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SÍNTESE DO EXERCÍCIO 

Caros associados, 

Nunca é de mais relembrar que a ADCRA tem como missão “promover a prestação de serviços pautados pela personalização e 

qualidade com capacidade de satisfazer de forma eficiente as necessidades e expectativas da população idosa e da infância e 

juventude bem como das suas famílias”. 

Uma das nossas últimas apostas foi dar continuidade à implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), 

acreditando que futuramente irá permitir reconhecer a qualidade dos nossos serviços e ao mesmo tempo satisfazer as 

necessidades e expetativas dos clientes, familiares, colaboradores, fornecedores, parceiros e comunidade local. 

Ao longo do ano de 2018, a Direção da ADCRA tentou cumprir ao máximo o “Orçamento e Plano de Atividades para 2018”, não 

descurando dar resposta a outras problemáticas organizacionais que vão sempre surgindo e que atendendo ao grau de 

prioridade, tem que ser resolvidas em sintonia com o orçamentado. 

A gestão da ADCRA tem revelado desafios cada vez mais difíceis, sempre com novas exigências legislativas e regulamentares 

que estão sempre a surgir no dia a dia desta organização. Para além dessas exigências temos também a necessidade e 

obrigatoriedade de melhorar o edificado para que futuramente se possa proporcionar a todos os clientes e demais utilizadores, 

um ambiente mais acolhedor e gerador de bem-estar social. 

RESPOSTAS SOCIAIS 

Atualmente, as respostas sociais de intervenção da ADCRA são: ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas), SAD 

(Serviço de Apoio Domiciliário), CD (Centro de Dia), CATL (Centro de Atividades de Tempos Livres) e em paralelo a AAAF 

(Atividades de Animação e Apoio à Família). 

Ao longo do ano transato, a intervenção ao nível de atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal, no âmbito das 

respostas sociais seniores, pretendeu, sobretudo: Estimular e potenciar as capacidades cognitivo-sensoriais; contribuir para o 

bem-estar biopsicossocial; promover o aumento da autoestima e incentivar a autonomia dos clientes seniores; fomentar o 

envelhecimento ativo; promover a participação social dos clientes e o contacto com o meio sociocultural que os envolve. 

De referir que a atividade que mais se destacou em 2018 foram as sessões de ginástica sénior que tinha sido uma aposta para 

2018. Para além da ginástica sénior, houve ainda algum destaque para a “Música e Dança” e “Jogos Diversos”. Em suma, 65% 

das atividades de animação dos seniores foram cumpridas, de acordo com o plano anual de atividade para 2018. 

ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) 

Falando da ERPI, o longo de 2018 apoiamos um total de 57 clientes, tendo-se verificado ao longo de 2018 9 saídas todas devidas 

a óbito e 9 admissões, sendo o principal motivo de admissão o agravamento da saúde/falta de disponibilidade familiar e 

isolamento. No que respeita ao grau de dependência para a prática das atividades diárias, 60% dos clientes em ERPI são 

pessoas dependentes e 25% são parcialmente dependentes. Curiosamente, 83% do total de clientes de ERPI tinha, à data de 

31/12/2018 idade igual ou superior a 80 anos de idade. 

SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) 

No Serviço de Apoio Domiciliário apoiamos 42 utentes, sendo que a maioria eram pessoas do género feminino. Das 5 saídas 

que se verificaram em 2018, 2 foram admitidas em outra valência e 3 saíram por óbito. Outra curiosidade é que 64% dos utentes 

de SAD tinham no final de 2018 idade igual ou superior a 80 anos de idade. Caracterizando os clientes de SAD em relação ao 

motivo de admissão, a dependência, falta de disponibilidade familiar e o agravamento do estado de saúde, foram os principais 

motivos. No que respeita ao grau de dependência, havia à data de 31 de dezembro de 2018 uma percentagem expressiva de 

pessoas parcialmente dependentes (43%) ou dependentes (41%). Por fim, mas não menos importante, de acordo com os 
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serviços prestados a ADCRA tinha um total de 37 clientes de SAD com serviço de atividades de animação e socialização. Para 

além disso, mais de metade dos clientes usufruía também de, pelo menos, um dos seguintes serviços: Fornecimento e apoio 

nas refeições (95%); transporte (87%); cuidados de higiene e conforto pessoal (73%); aquisição de medicação/produtos de 

incontinência (60%). De referir ainda, que a grande maioria dos clientes de SAD passam o dia nas instalações da Instituição de 

forma a diminuir o período em que estão sozinhos nos seus domicílios, minimizando deste modo o isolamento social e a solidão, 

tendo a possibilidade de participar, de uma forma mais significativa, em atividades ocupacionais e de desenvolvimento social. 

CD (Centro de Dia) 

Em 2018, o Centro de Dia da ADCRA apoiou um total de 43 pessoas, sendo mais uma vez, a maioria do género feminino (cerca 

de 70%). As 3 saídas verificadas ao longo de 2018 deveram-se à admissão em outras respostas sociais. De referir também que 

79% do total de clientes apoiados em CD tinham, a 31 de dezembro de 2018 idade igual ou superior a 75 anos de idade. À 

semelhança da ERPI e SAD, o principal motivo de admissão teve a ver com a dependência, falta de disponibilidade familiar, 

isolamento e agravamento do estado de saúde. 

CATL (Centro de Atividades de Tempos Livres) e AAAF (Atividades de Apoio e Animação à Família) 

O CATL, como resposta social orientada pela Segurança Social, e a AAAF (Atividade de Apoio e Animação à Família), 

supervisionada pela Câmara Municipal de Mealhada, prestam um conjunto de atividades e serviços, tais como: 

Acompanhamento/transporte entre a instituição e a escola; acompanhamento na realização dos trabalhos de casa; atividades 

sociopedagógicas diversas; almoço nas instalações da ADCRA para as crianças do CATL e almoço e lanche para as crianças 

das AAAF; acompanhamento nas refeições. Para além destes serviços, a ADCRA poderá assegurar, ainda, outros não incluídos 

na mensalidade, tais como o lanche das crianças que usufruem do CATL e passeios e/ou atividades que acarretem custos 

acrescidos para a Instituição. É também importante referir que 72% das atividades de animação direcionada para a infância 

foram cumpridas, de acordo com o plano anual de atividade para 2018. 

SERVIÇOS TRANSVERSAIS 

Paralelamente às respostas sociais, existem uma serie de outros serviços de apoio que se destinam a ajudar toda a atividade 

organizacional. 

Aprovisionamentos 

É o serviço responsável por todo o processo de compras da ADCRA, garantindo a aquisição de produtos e serviço, com a 

qualidade e a quantidade necessária ao normal funcionamento de toda a atividade organizacional. 

Lavandaria 

Outro serviço fundamental para lavagem e tratamento de roupas, quer dos seus clientes, quer roupas da própria organização. 

Faz ainda parte deste serviço a receção das roupas, a seleção da mesma, a respetiva marcação, a secagem, engomagem e 

sempre que necessário, a intervenção de costura. 

Frota 

É outro serviço fundamental para dar apoio a toda a atividade da ADCRA. Este serviço visa os seguintes transportes: Clientes 

seniores do seu domicílio para a instituição e vice-versa; crianças no trajeto escola/instituição e instituição/escola; idas a 

consultas/exames/tratamentos diversos; realização de atividades no exterior; transporte de roupas; e transporte de refeições. 

Atualmente, a ADCRA dispõe de uma frota automóvel de 7 viaturas designadamente, três viaturas ligeiras de mercadorias, três 

viaturas ligeiras de passageiros de 9 lugares adaptadas para transporte de pessoas com mobilidade reduzida e, ainda, uma 
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viatura ligeira de passageiros de 9 lugares. Esta última foi adquirida em abril de 2018, tal como estava previsto no Plano 

Estratégico 2018, com o intuito de substituir o miniautocarro que foi vendido no mesmo ano. 

Cozinha 

Esta instituição aposta e reconhece que as refeições servidas com qualidade nutricional, diversidade e que respeitem os 

princípios da segurança alimentar, promovem não só o bem-estar e a saúde dos seus clientes e colaboradores, como também a 

satisfação pelos serviços prestados pela Instituição. Nesse sentido, em 2018, a ADCRA contratou, em regime de prestação de 

serviços, uma nutricionista para as ementas serem elaboradas, tendo em conta não só a qualidade nutricional, como também 

com o intuito de cumprir com os recentes normativos relativos à obrigatoriedade de existência de opção vegetariana. Um facto 

curioso é que durante o ano 2018 a ADCRA confecionou cerca de 170.637 refeições, sendo que a grande maioria foi  para os 

clientes de respostas sociais seniores (83%). 

RECURSOS HUMANOS 

À data de 31 de dezembro de 2018, a ADCRA possuía 52 colaboradores em exercício de funções. Em regime de prestação de 

serviços, a ADCRA contava ainda, à data de recolha dos dados, com uma enfermeira, um médico, uma nutricionista e um 

professor de ginástica geriátrica. 

Do total de colaboradores da ADCRA e à data de 31 de dezembro de 2018, é possível perceber que 23% dos colaboradores 

tinha entre 50 e 54 anos de idade; 15% dos colaboradores tinha entre 55 e 59 anos de idade; e também 15% dos colaboradores 

tinha entre 40 e 44 anos de idade. Relativamente ao nº de anos ao serviço da ADCRA é percetível que 27% dos colaboradores 

tinham entre 15 a 19 anos de serviço; 25% tinham entre 10 a 14 anos de serviço; e 19% dos colaboradores tinham 0 a 4 anos 

de serviço na ADCRA. 

Deste modo, concluímos que mais de metade dos colaboradores da ADCRA tinham, na referida data 10 ou mais anos de serviço 

nesta Instituição (67%). 

PROJETOS 

Um dos investimentos mais significativos que estava previsto no “Orçamento e Plano de Atividades para 2018”, era de facto as 

obras de adaptação do Bloco A, B e C, bem como o início das obras de ampliação. Não sendo possível iniciar em 2018 as obras 

de adaptação dos blocos, as mesmas iniciaram no corrente ano estando os blocos B e C praticamente concluídas. 

Em termos do pedido de licenciamento para legalizar e ampliar todo o edifício da ADCRA, já temos o projeto de arquitetura 

aprovado, mas com algumas condicionantes. É necessário algumas retificações e reformulações no edifício que já estão a 

decorrer, e está nesta altura a decorrer o prazo para apresentar os projetos de especialidades.  

MAPAS CONTABILISTICOS 

O objetivo dos mapas contabilísticos é descrever de uma maneira resumida, mas clara, todas as operações realizadas pela 

instituição (gastos e rendimentos) com o objetivo de retratar o RLE (Resultado Líquido do Exercício). Os mapas refletem ainda a 

situação patrimonial da instituição (ativos, dividas e capital), onde os pontos fortes e fracos são evidenciados. Consegue-se 

também acompanhar o registo de todas as movimentações financeiras num determinado período. 

Em 2018 atingimos um marco histórico em termos de total de rendimentos. Pela 1ª vez na vida desta associação o total dos 

rendimentos ultrapassou 1 milhão de euros. De referir ainda que mais de meio de milhão dos rendimentos é referente a 

prestações de serviços (Mensalidades). No entanto, e apesar deste marco, sabemos também que 2018 foi um ano de grandes 

dificuldades pois apresentamos um RLE negativo de 20.759,83€. No entanto, olhamos para 2019 com algum otimismo porque 
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queremos continuar com a mesma política de rigor e queremos encontrar soluções para os problemas que ainda existem. De 

referir a subida dos gastos com o pessoal, mas que felizmente foi quase toda compensada pelo também aumento das prestações 

de serviços. É necessário controlar os gastos gerais de funcionamento com relevância para os gastos com reparações do 

imobilizado. Precisamos de mais apoios a nível de subsídios que estão estagnados e de donativos para tentar encontrar 

novamente alguma estabilidade na situação económica e financeira desta associação. 

CONCLUSÃO 

Em jeito de conclusão, deixamos duas notas importantes. 

Em primeiro lugar, como não seria de esperar outra coisa, dirigimo-nos a todos os associados, utentes, funcionárias, familiares, 

fornecedores, população em geral e restantes simpatizantes da ADCRA, no sentido de agradecer a todos o apoio que nos tem 

dado. No entanto, apelamos humildemente à participação ainda mais ativa de todos vós na vida desta associação. Todo e 

qualquer tipo de apoio, quer seja monetário, trabalho voluntariado, apoio moral ou até mesmo uma simples, mas boa ideia, será 

sempre muito bem-vindo. 

Em segundo lugar, expressamos um voto de louvor e agradecimento a todos os colaboradores desta instituição pelo seu continuo 

empenho e dedicação. São sem dúvida os grandes responsáveis pelo aumento da qualidade dos serviços que prestamos aos 

nossos utentes que são indiscutivelmente o nosso foco de intervenção pois queremos proporcionar-lhes uma melhoria contínua 

da sua qualidade de vida. 

Vamos continuar a fazer o nosso melhor para que a ADCRA perdure no futuro e continue a ajudar quem mais precisa. 

A todos um nosso muito obrigado. 
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MAPAS CONTABILÍSTICOS 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA 

 

 

 

 

 

 

Rubricas Notas 31.Dez.18 31.Dez.17

Vendas de mercadorias 35 0,00 0,00

Prestação de serviços 35 511 789,42 485 646,48

Subsídios, doações e legados à exploração 36 431 194,59 431 402,73

Ganhos/perdas imputados subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos 37 0,00 0,00

Variação nos inventários da produção 38 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 39 470,15 1 937,37

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 40 -133 362,93 -128 815,35

Fornecimentos e serviços externos 41 -142 543,89 -129 782,74

Gastos com o pessoal 42 -626 699,71 -595 708,28

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 13 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 14 e 17 -72,00 -552,83

Provisões (aumentos/reduções) 29 0,00 0,00

Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 43 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 44 0,00 0,00

Outros rendimentos e ganhos 45 76 656,43 74 302,13

Outros gastos e perdas -2 533,79 -979,19

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) 114 898,27 137 450,32

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 47 -134 327,19 -128 342,28

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 48 0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -19 428,92 9 108,04

Juros e rendimentos similares obtidos 49 63,29 2 351,53

Juros e gastos similares suportados 49 -1 394,20 -519,73

Resultado antes de impostos -20 759,83 10 939,84

Imposto sobre o rendimento do período 16 0,00 0,00

Resultado líquido do período -20 759,83 10 939,84

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 

(Valores expressos em euros)
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICAS Notas Actividade IPSS 31.Dez.18 31.Dez.17

Vendas e Serviços Prestados 35 511 789,42 €       511 789,42 €       485 646,48 €       

Custo das Vendas e dos Serviços Prestados 40 275 906,82 €-       275 906,82 €-       258 598,09 €-       

Resultado Bruto 235 882,60 €       235 882,60 €       227 048,39 €       

Outros Rendimentos 36,39,45,49 506 990,26 €       506 990,26 €       509 474,03 €       

Gastos de distribuição

Gastos Administrativos 42,47,49 761 026,90 €-       761 026,90 €-       724 050,56 €-       

Gastos de Investigação e desenvolvimento

Outros Gastos 46 2 605,79 €-           2 605,79 €-           1 532,02 €-           

Resultado Operacional (antes gastos financiamentos e impostos) 20 759,83 €-         20 759,83 €-         10 939,84 €         

Gastos de financiamento (liquidos)

Resultado Antes de Impostos 20 759,83 €-         20 759,83 €-         10 939,84 €         

Imposto sobre rendimento do período

Resultado Liquido do Exercicio 20 759,83 €-         20 759,83 €-         10 939,84 €         

PERÍODOS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 

(Valores expressos em euros)
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPOSTAS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICAS Notas ATL SAD C.DIA LAR TOTAL

Vendas de mercadorias 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestação de serviços 35 15 353,68 188 850,30 63 973,68 243 611,76 511 789,42

Subsídios à exploração 36 12 935,84 159 110,80 53 899,32 205 248,62 431 194,59

Ganhos/perdas imput. subsid. associadas e empreend. conjuntos 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variação nos inventários da produção 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 39 14,10 173,49 58,77 223,79 470,15

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 40 -4 000,89 -49 210,92 -16 670,37 -63 480,75 -133 362,93

Fornecimentos e serviços externos 41 -4 276,32 -52 598,70 -17 817,99 -67 850,89 -142 543,89

Gastos com o pessoal 42 -18 800,99 -231 252,19 -78 337,46 -298 309,06 -626 699,71

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 14 e 17 -2,16 -26,57 -9,00 -34,27 -72,00

Provisões (aumentos/reduções) 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imparidade invest. não deprec./amortiz.(perdas/reversões) 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros rendimentos e ganhos 45 2 299,69 28 286,22 9 582,05 36 488,46 76 656,43

Outros gastos e perdas 46 -76,01 -934,97 -316,72 -1 206,08 -2 533,79

Result. antes depreciações, gastos financ. impostos 3 446,95 42 397,46 14 362,28 54 691,58 114 898,27

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 47 -4 029,82 -49 566,73 -16 790,90 -63 939,74 -134 327,19

Imparidade invest. deprec./amortizáveis (perdas/reversões) 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Result. operacional (antes de gastos financ. impostos) -582,87 -7 169,27 -2 428,62 -9 248,17 -19 428,92

Juros e rendimentos similares obtidos 49 1,90 23,35 7,91 30,13 63,29

Juros e gastos similares suportados 49 -41,83 -514,46 -174,28 -663,64 -1 394,20

Resultado antes de impostos -622,79 -7 660,38 -2 594,98 -9 881,68 -20 759,83

Imposto sobre o rendimento do período 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado líquido do período -622,79 -7 660,38 -2 594,98 -9 881,68 -20 759,83

31.Dez.18

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 

(Valores expressos em euros)
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BALANÇO FISCAL (ATIVO) 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICAS Notas 31.Dez.18 31.Dez.17

Activo

Activos fixos tangíveis 4 1 082 551,58 1 130 948,63

 Bens do Património Histórico e Cultural 0,00 0,00

Propriedades de investimento 5 0,00 0,00

Activos intangíveis 6 1 985,92 2 370,30

Activos biológicos 7 0,00 0,00

Participações financeiras - método eq. patrimonial 8 0,00 0,00

Participações financeiras - outros métodos 9 0,00 0,00

 Fundadores/Benem./ patrocin./doadores/associados/membros 10 0,00 0,00

Outros activos financeiros 11 3 211,40 2 600,03

Activos por impostos diferidos 12 0,00 0,00

Total dos Activos Não Correntes 1 087 748,90 1 135 918,96

Inventários 13 12 946,90 11 244,01

Activos biológicos 7 0,00 0,00

Clientes 14 18 382,72 16 207,03

Adiantamentos a fornecedores 15 0,00 5 000,00

Estado e outros entes públicos 16 3 435,01 0,00

 Fundadores/Benem./ patrocin./doadores/associados/membros 10 0,00 0,00

Outras contas a receber 17 26 975,60 24 739,16

Diferimentos 18 10 744,93 8 466,52

Activos financeiros detidos para negociação 19 0,00 0,00

Outros activos financeiros 20 0,00 0,00

Activos não correntes detidos para venda 21 0,00 0,00

Caixa e depósitos bancários 22 161 897,48 179 262,09

Total dos Activos Correntes 234 382,64 244 918,81

Total do activo 1 322 131,54 1 380 837,77

Balanço Individual em 31 de dezembro de 2018 

(Valores expressos em euros)
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BALANÇO FISCAL (FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO) 

 

 

 

 

 

Balanço Individual em 31 de dezembro de 2018 

(Valores expressos em euros)

 Fundos 23 76 274,87 76 274,87

Excedentes Técnicos 0,00 0,00

Outros instrumentos de capital próprio 24 0,00 0,00

Prémios de emissão 0,00 0,00

Reservas legais 25 0,00 0,00

Outras reservas 0,00 0,00

Resultados transitados 26 916 789,45 905 849,61

Ajustamentos em activos financeiros 0,00 0,00

Excedentes de revalorização 27 0,00 0,00

Outras variações no capital próprio 28 108 223,86 129 089,24

Resultado líquido do exercício -20 759,83 10 939,84

Interesses minoritários 0,00 0,00

Total do Fundo de Capital 1 080 528,35 1 122 153,56

Passivo Notas 31.Dez.18 31.Dez.17

Provisões 29 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 30 10 190,18 16 794,47

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 0,00 0,00

Passivos por impostos diferidos 12 0,00 0,00

Outras contas a pagar 31 0,00 0,00

Total dos Passivos Não Correntes 10 190,18 16 794,47

Fornecedores 32 32 861,67 24 155,73

Adiantamento de clientes 33 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 16 29 192,11 25 206,31

 Fundadores/Benem./ patrocin./doadores/associados/membros 10 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 30 0,00 0,00

Outras contas a pagar 34 169 359,23 192 527,70

Diferimentos 28 0,00 0,00

Passivos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00

Passivos não correntes detidos para venda 0,00 0,00

Outros passivos financeiros 34 0,00 0,00

Total dos Passivos Correntes 231 413,01 241 889,74

Total do Passivo 241 603,19 258 684,21

Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo 1 322 131,54 1 380 837,77
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RUBRICAS 31.Dez.18 31.Dez.17

01. Resultado Operacional -19 428,92 9 709,18

02. Imposto sobre o Resultado Operacional 0,00

03. Depreciações 134 327,19 119 925,37

04. Variação de Imparidades Acumuladas

05. Fluxo de Caixa Bruto (4=1-2+3+4) 114 898,27 129 634,55

06. Investimento em capital circulante 5 305,17 -508,27

07. Tesouraria de Exploração (5-6) 109 593,10 130 142,82

08. Investimento líquido em capital fixo 104 761,42 98 435,51

09. Free cash flow (7-8) 4 831,68 31 707,31

10. Outros fluxos extra-exploração (após impostos)

11. Fluxo de caixa total (9+10) 4 831,68 31 707,31

12. Aumento (redução) do disponível -17 364,61 1 634,53

13. Rendimentos financeiros líquidos de impostos 63,29 569,34

14. Gastos financeiros líquidos de impostos 1 394,20 232,99

15. Diminuição (aumento) do endividamento 0,00 0,00

16. Resultados distribuídos 0,00 0,00

17. Redução (aumento) do capital 20 865,38 30 409,13

18. Fluxo de caixa financeiro (12-13+14+...+17) 4 831,68 31 707,31

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 

(Valores expressos em  euros)
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