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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES  
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
  

À 
Diretoria do 
Lar Escola Pequeno Leão 
Rua Francisco Visentainer,610 - Assunção 
São Bernardo do Campo - SP 

 
 

Opinião  
 
Examinamos as demonstrações contábeis do Lar Escola Pequeno Leão (“Entidade”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações de superávits/déficits, das mutações do patrimônio social e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais 
políticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira do Lar  Escola Pequeno Leão, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  
 
Base para opinião  
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
 
 
 
 



 
 
Outros assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
 
Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as 
demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, cujos 
valores são apresentados para fins comparativos, e consequentemente, não emitimos 
opinião sobre elas. 
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 

contábeis 
 
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
  
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes pela auditoria das 
demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.  
 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis.     



 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. 
 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. 
 

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Entidade. 

 
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias 
que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. 
 
Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade 
operacional. 
 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.  
  



 
 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
 
São Paulo, 15 de setembro de 2020 

 
 
 
  
 

 CRC 2SP018312/O-9 

 
 
 

       
Fernando Luis de Barros 
Sócio-Diretor 
CRC 1SP292087/0-3 

 



Nota Nota

ATIVO explicativa 2019 2018 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativa 2019 2018

(não auditado) (não auditado)

CIRCULANTE CIRCULANTE

Caixa e equivalente de caixa 6 253.375               100.345                  Fornecedores 2.887                   -                         

Adiantamentos a empregados 8.504                  16.922                    Vencimentos e encargos sociais 21.172                 -                         

Total do ativo circulante 261.879               117.267                  Tributos e contribuições a recolher 3.535                   522                        

Total do passivo circulante 8 27.594                 522                        

ATIVO NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO SOCIAL

Imobilizado 7 419.525               361.373                  Patrimônio Social 478.117               494.996                 

Total do ativo não circulante 419.525               361.373                  Superávit / Déficit do exercício 175.693               (16.879)                  

Total do patrimônio social 9 653.810               478.117                 

TOTAL DO ATIVO 681.404               478.640                  TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 681.404               478.639                 

LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Nota

explicativa 2019 2018

(não auditado)

RECEITAS OPERACIONAIS

Receita Financeiras 6.572           4.530                

Doações 11 479.913       259.772            

Receita de Recursos Públicos 10 1.874.398    1.846.000         

Total de receita operacional 2.360.883    2.110.301         

DESPESAS OPERACIONAIS

Administração geral 317.529       259.269            

Despesa de conservação e manutenção 234.050       405.266            

Despesa com pessoal 12 1.468.500    1.323.987         

Encargos sociais 120.899       104.589            

Serviços de terceiros 19.307         16.334              

Despesas financeiras -              5                       

Total da despesa operacional 2.185.190    2.127.180         

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 13 175.693       (16.879)             

(Em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
DEMONSTRAÇÕES DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018



Superávit / 

Nota Patrimônio Déficit

explicativa social Acumulado Total

Saldos em 01 de janeiro de 2018 (não auditado) 447.255               47.741                    494.996                                        

Transferência para Superávits Acumulados 47.741                (47.741)                   -                                                

Déficit do exercício -                      (16.879)                   (16.879)                                         

Saldos em 31 de dezembro de 2018  (não auditado) 494.996               (16.879)                   478.117                                        

Transferência para Superávits Acumulados (16.879)               16.879                    -                                                

Superávit do exercício -                      175.693                  175.693                                        

Saldos em 31 de dezembro de 2019 478.117               175.693                  653.810                                        

LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO  LÍQUIDO 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



2019 2018

(não auditado)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Superávit (Déficit) do exercício 175.693                           (16.879)                           

Superávit (Déficit) do exercício ajustado 175.693                           (16.879)                           

(AUMENTO)/REDUÇÃO DOS ATIVOS

Adiantamento a empregados 8.418                               670                                 

AUMENTO/(REDUÇÃO) DOS PASSIVOS

Fornecedores 2.887                               -                                 

Vencimentos e encargos sociais 21.172                             (16.841)                           

Tributos e contribuições a recolher 3.013                               (2.775)                             

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 211.183                           (35.825)                           

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição/redução de imobilizado (58.154)                            (26.424)                           

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (58.154)                            (26.424)                           

AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 153.029                           (62.249)                           

Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa 100.345                           162.594                          

Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 253.375                           100.345                          

AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 153.029                           (62.249)                           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em reais)
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1. Contexto operacional 
 

O LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO é uma entidade civil organizada para fins não 
econômicos, de caráter filantrópico e assistencial que tem por atividade 
preponderante manter, assistir e acolher crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade de ambos os sexos, encaminhados pela Vara da Infância e da 
Juventude e pelo Conselho Tutelar de São Bernardo do Campo, visando a sua 
integração social, por meio de atividades esportivas, culturais, educacionais e 
tecnológicas, e sua reintegração familiar, seja na família de origem, extensa ou 
substituta. 

  
Sua matriz está localizada na cidade de São Bernardo do Campo à Rua 

Francisco Vissentainer, n° 610, Bairro Assunção, CEP 18056-100, no Estado de São 
Paulo. 

 
A Instituição possui reconhecimento de utilidade pública nos âmbitos Federal, 

Estadual e Municipal sob n.º 28996.020911/94-42 
 
2. Apresentação das demonstrações financeiras  

 
Na elaboração das demonstrações contábeis de 2019, o LAR ESCOLA PEQUENO 
LEÃO adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei 
No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações 
contábeis. 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis 
adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução 
No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), 
que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as 
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras 
Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às 
Associações sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução 1.409/12 que 
aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de 
avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação 
das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em 
nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. 
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3. Formalidade da escrituração contábil resolução 1.330/11 (NBC ITG 2000) 

 
O LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO mantêm um sistema de escrituração uniforme 
dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. 
Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos 
relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, 
em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos 
administrativos. 
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por 
disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” do LAR ESCOLA 
PEQUENO LEÃO, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas 
Jurídicas. 
A documentação contábil do LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO é composta por todos 
os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a 
escrituração contábil. 
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou 
extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos 
“usos e costumes”. O LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO mantém boa ordem a 
documentação contábil. 
 

4. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras 
 

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda 
funcional da entidade. 
 

5. Principais práticas contábeis: 
 

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 
1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 
1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores 
contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em 
conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de 
liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão 
sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. 
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b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão 
demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata 
até a data do balanço. 
 

c) Adiantamentos a Empregados: Registra os adiantamentos operacionais aos 
empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.  

 

d) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou 
construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas 
taxas fixadas pela legislação vigente e leva em consideração vida útil e utilização 
dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são 
capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse 
item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado 
como despesa quando incorrido. 

 

e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes 
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço 
patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são 
registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco 
de cada transação. 

 

f) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do 
exercício seguinte são classificados como circulantes. 

 

g) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de 
competência.  

 

h) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de 
Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor 
justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas 
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quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para o LAR 
ESCOLA PEQUENO LEÃO e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os 
rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações 
estão reconhecidas no resultado. 

 

i)  Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração do LAR 
ESCOLA PEQUENO LEÃO use de julgamento na determinação e no registro de 
estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas 
incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores 
Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para 
Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo 
da sua determinação. O LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO revisa as estimativas e 
as premissas pelo menos anualmente.  

 
6. Caixa a equivalente de caixa 
 
Referem-se aos valores de disponibilidade imediata mantidos em tesouraria e 
instituições financeiras, segue os valores: 
 
Conta 2019 2018 
Caixa 1.922 3723 
Bancos-Conta Movimento 20.349 6.598 
Aplicações Financeiras 231.104 90024 
Total 253.375 100.345 
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7. Imobilizado 
 
QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2019 

 
 

Conta 2019 2018 

Instalações 140.388 140.388 

Máquinas E Equipamentos 167.033 148.519 

Móveis E Utensílios 104.087 104.087 

Veículos 123.743 84.105 

(-) Depreciação Acumulada (115.725) (115.725) 

Total 419.526 361.374 

 
 

8. Obrigações a curto prazo 
Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo 
credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e 
outras obrigações, bem como as provisões sociais. 

 
 

9. Patrimônio líquido 
 

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o 
Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de 
avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do 
exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de 
aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, 
em decorrência da sua avaliação e preço de mercado. 

 
 

10. Subvenções e/ou Convênios públicos Resolução CFC Nº 1.305/10 (NBC 
TG 07) 

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos 
governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e 
atividades pré-determinadas. Periodicamente, o LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO 
presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, 
ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os 
convênios firmados estão de acordo com o estatuto social do LAR ESCOLA 
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PEQUENO LEÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. 
 

Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a 
Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou 
a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC 
Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. 

 
O LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO recebeu no decorrer do período as seguintes 
subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal: 

 
Exercício Concedente Vlr. Realizado 

2018 Federal, Estadual e Municipal. R$ 1.846.000 
2019 Federal, Estadual e Municipal. R$ 1.874.398  

 
 

11. Receitas (Resolução CFC No. 1.187/09) 
Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita 
reconhecida durante o período: 

   
Conta 2019 2018 
Bazar  107.221 93.135 

Contribuições Associados 37.494 30.958 

Locações 22.292 26.174 

Doações 50.378 32.334 

Crédito Nota Fiscal Paulista 221.101 39.502 

Eventos 41.426 37.668 

Total 479.913 259.772 
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12. Despesa com pessoal 
Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de despesa 
reconhecida durante o período: 
 

Conta 2019 2018 

Treinamento/Capacitação Funcionários                    -                 1.900  
Acordo Trabalhista                    -               10.600  
Multa De Atraso De Pagamento De R               1.967                     -   
Férias           124.567              96.966  
Salários E Ordenados        1.025.223            916.311  
Horas Extras No Mês             29.117              31.576  
13º Salário Provisionado           106.144              91.857  
Exame Médico               8.221                4.822  
Vale Transporte             28.446              22.483  
Uniformes               5.314                9.512  
PIS Sobre Folha De Pagamento                    -               11.463  
Farmácia/Medicamentos             15.563                8.891  
Cesta Básica             63.646              61.148  
Biênio             41.174              31.760  
Auxílio Creche             11.866              17.014  
Auxílio-doença               7.252                     -   
Outras - 7.685 
Total        1.468.499  1.323.987  

 
 

13. Resultado do Exercício 
 

O Superávit do exercício de 2019 será incorporado ao Patrimônio Social em 
conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 
1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a 
Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do 
exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social. 

 
 

14. Imunidade tributária 
 

O LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO é imune à incidência de impostos por força do          
art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da 
Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. 



LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO  

Notas explicativas às demonstrações contábeis  

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

(Em reais) 
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15. Eventos subsequentes 

 
A Entidade vem acompanhando os impactos do COVID-19 no cenário 
macroeconômico e em suas atividades, e avalia constantemente os possíveis 
riscos de inadimplência em função de ruptura de fluxo de caixa no sistema. 
Adicionalmente, a Entidade segue diligente no acompanhamento dos prazos de 
liquidação das obrigações financeiras do exercício de 2019, sendo que a Entidade 
cumprirá os pagamentos previstos e se mantém conservadora com relação a 
novas obrigações até a normalização das atividades do mercado como um todo. 
  
Até o momento não houve impacto relevante aos negócios que pudessem 
requerer alguma mensuração nas demonstrações contábeis. 

 


