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(em euros)

0,37%

95,72%

0,06%

3,38%
0,47%

Desagregação proveitos 2019

Juros

Ganhos Activos
Imobiliários

Reversões de Provisões

Rendimentos Activos
Imobiliários

Proveitos e Ganhos
Eventuais
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ANO VLGF Nº Ups Valor UP

2016 65.544.072 € 1.882.189 34,8233 €

2017 124.956.036 € 3.098.876 40,3230 €

2018 125.243.667 € 3.098.876 40,4158 €

2019 108.024.048 € 2.855.700 37,8275 €

9,41

0,29

-7,22

Resultado Liquido
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Valor líquido global do 

Fundo(VLG) 

Comissão Depósito 

(TAN) 

Base de 

Incidência 

[ 0 €; 30.000.000 € ] 0,100 % sobre o VLG Totalidade do saldo 

] 30.000.000 €; 60.000.000 € ] 0,085 % sobre o VLG > 30.000.000 € 

] 60.000.000 €; 90.000.000 € ] 0,070 % sobre o VLG > 60.000.000 € 

] 90.000.000 €; 120.000.000 € ] 0,055 % sobre o VLG > 90.000.000 € 

> 120.000.000 € 0,045 % sobre o VLG > 120.000.000 € 
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Início Subscrições Resgates Transferências

Resultados 

Periodo 31/12/2019

Valor Base 154.943.800 -   (12.158.800) -   -   142.785.000 

Diferença em Subs. / Resg (14.943.898) -   2.158.771 -   -   (12.785.128)

Res. Distríbuidos -   -   -   -   -   -   

Res. Acumulados (15.043.866) -   -   287.631 -   (14.756.235)

Res. Período 287.631 -   -   (287.631) (7.219.590) (7.219.590)

Total 125.243.667 -   (10.000.029) -   (7.219.590) 108.024.048 

Nº Unidades Participação 3.098.876 -   (243.176) 2.855.700 

Valor Unidade Participação 40,4158 37,8275
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1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA U.E. Área Data Aq. Custo Imóvel Data 1 Valor 1 Data 2 Valor 2 Valor Venal País Município

1.2. Projetos de Construção de Reabilitação

    - Habitação

37 Frações em Prédio Urbano - D. Luis II 4.160 mar-10 8.350.751 mar-19 11.969.300 mar-19 12.576.800 12.273.050 Portugal Lisboa

Prédio Urbano - Boqueirão dos Ferreiros, 7 e 7A 140 mai-16 348.773 mar-19 257.000 mar-19 300.266 278.633 Portugal Lisboa

Prédio Urbano - Boqueirão dos Ferreiros, 9 e 9A 256 mai-16 348.773 mar-19 276.672 mar-19 319.000 297.836 Portugal Lisboa

Prédio Urbano - Douradores 2 a 14 2.044 out-08 2.377.427 nov-19 4.439.000 nov-19 5.084.384 4.761.692 Portugal Lisboa

    - Serviços

Prédio Urbano - Stephens 3.512 abr-10 4.534.075 mar-19 5.708.000 mar-19 5.766.000 5.737.000 Portugal Lisboa

1 Fração em Prédio Urbano - D. Luis II 727 mar-10 1.458.799 mar-19 1.784.600 mar-19 1.923.200 1.853.900 Portugal Lisboa

Prédio Urbano - D. Luís I - Boavista 2.340 jul-08 6.474.499 mar-19 6.903.000 mar-19 8.276.524 7.589.762 Portugal Lisboa

    - Turismo

Prédio Urbano - São Paulo 1 a 15 7.494 mar-08 11.134.572 mar-19 12.092.000 mar-19 12.900.000 12.496.000 Portugal Lisboa

Prédio Urbano - Palácio Almada Carvalhais 6.917 ago-08 8.884.837 mar-19 8.191.000 mar-19 8.300.000 8.245.500 Portugal Lisboa

1.3 - Outros Projetos de Construção

    - Serviços

Prédio Urbano - Quarteirão Portugália, Av. Almirante Reis 115 a 117 28.036 jul-08 34.373.576 mar-19 29.949.720 mar-19 33.660.000 31.804.860 Portugal Lisboa

Prédio Urbano - 24 de Julho, 16 a 18 2.549 jul-08 12.136.209 mar-19 11.800.000 mar-19 12.415.000 12.107.500 Portugal Lisboa

1.4 - Construções Acabadas

1.4.1 - Arrendadas

    - Habitação

1 Fração em Prédio Urbano Actor Vale 43 117 jan-19 400.427 out-19 201.000 out-19 240.000 220.500 Portugal Lisboa

    - Comércio

1 Fração em Prédio Urbano Remolares 42 - 48 178 jan-88 607.991 mar-19 1.334.000 mar-19 1.395.500 1.364.750 Portugal Lisboa

1.4.2 - Não Arrendadas

    - Serviços

136 Frações em Prédio Urbano Portugália II - Planasa 6.625 jan-88 8.657.484 mar-19 8.624.000 mar-19 8.842.455 8.733.228 Portugal Lisboa

    - Outros

35 Frações em Prédio Urbano Portugália II - Planasa 486 jan-88 919.956 mar-19 513.357 mar-19 517.800 515.579 Portugal Lisboa

    - Total (A) 108.279.789

LocalizaçãoAvaliações
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Quantidade

Cotação / 

Valor

Juros 

decorridos Valor global

7 - LIQUIDEZ

7.1. À vista

7.1.2. Depósitos à ordem 2.431.830 2.431.830 

7.2. A prazo 6.217.000 16.163 6.233.163 

7.2.1. Depósitos com pré-aviso e a prazo

8 - EMPRÉSTIMOS

8.1. Empréstimos Obtidos (5.000.000) -   (5.000.000)

Total liquidez (B) 3.664.993 

9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR

9.1. Valores activos

9.1.1. Adiantamentos por conta de imóveis -   -   

9.1.4. Rendas em dívida -   -   

9.1.5. Outros 934.865 934.865 

9.2. Valores passivos

9.2.1. Recebimentos por conta de imóveis (3.258.680) (3.258.680)

9.2.4. Cauções (5.300) (5.300)

9.2.5. Rendas adiantadas (9.301) (9.301)

9.2.6. Outros (1.582.317) (1.582.317)

Total outros valores a regularizar (C) (3.920.734)

Valor Líquido Global do Fundo: (A) + (B) + (C) 108.024.048
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Contas 01/01/2019 Aumentos Reduções 31/12/2019

Depósitos à ordem 1.310.470 2.431.830 

Depósitos a prazo 20.850.000 22.717.000 (37.350.000) 6.217.000 

Total 22.160.470 22.717.000 (37.350.000) 8.648.830 

 

 

Contas Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final

Ajustamentos de dívidas a receber 2.613 -   (2.613) -   

Total 2.613 -   (2.613) -   
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2019 2018 2019 2018

Promessa de venda de imóveis

° Terreno Quarteirão Portugália (580.000) (580.000) (1.580.000) (1.580.000)

° Douradores (600.000) -    (6.000.000) -    

° D. Luis II (2.078.680) (428.500) (10.580.700) (4.285.000)

(3.258.680) (1.008.500) (18.160.700) (5.865.000)

Adiantamentos 

pagos/(recebidos)

Valor

Aquisição / (Venda)

Imóvel

 

Terrenos Construções

Saldo Inicial

   Custo -    91.942.398 

   Reavaliação Líquida -    12.552.699 

-    104.495.097 

Movimentos no ano

   Aquisições e obras -    9.225.700 

   Alienações -    (161.431)

   Reavaliação Líquida -    

   (incluindo efeito das alienações) -    (5.279.577)

Saldo Final

   Custo -    101.006.668 

   Reavaliação Líquida -    7.273.121 

-    108.279.789 

2019
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2019 2018

IVA Suportado a Recuperar 240.644 274.341 

Outros Valores a Receber 168.900 -    

409.544 274.341 

2019 2018

Credores por Fornecimentos e Serviços Externos 895.855 119.829 

Imposto Selo 13.561 13.713 

Impostos a pagar 184.012 4.083 

Imposto s/ rendimento 347 71.532 

Outros valores a pagar 25.618 94.733 

1.119.393 303.889 



 

33/37 

 

 

2019 2018

Juros de empréstimos contraídos 16.163 25.446 

16.163 25.446 

Despesas com custo diferido -    31.523 

Outros acréscimos e diferimentos 525.263 -    

541.426 56.969 

 

2019 2018

Comissão de Gestão 58.855 84.638 

Comissão de Depósito 7.339 8.099 

Taxa de Supervisão 2.809 3.256 

Imposto Municipal sobre Imóveis a pagar 109.106 115.000 

Outros valores a pagar 287.247 247.219 

465.356 458.212 

Receitas com proveito diferido 9.301 8.300 

474.657 466.512 
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2019 2018

De operações correntes

Comissão de Gestão 718.431 1.023.440 

Comissão de Depósito 90.526 95.222 

Comissão de Supervisão 37.854 40.140 

Outras Comissões 4.641 20 

851.451 1.158.822 

Em ativos imobilários

Comissão de Intermediação 283.607 358.956 

283.607 358.956 

1.135.059 1.517.778 

2019 2018

Perdas em operações financeiras e activos imobiliários

   Perdas na alienação de activos imobiliários 11.431 -    

   Perdas em activos imobiliários (ver Nota Introd. (b)) 9.492.251 4.140.210 

9.503.682 4.140.210 

Ganhos em operações financeiras e activos imobiliários

   Ganhos na alienação de activos imobiliários -    1.509.207 

   Ganhos em activos imobiliários (ver Nota Introd. (b)) 4.212.674 5.339.989 

4.212.674 6.849.197 
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2019 2018

Imposto sobre mais valias -     71.532 

Impostos indiretos

Imposto de selo 90.303 62.461 

90.303 62.461 

Outros impostos

IMI e AIMI 198.044 164.095 

Imposto a pagar 288.347 298.088 

2019 2018

Contencioso e Notariado 71.683 130.278 

Condominios 63.889 4.159 

Seguros 37.212 34.781 

Avaliação Imóveis 20.611 29.015 

Conservação 18.096 35.564 

Auditoria 15.990 6.150 

Outros fornecimentos e serviços externos 144.976 76.696 

372.457 316.642 
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2019 2018

Ganhos extraordinárias 918 369 

Ganhos exercícios anteriores 18.441 203.509 

Outras ganhos eventuais 1.179 -    

20.538 203.878 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Fundo de Investimento Imobiliário
Fechado SETE COLINAS (adiante também designado simplesmente por Fundo), gerido pela
sociedade gestora SILVIP - Sociedade Gestora Fundos de Investimento Imobiliário, SA (adiante
também designada simplesmente por Entidade Gestora), que compreendem o balanço em
31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total de 117 879 647 euros e um total de capital
do fundo de 108 024 048 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 7 219 590 euros), a
demonstração dos resultados e a demonstração dos fluxos monetários relativas ao ano findo
naquela data e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas
contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do Fundo de Investimento
Imobiliário Fechado SETE COLINAS em 31 de dezembro de 2019 e o seu desempenho
financeiro e fluxos monetários relativos ao ano findo naquela data de acordo com os
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os fundos de investimento
imobiliário.

Bases para a opinião

Á nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As
nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos
independentes do Fundo nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos
do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião.

Ênfase

Conforme referido no Relatório de Gestão e no Anexo às demonstrações financeiras, até 23 de
fevereiro de 2020, o Fundo foi administrado, gerido e representado pela SILVIP - Sociedade
Gestora Fundos de Investimento Imobiliário, SA, tendo sido autorizada a substituição da
entidade responsável pela gestão, por deliberação de 20 de fevereiro de 2020 do conselho de
administração da CMVM, com efeitos a 24 de fevereiro de 2020. A nossa opinião não é
modificada em relação a esta matéria.

BDO Es Associados, SROC, Lda., Sociedade por quotas, Sede Av. da República, 50 - 10, 1069-211 Lisboa, Registada na Conseroatária do Registo Comercial de
Lisboa, NIPC 501 340 467, Capital 100 000 euros. Sociedade de Revisores Oficiais de contas inscrita na OROC sob o número 29 e na CMVM sob o número 20161384.

A 800 Es Associados, SROC, Lda., sociedade por quotas registada em Portugal, é membro da 800 International Limited, sociedade inglesa limitada por
garantia, e faz parte da rede internacional BDO de firmas independentes.



Matérias relevantes de auditoria

As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram

maior importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente. Essas

matérias foram consideradas no contexto da auditoria das demonstrações financeiras como

um todo, e na formação da opinião, e não emitimos uma opinião separada sobre essas

matérias.

Matéria relevante de auditoria Síntese da resposta de auditoria

1. Valorização dos ativos imobiliários

Os ativos imobiliários, cuja valorização é Principais procedimentos de auditoria efetuados:
determinada por avaliações realizadas por peritos (i) Verificação detalhada dos relatórios de
externos, e as respetivas mais e menos-valias avaliação (incluindo áreas, pressupostos, cálculos
potenciais, têm um peso muito significativo no e métodos de avaliação) e confirmação de que os
Balanço e Demonstração dos Resultados. Assim, a imóveis se encontram registados pela média
verificação dos cálculos e pressupostos subjacentes simples dos valores atribuídos pelos peritos
às avaliações constitui uma área significativa de avaliadores; e
auditoria. As divulgacões relacionadas com a

. (n) Verificacao do cumprimento das disposiçoes
composicao dos ativos imobiliarios e a sua

. - legais sobre a periodicidade das avaliaçoes e a
valorizacao estao incluidas nas notas 1, 3 e 6 do

. diferenca maxima de valores entre as duas
Anexo sendo de salientar que, conforme requerido

. avaliacoes requeridas para cada imovel.
pelo artigo 144° do Regime Geral dos Organismos
de Investimento Coletivo, são obtidas, para cada
imóvel, avaliações de dois peritos, correspondendo
a respetiva valorização à média dos valores
determinados pelas duas avaliações.

2. Reconhecimento do rédito

A confirmação do adequado reconhecimento do Para confirmação da plenitude e a exatidão do
rédito associado a rendas, nomeadamente no valor das rendas:
âmbito de negociações com os inquilinos ou de

• Análise dos contratos de arrendamento e sua
eventuais cláusulas específicas nos contratos de reconciliação com os registos contabilísticos;
arrendamento constitui uma área significativa de

. • Verificacao global das rendas contabilizadas.
auditoria.

3. Cumprimento de regras e limites legais e regulamentares

A confirmação do cumprimento das regras e limites Calculámos os limites legais e regulamentares e
previstos no Regime Geral dos Organismos de verificámos o impacto de eventuais situações de
Investimento Coletivo, nos Regulamentos da CMVM incumprimento.
e no Regulamento de Gestão do Fundo assume uma
particular importância na auditoria, com potencial
impacto na autorização do Fundo e na
continuidade das suas operações.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização peLas demonstrações
financeiras

O órgão de gestão da Entidade Gestora é responsável pela: (1) preparação de demonstrações
financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o

2
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desempenho financeiro e os fluxos monetários do Fundo de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os fundos de investimento imobiliário;
(ii) elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares; (iii) criação e
manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro; (iv) adoção
de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e (v) avaliação da
capacidade do Fundo de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as
matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização da Entidade Gestora é responsável pela supervisão do processo de
preparação e divulgação da informação financeira do Fundo.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Á nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e
emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de
segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as SÃ
detetará sempre uma distorção material quando exista. Ás distorções podem ter origem em
fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa
razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com
base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as SÃ, fazemos julgamentos profissionais e
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

(i) identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de
auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja
suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de
não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não
detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao
controlo interno;

(ii) obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o
objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo
interno da Entidade Gestora do Fundo;

(iii) avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

(iv) concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza
material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas
significativas sobre a capacidade do Fundo para dar continuidade às suas atividades.
Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no
nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações
financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa
opinião. Ás nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do

3



nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que o
Fundo descontinue as suas atividades;

(v) avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações
financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras
representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma
apresentação apropriada;

(vi) comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização
da Entidade Gestora, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da
auditoria, e as matérias relevantes de auditoria incluindo qualquer deficiência
significativa de controlo interno identificada durante a auditoria.

(vii) das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o órgão de
fiscalização da Entidade Gestora, determinamos as que foram as mais importantes na
auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente e que são as matérias
relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório, exceto
quando a lei ou regulamento proibir a sua divulgação pública;

(viii) declaramos ao órgão de fiscalização da Entidade Gestora que cumprimos os requisitos
éticos relevantes relativos à independência e comunicamos todos os relacionamentos
e outras matérias que possam ser percecionadas como ameaças à nossa independência
e, quando aplicável, as respetivas salvaguardas.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante
do relatório de gestão com as demonstrações financeiras e a pronúncia sobre as matérias
previstas no n.° 8 do artigo 161.0 do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos Legais e
regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as
demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Sobre os eLementos adicionais previstos no artigo 10.0 do Regulamento (UE) n° 537/2014

Nos termos do artigo 10.0 do Regulamento (UE) n° 537/2014 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acima
indicadas, relatamos ainda o seguinte:

(i) Fomos nomeados auditores do Fundo pela primeira vez, pela Entidade Gestora, para
um mandato que corresponde ao exercício de 201 5, e fomos subsequentemente
nomeados para um segundo mandato compreendido entre 2016 e 2018.
Posteriormente, fomos nomeados para o exercício de 2019.

(ii) O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de
qualquer fraude ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações
financeiras. No planeamento e execução da nossa auditoria de acordo com as ISA
mantivemos o ceticismo profissional e concebemos procedimentos de auditoria para
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responder à possibilidade de distorção material das demonstrações financeiras devido
a fraude. Em resultado do nosso trabalho não identificámos qualquer distorção
material nas demonstrações financeiras devido a fraude.

(iii) Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o relatório
adicional que preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização da Entidade Gestora
em 6 de março de 2020.

(iv) Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77.°,
n.° 8, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a
nossa independência face ao Fundo e respetiva Entidade Gestora durante a realização
da auditoria.

(v) Informamos que não prestámos ao Fundo quaisquer serviços distintos da auditoria.

Sobre as matérias previstas no n.° 8 do artigo 161.° do Regime Geral dos Organismos de
Investimento Coletivo

Nos termos do n.° 8 do artigo 161.0 do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo,
aprovado pela Lei n.° 16/201 5, de 24 de fevereiro, devemos pronunciar-nos sobre o seguinte:

(1) O adequado cumprimento das políticas de investimentos e de distribuição dos
resultados definidas no regulamento de gestão do organismo de investimento
coletivo;

(ii) A adequada avaliação efetuada pela entidade responsável pela gestão dos ativos e
passivos do organismo de investimento coletivo, em especial no que respeita aos
instrumentos financeiros transacionados fora de mercado regulamentado e de sistema
de negociação multilateral e aos ativos imobiliários;

(iii) O controlo das operações com as entidades referidas no n.° 1 do artigo 147.° do
Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo;

(iv) O cumprimento dos critérios de valorização definidos nos documentos constitutivos e
o cumprimento do dever previsto no n.° 7 do art.° 161.0 do Regime Geral dos
Organismos de Investimento Coletivo;

(v) O controlo das operações realizadas fora do mercado regulamentado e de sistema de
negociação multilateral;

(vi) O controlo dos movimentos de subscrição e de resgate das unidades de participação;

(vii) O cumprimento dos deveres de registo relativos aos ativos não financeiros, quando
aplicável.

Sobre as matérias indicadas não identificámos situações materiais a relatar.

Lisboa, 6 de março de 2020

A Ç
António Pina Fonseca, em representação de
BDO a Associados - SROC
(Inscrita no Registo de Auditores da CMVM sob o n° 20161384)
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