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Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην

ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 28 Μαίνπ 2015

31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 5.819.349,45 5.968.368,19 2.211.889,58 2.241.007,69

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 3.310.417,04 3.325.914,55 3.310.417,04 3.325.914,55

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 706.922,30 717.514,02 519.828,50 527.354,47

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.545.568,02 1.616.997,96 2.667.464,43 2.667.464,43

Απνζέµαηα 6.274.865,68 5.687.231,49 274.575,60 149.938,99

Απαηηήζεηο από πειάηεο 1.540.989,12 1.554.028,57 959.630,61 865.682,15

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 11.570.302,08 13.750.263,72 10.876.117,07 12.926.104,94

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 30.768.413,69 32.620.318,50 20.819.922,83 22.703.467,22

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μεηνρηθό Κεθάιαην 3.969.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 14.809.182,52 14.551.432,08 14.892.064,94 14.622.625,02

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 18.778.182,52 18.520.432,08 18.861.064,94 18.591.625,02

Γηθαηώµαηα Μεηνςεθίαο (β) 2.981.128,14 3.009.852,76  -  - 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 21.759.310,66 21.530.284,84 18.861.064,94 18.591.625,02

Μαθξνπξόζεζµεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο  - 1.848.000,00  - 1.848.000,00

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 311.060,00 300.180,00 431.569,98 373.329,18

Βξαρππξόζεζµεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 364.740,50 336.000,00 40,50 336.000,00

Λνηπέο βξαρππξόζεζµεο ππνρξεώζεηο 8.333.302,53 8.605.853,66 1.527.247,41 1.554.513,02

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 9.009.103,03 11.090.033,66 1.958.857,89 4.111.842,20

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 30.768.413,69 32.620.318,50 20.819.922,83 22.703.467,22

1.1 - 31.3.2015

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

4.353.007,14

1.769.109,54

148.846,71

329.748,41

228.591,61

257.649,74

(29.058,13)

434,21

229.025,82

257.750,44

(28.724,62)

0,019

332.843,57

1.1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΘΔΗ

 Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Ο Όμιλος Η εταιρία

1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

 Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Ο Όκηινο

Κύθινο εξγαζηώλ

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)

    - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο

    - Γηθαηώκαηα κεηςεθίαο

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)

    - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο

    - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)

Κέξδε/(δεκηέο)πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

«ΔΛΒΔ  Α.Β.Δ.Δ.»
ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.  20512830000 - ΑΡ.Μ.Α.Δ.  15832/06/Β/87/32

Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο  T.Κ. 640 07 Καβάια

ΔΠΑΝΑΓΙΑΣΤΠΩΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ   από 1 Ιαλνπαξίνπ 2015 έωο 31 Μαξηίνπ  2015

ύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο , πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  , ζηνρεύνπλ ζε µία γεληθή ελεµέξσζε γηα ηελ 
νηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζµαηα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο  ΔΛΒΔ  Α.Β.Δ.Δ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε , πξηλ πξνβεί 
ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ε άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε , λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηδηθηύνπ ηνπ εθδόηε , όπνπ 
αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο  ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή  όπνηε απηή απαηηείηαη.



πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν

4.128.627,95 9.261.868,42 13.390.496,37

1.496.933,33 3.416.947,39 4.913.880,72

(439.097,80) 96.510,26 (342.587,54)

(503.823,45) 60.998,12 (442.825,33)

(414.961,03) 35.591,93 (379.369,10)

(337.505,83) 18.151,74 (319.354,09)

(77.455,20) 17.440,19 (60.015,01)

(171,91)  - (171,91)

(415.132,94) 35.591,93 (379.541,01)

(337.562,15) 18.151,74 (319.410,41)

(77.570,79) 17.440,19 (60.130,60)

(0,026) 0,001 (0,024)

(233.280,78) 344.397,83 111.117,05

31/3/2015 31/3/2014

534.423,79 303.490,11

264.305,36 (50.109,45)

179.795,29 (304.750,49)

366.420,75 (363.902,28)

269.439,92 (304.859,70)

 -  - 

269.439,92 (304.859,70)

0,020 (0,023)

233.198,18 (248.491,78)

31/3/2015 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2014

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  έλαξμεο ρξήζεο (01/01/2015 θαη 

01/01/2014 αληίζηνηρα) 21.530.284,84 23.692.533,31 18.591.625,02 21.918.229,03

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα µεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο 

θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 229.025,82 (379.541,01) 269.439,92 (304.859,70)

Ίδηα θεθάιαηα πσιεζείζαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο  - (5.765.483,99)  - 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  ιήμεο ρξήζεο (31/03/2015 θαη 

31/03/2014 αληίζηνηρα) 21.759.310,66 17.547.508,31 18.861.064,94 21.613.369,33

1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε/(δεκίεο)  πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 329.748,41 (503.823,45) 366.420,75 (363.902,28)

Κέξδε/Εεκίεο πξν θόξσλ από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο  - 60.998,12  -  - 

Πιένλ / µείνλ πξνζαξµνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 183.996,86 205.817,02 53.402,89 56.258,71

Πξνβιέςεηο (166.697,46) 500,00 (176.697,46) 500,00

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 414,65 (323,66)  -  - 

Λνηπέο κε ηακεηαθέο θηλήζεηο  -  -  - 

Απνηειέζµαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεµηέο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο (23.722,96) (1.631,15) (22.898,36) (62,03)

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 20.218,72 66.356,80 13.670,36 59.213,82

Πιένλ/ µείνλ πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο ινγαξηαζµώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο

(Αύμεζε) / Μείσζε απνζεµάησλ (584.497,66) (53.130,72) (124.636,61) 197.589,20

(Αύμεζε) / Μείσζε απαηηήζεσλ (73.622,52) 63.812,86 (215.986,33) 51.973,70

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) (296.227,23) 86.986,14 (31.233,36) 172.938,75

Μείνλ:

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεµέλα (55.690,80) (55.363,16) (49.142,64) (48.220,18)

Καηαβεβιεµέλνη θόξνη  -  -  -  - 

Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο  - (1.326.769,97)  -  - 

Ο Όκηινο
1.1 - 31.3.2014

Κύθινο εξγαζηώλ

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)

    - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο

    - Γηθαηώκαηα κεηςεθίαο

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)

    - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο

    - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)

Κέξδε/(δεκηέο)πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

Η Δηαηξεία

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)

Κέξδε/(δεκηέο)πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

1.3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Κύθινο εξγαζηώλ

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)

1.4 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

2ε Δλαιιαθηηθή : Έκκεζε κέζνδνο Ο Όμιλος Η εταιρεία

 Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Ο Όμιλος Η εταιρεία

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)



Σακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (666.079,99) (1.456.571,17) (187.100,76) 126.289,69

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ  -  -  -  - 

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ρξενγξάθσλ 1.464.982,93  - 1.464.982,93  - 

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ (8.517,53) (85.043,23) (1.282,93) (2.136,09)

Δίζπξαμε από πώιεζε ελζσκάησλ παγίσλ 860,00  - 860,00  - 

Έζνδα ρξενγξάθσλ 20.149,01  - 20.149,01  - 

Δηζπξαρζέληα κεξίζκαηα 530.779,50  - 530.779,50 129.630,98

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 2.408,25 1.631,15 1.533,68 62,03

Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο  - (448.197,82)  -  - 

Σακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 2.010.662,16 (531.609,90) 2.017.022,19 127.556,92

Υξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Πιεξσκέο από κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ  -  -  -  - 

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 364.700,00 170.000,20  -  - 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (2.183.959,50) (185.057,63) (2.183.959,50) (185.057,63)

Μεξίζµαηα πιεξσζέληα  - (50.000,00)  -  - 

Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο  - (7.191,77)  -  - 

Σακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (1.819.259,50) (72.249,20) (2.183.959,50) (185.057,63)

Καζαξή αύμεζε / (µείωζε) ζηα ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη 

ηζνδύλαµα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) (474.677,33) (2.060.430,27) (354.038,07) 68.788,98

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο πεξηόδνπ 1.486.141,30 6.812.942,76 845.565,32 155.577,31

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα ιήμεο πεξηόδνπ 1.011.463,97 4.752.512,49 491.527,25 224.366,29

  ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

   11. Ζ επαλαδηαηύπσζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.3.2015 νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε  εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε

          απνθάζηζε  ηελ θαηαβνιή ακνηβήο πνζνύ επξώ 300.000 από ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2014 ζηνλ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν 

   12. Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο αθνξνύλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 :

31/3/2015 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2014

- Έζνδα  -  -  -  - 

- Έμνδα  -  -  -  - 

- Απαηηήζεηο  -  -  -  - 

-Τπνρξεώζεηο  -  -  -  - 

-πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 62.875,00 62.875,00  -  - 

- Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο  -  -  -  - 

-Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 300.000,00  - 300.000,00  - 

Άγηνο Αλδξέαο Καβάια , 9  Ηνπλίνπ  2015

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Σειέκαρνο Κηηζηθόπνπινο
Α.Σ. ΑΒ 732602

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ..

Ronald Barkshire
A.Γ.  702014378/98

Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο

Παλαγηώηεο Κνγθαιίδεο
Α.Σ. ΑΔ 203573

1. Έρνπλ ηεξεζεί νη ίδηεο Λνγηζηηθέο Αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο 2014. 2. Οη 
εηαηξείεο ηνπ νκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο , ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό ηνπο θεθάιαην θαζώο θαη ε 
κέζνδνο ελζσκάησζεο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  , παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 1 ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ. 3. ηηο 22/10/2014 πσιήζεθε ε θαηά πνζνζηό 50,9996% ζπγαηξηθή εηαηξεία " CALIN A.E." θαη από ηελ εκεξνκελία απηή έπαπζε 
πιένλ ε ελζσκάησζε ηεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ. Σα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ
(απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ) ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηαζεηο ηνπ νκίινπ 
αλακνξθώζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνύλ δηαθξηηά νη ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο από ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο. Σα θνλδύιηα ηεο 
ελνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ έρνπλ αλακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνύλ δηαθεθξηκέλα  νη 
ζπλερηδόκελεο θαη νη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο. .4.  Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ 
παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 5.2 ησλ  νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.   5. Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί 
πξνζεκεηώζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ  1.900.000. Δπί ησλ ινηπώλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα ή άιια βάξε.  6. Γελ 
ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ησλ  εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ.  7.  Αξηζκόο απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνύ  ηελ 31/3/2015 :  Οκηινο άηνκα  211, Δηαηξεία 
άηνκα 7  θαη 31/3/2014 : Όκηινο  239 άηνκα  , Δηαηξεία άηνκα  16 . 8. Οη ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 
αλέξρνληαη γηα ηνλ όκηιν ζε επξώ  20.000 .Γελ ππάξρνπλ  πξνβιέςεηο  γηα επίδηθεο ε ππό δηαηηεζία δηαθνξέο θαη ινηπέο πξνβιέςεηο. 9. ην 
ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ δελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη είηε από ηελ ίδηα είηε από ζπγαηξηθέο ε ζπγγελείο 
ηεο επηρεηξήζεηο   10. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα γηα ηνλ όκηιν αθνξνύλ ζε  
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από ηελ κεηαηξνπή εθκεηαιιεύζεσλ ζην εμσηεξηθό  
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