiцензiйним умовам дiяльностi
куА.
Власний капiтал ТОВ (КУА (IHEK0-IHBECT> станом на 31. |2.20|9 складае 15 396 тис. грн.,
та перевищус розмiр статутного капiтал на 5 396 тис. грн,. що вiдповiдае вимогам Лiцензiйних
умов провадження професiйноi дiяльностi на фондо"оrу ринку (ри"оу цiнних паперiв) -
дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB (лiяльностi з управлiння активами),
затверджених Рiшення НКЩПФР NЪl281 вiд 23.07.201rЗ.

Розмiр власного капiталу за 20t9 piK зменшився на 4З04 тис. грн. Ще пов'язано зi збитковою
дiяльнiстю Товариствав 2019 роцi.
,Щодатковий капiтал складас 22 тис. грн.

IНФОРМЛЦШ ПРО АКТИВИ, ЗОБОВ,ЯЗАННЯ ТА ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
Загальна BapTicTb активiв ТОВ (КУА (IHEK0-IHBECT) станом на З1. |2.20Т9 складае 15 896
тис. грн.

НЕОБОРОТНI АКТИВИ
Первiсна BapTicTb основних засобiв ТОВ (КУА dHEK0-IHBBCT>> станом на 31.|2.2019
складае 129 тис. грн., знос основних фондiв складае 118 тис. грн., залишкова BapTicTb - 11 тис.
грн. Сума зменшення з€lJIишковоi BapTocTi основних засобiв склала 8 тио. грн.
Згiдно з облiковою полiтикою Товариства амортизацiя основних фондiв у 20119 роцi
здiйснюсться в бухгалтерському облiку прямолiнiйним методом iз застосуванням cTpoKiB
корисного використання.
Первiсна BapTioTb нематерiальних активiв ТОВ <КУА dHEKO-IHBECT> станом на 31.12.2019
СкJIадае 4t ти-с. грн., накопичена амортизацiя нематерiальних активiв скJIадае 33 тис" грн.,
зiLпишкова BapTicTb - 8 тис. грн.

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii станом на 31.\2.2019 облiковуються за справедливою
вартiстю, представленi iншими фiнансовими iнвестицiями у виглядi акцiй та скJIадають 140 тис.
гРн. Зменшення довгострокових фiнансових iнвестицiй в 2019 роцi вiдбулося за рахунок ix
продax(у та змiни справедливоi BapTocTt:нa25 тис. грн.

ОБОРОТНI АКТИВИ
Оборотнi активи Товариства станом на 3|.Т2.20|9 представленi запасами, лебiторською
заборгованiстю та фiнансовими iнвестицiями.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ААН (СЕИЯ-КIРШ_АУДИТ>)

Запаси станом на 31.12.2019 скJIадають 1 тис. грн.
Щебiторська заборгtlванiсть
Щебiторська заборгованiсть в cyMi 3 057 тис. грн. представлена:
- дебiторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги в cyMi 34] тис. грн., а саме, за
надання послуг з управлiння активами. В 2019 роцi вiдбулось збiльшення дебiторськоi
заборгованостi за товари, роботи, послуги на 31З тис. грн.;
- iншою поточною дебiторською заборгованiстю по договору вiдступлення права вимоги в cyMi
120 тис, грн.,
- дебiторською заборгованiстю за розрахунками за виданими авансами по договорам купiвлi-
продажу корпоративних прав - 2 590 тис. грн., яка на кiнець поточного перiоду зменшилась в
порiвняннi з даними на початок поточного перiоду на 1 тис. грн,

Фiнансовi iнвестицii та грошовi кошти
Поточнi фiнансовi iнвестицii станоil{ на З1.12.201i9 складають 1,2 679 тис. грн., представленi
акцiями та корпоративними правами, якi придбано для продах(у, Облiк фiнансових iнвестицiй
здiйснюсться за справедливою вартiстю. За 2019 piK BapTicTb фiнансових iнвестицiй
зменшилась на 4 761' тис. грн., головним чином, за рахунок ix уцiнки.
IcHyc суттсва невизначенiсть щодо справедливоi BapTocTi вищезазначених фiнансових
iнвестицiй у вигл-ядi акцiй та корпоративних прав, врах-овуючи, що при визначеннi справедливоi
BapTocTi акцiЙ Товариство здiЙснило ix учiнку до номiнальноi BapTocTi, а справедлива BapTicTb
корпоративних прав станом на звiтну дату не переглядалась.

Активи, за винятком зауважень наведених вище, вiдобраясенi у фiнансовiй звiтностi в цiлому
достовiрно та в повнiй Mipi вiдповiдно до МсФз, вiдносно iх визнання, клаоифiкацii та оцiнки.

ЗОБОВОЯЗЛНЕЯ I ЗЛБЕЗПЕЧЕННЯ
Зобов'язання ТоВ (кУА KIHEKO-IHBECT) станом на
зобов'язань на загальну суму 38б тис. грн., якi
заборгованiсть:

. за розрахунками з бюджетом-З7 тис. грн.;. зарозрахункамизi страхування-4 тис. грн.,. за розрахунками з опJIати працi - 100 мс. грн;. за розрахунками з учасниками- l29 тис. грн;
' iншi поточнi зобов'язання задоговорами вiдступлення права вимоги- 116 тис. грн.

В порiвняннi з 3l.|2.2018 вiдбулось зменшення поточних зобов'язань на звiтну дату на 1 10 тис.
грн., головним чином, за рахунок зменшення iнших поточних зобов'язань.

Поточнi забезпечення у розмiрi 114 тис. грн. представленi резервом вiдпусток та в порiвняннi з
31.12.2018 збiльшилисьна24 тис. грн. за рахунок збiльшення фонду оплати праui працiвникiв.
Протягом звiтного фiнансового 2019 року ТОВ (КУА dHEKO_IHBECT) кредитiв не
отримувало.
Зобов'язання вiдображенi у фiнансовiй звiтностi в цiлому достовiрно та в повнiй Mipi
вiдповiдно до МСФЗ,. вiдносно ix визнання, класифiкацii та оцiнки.

ЧИСТИЙ ПРI|БУТОК
За результатом дiяльностi в 2019 роцi ТОВ (КУА (IHEK()-IHBECT> отримало збиток у
розмiрi 4За4 тис. грн.
НеРозподiлениЙ прибуток ТОВ (КУА (IHEK0-IHBECT> станом на З1. |2.20]19 складас 2 874
тис. грн.
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товАриство з оБмЕжЕн ою вlдпо вlдлльнIстю (dАн (с ЕЙя-кIрш-Аудит>

ФОРМУВАННЯ ТА СПЛАТА СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ
Формування статутного капiталу пiдтверджу€ться Аулиторським висновком АФ KCepBic-
Аулит> про повну сплату статутного (складеного) капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОIО
ВlДПОВIДАЛЬНIСТЮ кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ KIHEKO-IHBECT) станом
на2З.OЗ.20l1, витяг з якого наведений нижче:
<Iнформацiя про формування статутного (складеного) капiталу ТОВ (КУА (IHEKO-
IHBECT>:

У вiдповiдностi до ocTaHHboi редакцii статут попередника ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕFiОЮ ВIДПОВiДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНiЯ З УПРАВЛiННЯ АКТИВАТWi KIHEKO-
IHBECT) та Свiдоцтва про ресстрачiю випуску акцiй вiд 24.01 .2а09 року ЛЪ 12l1l09 статутний
капiтал Товариства становить 10 000 000, 00 грн. (з урахуванням додатковоi eMicii).

Вiдповiдно до рiшення загаJ]ьних зборiв попередника Товариства ЗДКРИТОГО
АКЦLОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННl1 АКТИВАМИ KIHEKO-
IHBECT) вiд 08.09.2010 року (Протоltол М 2- 2010) було прийнято рiшення щодо припинення
ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННlI АКТИВДМИ
KIHEKO-IHBECT) (iдентифiкацiйний код за СДРПОУ 2|599'116) шляхом реорганiзацii через
перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАJЬНIСТЮ кКОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННrI АКТИВАМИ KIHEK0-IHBECT). Рiшенням зборiв було обумовлено, rцо пiд час
реорганiзацii ЗАТ I<KYA (IHEK0-IHBECT) шJIяхом перетворення та перейменування у ТОВ
ККУА (IHEK0-IHBECT) Bci його майновi права, грошовi кошти, зобов'язання та iншi права та
обов'язки переходять до його правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ KIHEKO-IHBECTD,
розмiр статутного капiталу якого мас лорiвнювати статутному капiталу ЗАТ кКУА KIHEKO-
IHBECT), тобто 10 000 000,00 грн. (десять мiльйонiв гоивень).

Рiшенням заг.шьних зборiв акцiонерiв попередника Товариства ЗАКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВДМИ KIHEKO-
IHBECT>> вiд 13.|2.2010 року ( Протокол NЬ 3- 2010) було затверджоно звiт про наслiдки
ОбМiНУ акцiй ЗАТ (КУА KIHEKO-IHBECT) у зв'язку з реорганiзацiсю Товариства на письмовi
зобов'язання про видачу вiдповiдноi кiлькостi часток ТОВ кКУА (IHEK0-IHBECT>, що
створюсться внаслiдок реорганiзацii.

Вiдповiдно, станом на дату проведення державноi ресстрачii правонаступника ЗАТ кКУА
KIHEKO-IHBECT) - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ KIHEKO-ШBECT) статутний (складений) капiтал Товариства
склада€ 10 000 000, 00 грн.

АУлитОР пiдтвердлсус внесення акцiонерами попередникiв Товариства (ЗАТ (ЦrФ> та
ЗАТ (КУА KIHEKO-IHBECTD) коштiв у стаryтний капiтал Товариства. KpiM того
аУДиТОРСЬкою перевiркою встановлено порядок формування статутного капiталу, а саме:

Попередник Товариства ЗАТ (ЦIФ) був заресстрований в дерясавнiй адмiнiстрацii
Шевченкiвського району в м. Кисвi I2.a4.1994 року. Статутний капiтал ЗАТ (ЦIФ> було
СфОРМОванО в розivliрi 5 000 000 000, 00 крб." подiлено на 100 0О0 шт. fiростих iменних акцiй по
50 000 крб. Статутний капiтал сплачено повнiстю i сформовано виключно за рахунок грошових
коштiв, що пiдтверджусться висновком аудиторськоТ фiрми <Iнаулит-Украiна> за 1994 piK.
Первинi документи щодо формування та сплати статутного капiталу попередника у Товариствi
вiдсутнi в зв'язку з закiнченням законодавчого встановленого TepMiHy зберiгання документiв.
Акт NЬ l вiд l'7.04.200З року.

EMicii цiнних паперiв на загальну суму статутного капiталу засвiдчена Свiдоцтвом про
ресстрачiЮ eMicii акцiЙ виданого управлiнням ЩКЩПФР в м. Кисвi та Киiвськiй областi вiд
18.05.1999 Jфз99l1r0l1l99, яке видано замiсть свiдоцтва MiHicTepcTBa фiнансiв вiд 1б 08.94 року
Ng-З26l1194.

Рiшенням загаJIьних зборiв
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
УкраТпа 010ЗЗ, lчr,Киlв, вl,л, Cirr'i llpaxoBlni, 27, оф. 5;

акцонерiв попередника Товартства ЗАкритого
кrltr-НТРАЛЬ;НИИ IНВЕСТИЦIИНИй ФОНД> вiд

Номер в PeecTpi ау7,цtторiв та оуб'еюiв аудrгороькоi дiялънооr.i Nр1525
Кол еРПОУ 2 426З164
тел./фкс (044) 289_53_80,, 289-55-64
e-mail : director@seya.com.mt



товАриство з оБмЕжЕною вIдповlдАльнIстю (dАн (сЕЙя-кlрш-Аудит)

10,10.2003 року (Протокол J\Ъ7) було прийнято Рiшення про збiльшення статутного капiталу
шляхом додатковоi eMicii акцiй iснуючоi номiнальноi BapTocTi (0,50 грн.) у кiлькостi 2 600 000
штук на суму 1 250 000,00 грн.

Внески здiйснено:
ВАТ (IK KIHEKO>:
. Платirrсне доручення Ns 395 вiд 31.10.2003 року на суму 850 000,00 грн.. Платiхсне доручення JФ 404 вiд 04.11.2003 року на суму 400 000,00 грн.
Враховуючи вищевикладене, перевiркою встановлено, що станом на дату державноi

реестрацii попередника Товариства, а саме станом на 20.0i .2004 року статутний капiтал ЗАТ
кКУА KIHEKO-IHBECT) (попередника ТОВ (КУА KIHEK0-IHBECT)) становив 1 300 000,00
гривень був сформованиЙ виключно грошовими коштами та подiлоний на 2 б00 000 шт,
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,50 грн.

EMicii цiнних паперiв на загальну суму статутного капiталу засвiдчена Свiдоцтвом про
державну реестрацirо eMicii акцiе1 вiд 05. |2,200З року -l*{ч 6||1110З, якс було видано запtiсть
свiдоцтва вiд 18.05.1999 ]ф з99l|0l|l99.

Рiшенням загаJIьних зборiв акцiонерiв попередника Товариства ЗАКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ ДКТИВДМИ KIHEKO-
IHBECT) вiд 01.02.2005 року (Протокол Jф 1) було прийнято рiшення про додаткову емiсiю
простих_ iменних акцiй на розмiр статутного капiталу ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТовАриСтвА кIнвЕстицIЙниЙ Фонд зАкритого типу кпромIнвЕст-кЕрАмЕт),
Що приеднався до Товариства. Загальна сума додатковоi eMicii становила 50 000,00 грн.
загальна кiлькiсть акцiЙ, що додатково випускалася становила 100 000 шт. номiнальною
вартiстю 0,5 грн. Загальними зборами вiд 01.07.2005 року дане рiшення було прийнято та було
внесено вiдповiднi змiни до статуту Товариства попередника ТОВ кКУА KIHEK0-IHBECT).
Статутний капiтал товариства становив 1 350 000, 00 грн. EMicii цiнних паперiв на загальну
суму статутного капiталу засвiдчена Свiдоцтвом про державну ресстраuiю eMicii акцiЙ вiд
З0.01.2006 року J\b З9l\106, яке було видано замiсть свiдоцтва вiд 05. \2.200З року NЬ61]rlll0З.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв попередника Товариства ЗАКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННlI АКТИВДМИ KIHEKO-
IHBECT) вiд 10.04.2006 року (Протокол Jф 1-2006) було прийнято рiшення lrро збiльшення
СТаТУТного капiталу, з метою залучення додаткових фiнансових pecypciB для проведення
професiйноi дiяльностi на ринку цiнних паперiв та приведення розмiру статутного капiталу у
вiдпОвiднiсть до лiцензiйних умов шляхом закритого (приватного) розмiщення додаткового
ВиПУСкУ акцiЙ iснуючоi номiнальноТ BapTocTi (0,50 грн.). Загальна сума випуску складала2 650
000, 00 грн., загальна кiлькiсть акцiй - 5 з00 000 шт. У зв'язку з тим, що акцiонером Товариства
ВАТ KIK KIHEKO> було викуплено лише 2 000 000 акцiй номiнальною вартiстю 0,50 грн., що
СТанОВиТЬ 1 000 000,00 грн. кiлькiсть фактично розподiлених акцiй випуску склала 2 000 000
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,50 грн. коя<на.

Аулитор пiдтверджус внесення акцiонерами коштiв У стаryтний капiтал на суму
100000,00грн. Внески до статутного капiталу здiйснено виключно грошовими коштами.

Внески здiйснено:
ВАТ KIK KIHEKO>:
. Платirкне доручення J\Ъ 76 вiд 11.12.2006 - 100 000,00 грн.. Платirкне доручення ЛЬ 77 вiд 13.12.2006 - l10 000,00 грн.. Платirrсне доручення ]ф 78 вiд 15. t2.2006 - 96 000,00 грн.. Платirrtне доручення JФ 79 вiд 1 8. t2.2006 - 1 1 5 000,00 грн,. Платiтсне доручення ]ф 79 вiд 19. |2.2006 - 100 000,00 грн.. Платiжне доручення J\Ъ 80 вiд 20. \2.2006 - l00 000,00 грн,. Платiжне доручення Jф 8З вiд21.12.2006 - 119 000,00 грн.. Платiхtне доручення Nq 81 вiд22.12.2006 - 130 000,00 грн.. Платiжне доручення NЬ 170З вiд 04.01 .2007 - 130 000,00 грн.

Уli|:lll'.,i Irt{i ir,l rtll,,t,t I t i,l tll1,,11,,1a111.i,',,,,],,,
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EMicii цiнних паперiв на загальну суму статутного
державну ресстрацiю eMicii акцiй вiд Ш.а2.2007 року
свiдоцтва вiд 30.01.2006 року Jф39/1i06.

капiтаlry засвiдчена Свiдоцтвом про
NЬ 7011/07, яке було видано замiсть

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв попередника Товариства ЗАКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ KIHEKO-
IHBECT) вiд 15.09.2008 року (Протокол Jф2-2008) було прийнято рiшення про збiльшення
статутного капiталу, з метою залучення додаткових фiнансових pecypciB для проведення
професiйноi дiяльностi на ринку цiнних паперiв та приведення статутного капiталу у
вiдповiднiсть до лiцензiйних умов шляхом закритого (приватного) розмiщення додаткового
випуску акцiЙ iснуючоТ номiнальноi BapTocTi (0,50 грн ) у кiлькостi 15 300 000 штук на суму
650000 грн.

Аулитор пiдтвердлсуе внесення акцiонерами коштiв у статутний капiтал попередника на
суму останнього збiльшення статутного капiталу в розмiрi 7 650 000, 00 грн.

Акцiонером ТОВ (IГ (IHEKO> було надано заяви та укладено договори купiвлi-продажу
акцiй (Щоговiр КУА-0З/1/09 вiд 09.03.2009 року та !оговiр КУА -0312/09 вiд 09.0З.2009 року)
таким чином:

Внески здiйснено:
ТоВ кIГ < IHEKO>:
. Платi>lсне доручення ЛЬ 28 вiд 15.04.2009 - 3 104 370,00 грн.
. Платiжне доручення Jф 29 вiд 15 04 2009 - 4 545 630,00 грн.
Кiлькiсть фактично розподiлених акцiй додаткового випуску попередника становила

15300000 штук простих iменних акцiй на загальну номiнальну BapTicTb 7 650 000 грн.
EMicii цiнних паперiв на загальну суму статутного капiталу засвiдчена Свiдоцтвом про

ДеРЖаВнУ Реестраuiю eMicii акцiй вiд 24.01,2009 року Nb 12lLl9, яке було видано замiсть
свiдоцтва вiд |4 02.2007 року Jф 7011/07 та Тимчасового свl'доцтва про ресстрацiю випуску
акцiй вiд 24.0|.2009 J\Ъ |2l ll09-T.

Враховуючи вищевикладено, аудитор встановив, що станом на 23.03.2011 року учасниками
Товариства е:

. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬнIСТЮ (IнвЕСтицIЙIrл
ГРУПА (IHEKO), частка у статутному (складеному) капiталi ТОВ (КУА (IHEKO-IHBECTD
склада€ gto/u, що в грошовому еквiвалsнтi становить 9 09б 292150 грн.. Копилов Щенис Валерiйович, частка у статутному (складеному) капiталi ТОВ (КУА
dHEK0-IHBECT>, склада€ 9%, що в грошовому еквiвалентiв становить 903 707,50 грн.

СтатутниЙ капiтал ТОВ (КУА (IHEK0-IHBECT> сформовано у розмiрi 10 000 000, 00грн.
за рахунок вкладiв Учасникiв Товариства, На дату проведення перевiрки статутний капiтал
сформовано повнiстю> виключно грошовими коштами.

РеЗУльтати аудиторськоi перевiрки ТОВ кКУА (IHEK0-IHBECTD, який перевiрявся,
дозволяють зробити загальний висновок, що станом на 2З.0З.2011 формування статутного
капiталУ проведенО УчасникаМи повнiсТю на загаJIьну сумУ 10 000 000,00 грн. (,Щесять
мiльйонiВ гривенЬ 00 копiйок) У вiдповiдностi дО чинногО законодавотва та Статуту
Товариства>.

За Даними новоТ редакцii Статуту ТОВ кКУА (IHEK0-IHBECT>, яка затверджена
Протоколом Jф06/13 вiд 29.05.2013 загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю кКомпанiя з управлiння активами KIHEKO-IHBECT) та зареестрована
Голосiiвською районною в MicTi Киевi державною адмiнiстрацiею 30 05 2013, затвердили новий
розподiЛ частоК у СтаryтНому капiТалi ТоВ (кУА (IHEK0-IHBECT). Статутний складений
капiтал Товариства розподiлений Mixc Учасниками наступним чином:, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIIОВIДАЛЬIIIСТЮ кIНВЕСтицIйнд
ГРУПА (IHEKO>, частка у статутному (складеному) капiталi ТОВ (КУА (IHEK0-IHBECT>
складас 99n99oh, що в грошовому еквiвалентi становить 9 999 000,00 грн.
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. Копилов Денис Валерiйович, частка у статутному (складеному) капiталi ТОВ кКУА
dHEK0-IHBECT), скпадае 0r0lУо, що в грошовому еквiвалентiв становить 1 000100 грн.
Згiдно Протоколу JФ 11/1З загальних зборiв Учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАJЬНIСТЮ кКОМПАНШ З УIIРАВЛIННrI АКТИВАМИ (IШKO-IHBECT> вiд
31.07.2013 прийнято рiшення про Еасryпне:
1)вихiд зi складу Учасникiв Товариства Копилова Щениса Валерiйовича та вiдступлення його
частки в Стаryтному капiталi Товариства у розмiрi 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копiйок,
що становить 0,0lolo Стаryтного капiтапу Товариства iншим Учасникам Товариства;
2) включеншI до складу Учасникiв Товариства громадянина Украiни Людкевича Станiслава
Генрiховича;
3) затверлжoннJI нового скJIаду Учасникiв Товариства та ix часток в Статутному капiталi
Товариства, а само:. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦIIОВЦАЛЬНIСтЮ (IнвЕстицЙЕА
ГРУПА (ШЕКО)>, частка у статутному (склаленотvry) капiталi ТОВ (КУА (IHEK0-IHBECT)
складае 99199Уо, що в грошовому еквiвалентi становить 9 999 000о00 грн.

' Людкевич Станiслав Генрiхович, частка у статутному (складеному) капiталi ТОВ
(КУА (IHEK0-IHBECT), складае 0r0lo/o, що в грошовому еквiвалентiв становить 1 000100
грн.
Згiдно Протоколу NЬ02-08/2018-1 загальних зборiв Учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАJЬНIСТЮ (КОМПАНUI З УТIРАВЛIННjI АКТИВАМИ (IHEK0-IHBECT> вiд
02.08.2018 прийнято рiшення про наступне:
1) продаж (вiдчуження) на користь ТОВ dНВЕСТИЦЙЕА ГРУПА (IHEKOr> частки в
статутному капiталi Товариства Учасника Людкевича Станiслава Генрiховича у розмiрi
0,010/о, Що В Грошовому еквiвалентi становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копiйок,
шJIяхом укJIаданruI договору купiвлi-продажу (вiдчуження) частки в статутному капiталi
Товариства;
2) затверлженнrI нового розподiлу часток у статутному капiталi та складу Учасникiв Товариства
наступним чином:

, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕЕОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (IнВЕстицЙнА
ГРУIIА (IEEKO), частка у статутному капiталi ТОВ (КУА (IHEK0-IHBECT) сI$Iадае 100Уо,
що в грошовому еквiвалентi становить 10 000 000100 грн.

Таким чином, зареестрований стаryтний капiтал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕнОЮ
ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (КОМIIАЕIЯ З УПРАВЛIНЕЯ АКТИВАМИ (mT'.K0_IHBECT> у
РОЗМiРi 10 000 000,00 (лесять мiльйонiв) грн. 00 коп. станом на 31 грудня 2019 року
сформований у вiдповiдностi до законодавства Украiъи та внесений в повному обсязi
грошовими коштами.
РОЗмiр статутного капiтапу перовшц/е мiнiмально встановлений п.12 гл.3 роздiлу II
кЛiцензiйних умов провадження професiйноi дiяльностi на фондовому ринку (ринrсу цiнних
паперiв) - дiяльностi з управлiння активами iнстиryцiйних iHBecTopiB (лйльностi з управлiння
активами)), затверджених рiшенням НКlШФР NЬ 128l вiд23,07.20|З.

ВЦIIОВIДНIСТЬ РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ
Резервний капiтаЛ тоВ (кУА (IHEK0-IHBECT) формувався вiдповiдно до норм
законодавства та Стаryту Товариства. Стацом на 31. т2.2ар резервний капiтал лорiвнюе 2 500
тис. грн. та сформований в повному обсязi.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIi КУА
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НОРЛТИВНО-ПРАВОВИХ AKTIB НКЦПФР
ТоВ (куА (IHEKO-IHBECT> здiйсr*ое розкриття iнформачii в цiлому з дотриманням вимог
нормативно-правових akTiB нкIшФр та вимог Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi.
Украiuа 0103З, м.Киiв, тlул. CiM'i Праховлоi, 27, оф. 5;
FIoMep в Pec:cTpi аулиr,орiв та суб'uсгiв ау/итороькоi ,lдiяльпооr.i Nзl525
Itол СлРIlОУ 2426з164
r,сл./факс (044) 289-53-80,. 289-55-(>4
e-rnail: directtrr(r)seya.com.ml
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СИСТШМА ВНУТРIШНЪОГО КОНТРОЛЮ
ТОВ (КУД (IHEK0-IEBECT>> створона систома внутрiшнього контролю, яка дозволяс
скJIадати фiнансову звiтнiсть, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилок.
Аулиторами не були iдентифiкованi викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства.
В КУА с внутрiшнiй аудитор, який пiдпорядковуеться Загальним зборам учасникiв та е
незыIежним вiд управлiнського персонаlrу. .Щiяльнiсть внутрiшнього аудитора вiдповiдас
Положенню про сrryжбу внутрiшнього аудиту (контролю) ТОВ кКУА (IHEKO_IHBECT)),
затвердженого Загальними зборами учасникiв вiд 13.08.2014 (Протокол NЬ 13-08/2014-1). На
думку аулиторiв система внутрiшнього контролю с нодостатньо ефективною та потребус
вдосконалення.

СТЛН КОРПОРЛТИВНОГО УIIРАВЛIННЯ
,Що органiв управлiння КУА вiдносяться насryпнi органи:

- Загальнiзбориучасникiв;
- Генеральнийдиректор.

Розподiл повноважень органiв управлiння визначенi стаryтом та
ТОВ (КУА (IEEK()-IEBECT). Збори учасникiв вiдбуваються у
вiдповiдае статутним документам та законодавству,
стан корпоративного управлiння вiдповiдае вимогам законодавства

внутрiшнiми документами
строки та в порядку, який

Украiни.

ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОВ,ЯЗАНИХ ОСБ
Iдентифiкацiя пов'язаних осiб розкрита у примiтках до фiнансовоi звiтrостi ТОВ кКУД
(IHEK0-IHBECT>. В процесi проведення аудиту фiнансовоi звiтностi не бупо встановлоно
iнших пов'язаних осiб, якi не були б розкритi КУА.
Перелiк пов'язаних осiб наведено у Додатку 1 до аудиторського звiry.
Операцii з пов'язаними сторонами, що виходять за межi нормальноi дiяльностi, якi
управлiнськиЙ персонал ранiше не iдентифiкував, або не розкривав аудитору, не встановленi.

НАЯВНIСТЪ ПОМ ШСЛЯДАТИ БАЛАНСУ
В ТоВ (кУА (IHEK0-IHBECT> були вiдсутнi подii пiсля дати балансу, якi могли б вплинути
на покiвники фiнансовоi звiтностi станом на 31.12,2019.

IНФОРМАЦIЯ ШРО СТУПIНЪ РИЗИКУ
Пруленчiйшi показники розраховувалися вiдповiдно до Положення щодо пруденцiйних
нОРмативiв професiЙноi дiяльностi на фондовому ринку та вимог до системи управлiння
ризиками, затвердженого рiшенням НКЩГIФР NЬ 1597 вiд 01.10.2015.
Пруленчiйнi показники в ТОВ (КУА <IHEK0-IHBECT> отаном на 31, t2.20]'9 вiдповiдають
нормативним значенням,
на пiдставi проведеного ана-тliзу результатiв пруленчiйних показникiв дiяльностi куА
вважасмо, що сryпiнь ризику с низьким.

OCHOBHI ВЦОМОСТI IIРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Аудиторська перевiрка викоi{ана ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦIIОВЦАЛЬНIСТЮ (ААН <CЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ яке включене до Реестру аудиторiв та
суб' eKTiB аудиторськоi дйльность за номером реестрацii 1 525.
Код е.ЩРПОУ 2426З164.

YKpaitta 010ЗЗ, лr,Киiв, вул. CiM'i f[раховтпi, 27" оф. 5;
IIоплер в l)er:oTpi ауllrтгоltiв та суб'скr,iв аудитoрськоi лiя;lьнос.гi Nч1525
K<llr C/PI tOY 242бз1()4
,го,lt./t|lакс (044) 289-5З-80l 289-55-(l4
e-mail : dirесtоrlZ)sеча.соm.uа
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Наказ про проходження перевiрки з контролю якостi J\b 50-кя вiд 18.11.2020, виданий
,Щержавною установою <Орган суспiльного нагляду за аудиторською дiяльнiстю>.
Аулит фiнансовоi звiтностi здiйснювався командою iз завданшI в кiлькостi троьх осiб на чолiз
партнером iз завдання Здорiченко Iванrrою Iванiвною, який включениЙ до Реестру аудиторiв та
суб'сктiв аудиторськоi дiяльность за номером peecTpauii 100856.
ТОВ кААН кСеfЯ-Кiрш-аулит) заресстроване 29.0З.1996 Московською районною державною
адмiнiстрацiсю м. Кисва.
Мiсцезнаходження ТОВ кААН кСЕЙЯ-КРШ-АУ!ИТ>: 01033, м. Киiв, вул. CiM'i Прахових,
булинок 27, офiс 5, тел./факс 289-53-80,289-55-64.

OCHOBHI ВЦОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕ,ННЯ АУДИТУ
Аулиторська перевiрка проведена на пiдставi .Щоговору ]\Ь1102/14 ыд I|,02,2014.
Аулиторська перевiрка проводилась з 2З.lТ.2020 по 25.11,2020.
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