
 
 

Тема 12. Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності 

підприємства  

Лекція 25.  Облік витрат  діяльності підприємства 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 04.11.2021 р. о 11.35 за 

допомогою Конференції Zoom 

План 

1. Поняття витрат згідно з П(С)БО 16 «Витрати», визнання витрат. 

2. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг). 

3. Облік адміністративних витрат. 

4. Облік витрат на збут. 

5. Облік інших операційних витрат. 

6. Облік фінансових витрат і витрат іншої звичайної діяльності.  

7. Облік витрат діяльності на рахунках класу 8. 

Методичне забезпечення: 

Фінансовий облік. Частина 3. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування / 

Уклад. Пластун Н. І. ― К.: НМЦ «Укоопосвіта». 2020.  122 с., 51-64. 

1. Поняття витрат згідно з П(С)БО 16 «Витрати», визнання 

витрат. 

Порядок відображення витрат у фінансовому обліку регламентується 

такими нормативними документами: 

 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; 

 П(С)БО 16 «Витрати»; 

 П(С)БО 18 «Будівельні контракти»; 

 П(С)БО 31 «Фінансові витрати»; 

 Інструкцією про застосування «Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств 

і організацій» № 291. 

 

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів 

або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу 

(за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або 

розподілення власниками). 

 

При відображенні витрат потрібно дотримуватися таких принципів: 

обачності, повного висвітлення, нарахування, послідовності, превалювання 

сутності над формою, фактичної (історичної) собівартості, періодичності. 

Вітчизняна методика обліку витрат і доходів націлена на максимально 

точне визначення результатів поточної діяльності і не достатньо надає уваги 

приросту вартості активів (капіталізації витрат). 
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Основні причини виникнення витрат 

Причини зменшення активів, 

що призводять до виникнення 

витрат 

Причини збільшення 

зобов’язань, 

що призводять до виникнення 

витрат 

1. Використання активів 1. Нарахування заробітної плати 

працівникам підприємства 

2. Продаж (обмін) активів (крім 

іноземної валюти) 

2. Проведення відрахувань на 

соціальне страхування 

3. Безкоштовна передача активів 

іншим юридичним чи фізичним 

особам 

3. Виникнення заборгованості 

перед постачальниками за 

одержану електроенергію 

4. Втрата активів внаслідок нестач, 

стихійного лиха і т.п. 

4. Виникнення заборгованості 

перед підрядниками та іншими 

кредиторами за виконані роботи та 

послуги 

5. Зменшення вартості активів у 

результаті уцінки, зменшення 

корисності 

5. Виникнення заборгованості 

перед бюджетом за податком на 

прибуток 

6. Списання внаслідок невідповід-

ності встановленим умовам 

визнання активу 

6. Інші причини 

7. Інші причини  

 

Критерії визнання витрат  

 

Зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу шляхом 

його вилучення або розподілу власниками) 

 

Можливість їх достовірної оцінки 

 

Визнання їх одночасно з визнанням доходу, для одержання якого 

вони здійснені. 

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, 

відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були 

здійснені  
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2. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати основної діяльності підприємства  

Собівартість реалізованої продукції 
(робіт, послуг) 

Собівартість реалізованих 
товарів 

  
 
 
 

Виробнича собівартість продукції 
(робіт, послуг), яка була реалізо-
вана протягом звітного періоду  

Собівартість реалізованих 
товарів визначається як різни-
ця між продажною   (роздріб-
ною) вартістю реалізованих 
товарів і сумою торговельної 
націнки на ці товари  

 

До виробничої собівартості 

продукції (робіт, послуг) 

включаються: 

- прямі матеріальні витрати; 

- прямі витрати на оплату праці; 

- інші прямі витрати; 

- змінні загальновиробничі та 

постійні розподілені загально-

виробничі витрати  

Сума торговельної націнки на 
реалізовані товари визначається 
як добуток продажної (роздріб-
ної) вартості реалізованих товарів 
і середнього відсотку 
торговельної націнки 

 

Виробнича собівартість продукції 
зменшується на справедливу  
вартість супутньої продукції яка 
реалізується, та вартість супутньої 
продукції в оцінці можливого її 
використання, що використовуєть-
ся на самому підприємстві  

Середній відсоток торговельної 
націнки визначається діленням 
суми залишку торговельних 
націнок на початок звітного 
місяця і торговельних націнок у 
продажній вартості одержаних у 
звітному місяці товарів на суму 
продажної (роздрібної) вартості 
залишку товарів на початок 
звітного місяця та продажної 
(роздрібної) вартості одержаних у 
звітному місяці товарів  

 

Нерозподілені постійні загально-
виробничі витрати  

Наднормативні виробничі витрати  

На підприємствах, які виготовляють готову продукцію необхідно 

визначати виробничу собівартість продукції та собівартість реалізованої 

готової продукції. На підприємствах торгівлі, які здійснюють облік товарів 

за продажними цінами, собівартість реалізованих товарів визначається 

відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси». 
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3. Облік адміністративних витрат . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок 90 «Собівартість реалізації»  

Призначення  

рахунку: 

для узагальнення 

інформації про 

собівартість 

реалізованої 

продукції, 

товарів, виконаних 

робіт, наданих 

послуг 

За дебетом рахунку 

відображається виробнича 

собівартість реалізованої 

гoтової продукції, робіт, 

послуг; фактична 

cобівартість реалізованих 

товарів (без торгових 

нaцінок), страхові виплати 

відповідно до дoговорів 

страхування 

За кредитом 

рахунку 

відображається 

cписання в 

порядку закриття 

дебетових 

oборотів на 

рахунок 79 

«Фінансові 

результати» 

Субрахунки: 

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»; 

902 «Собівартість реалізованих товарів»;  

903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»;  

904 «Страхові виплати»  

 

Вітчизняні підприємства крім виробничих витрат, що включаються у 

собівартість продукції, здійснюють ще й витрати, пов’язані з управлінням та 

організацією діяльності. До таких витрат відносяться адміністративні. 

Структура цих витрат визначається П(С)БО 16 «Витрати», а у 

підприємствах будівельної галузі, крім названого П(С)БО, використовується 

ще й П(С)БО 18 «Будівельні контракти». 

 

 

Адміністративні витрати згідно з П(С)БО 16 «Витрати» та П(С)БО 18 

«Будівельні контракти» у собівартість продукції (робіт, послуг) не 

включають. Вони є витратами періоду, які в кінці цього періоду відносять 

на зменшення фінансового результату операційної діяльності. 

На підприємствах торгівлі, які здійснюють облік товарів за 

продажними цінами, собівартість реалізованих товарів дотримується 

відповідно вимог П(С)БО 9 «Запаси». 

Для узагальнення інформації про собівартість реалізованих продукції та 

товарів призначено рахунок 90 «Собівартість реалізації». 
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 Адміністративні витрати  

витрати, пов’язані з управлінням підприємством: на оплату праці 

працівників апарату управління підприємства; відрахування на соціальні 

заходи за єдиним соціальним внеском;  витрати на оплату службових 

відряджень працівників апарату управління та іншого 

загальногосподарського персоналу підприємства; витрати на оплату 

витрат з врегулювання суперечностей у судових органах; представницькі 

витрати; плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги 

банків 

витрати на утримання та обслуговування основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення 

 

податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі 

(крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються у 

виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) 

витрати, пов’язані з професійною підготовкою або перепідготовкою 

працівників апарату управління та іншого загальногосподарського 

персоналу 

інші витрати загальногосподарського призначення 

Рахунок 92 «Адміністративні витрати»  

Призначення  

рахунку: 

для  відображення 

загальногосподарських витрат, 

пoв'язаних з управлінням та 

обслуговуванням 

підприємства 

За дебетом 

рахунку 

відображається 

cума визнаних 

адміністративних 

витрат 

За кредитом рахунку 

відображається 

cписання 

адміністративних 

витрат  на рахунок 79 

«Фiнансові 

результати» 

Для обліку цих витрат рекомендують використовувати Журнал № 5, а 

за журнально-ордерної форми їх доцільно обліковувати в окремому розділі 

Журналу-ордера № 10. При автоматизованій формі обліку аналітичний і 

синтетичний облік адміністративних витрат ведеться у відповідних 

електронних регістрах. 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку адміністративних 

витрат 
 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 Нараховано амортизацію необоротних активів 

адміністративного призначення: 
  

- основних засобів  92 131 

- інших необоротних матеріальних активів  92 132 

- нематеріальних активів  92 133 

2 Відображено списання виробничих запасів на 

адміністративні витрати  
92 20 

3 Передано в експлуатацію малоцінні та 

швидкозношувані предмети адміністративного 

призначення   

92 22 

4 Відображено використання грошових 

документів на адміністративні цілі  
92 331 

5 Списано витрати по відрядженню 

адміністративно-управлінського  персоналу  
92 372 

6 Віднесено частину витрат майбутніх періодів, 

на адміністративні витрати, оскільки період, 

до якого вони відносяться настав  

92 39 

7 Відображено нарахування забезпечення 

майбутніх виплат відпускних працівникам 

адміністративно – управлінського персоналу  

92 471 

8 Відображено вартість виконаних 

підрядниками для підприємства робіт і послуг 

адміністративного призначення  

92 631 

9 Нараховано заробітну плату працівникам 

адміністративного персоналу  
92 661 

10 Відображено обов’язкові нарахування на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування за єдиним соціальним внеском на 

заробітну плату адміністративного персоналу  

92 651 

11 Віднесено на адміністративні витрати вартість 

робіт і послуг, виконаних іншими 

підприємствами  

92 685 

12 Списано адміністративні витрати на 

зменшення фінансового результату від 

операційної діяльності 

791 92 
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4. Облік витрат на збут. 

 
Витрати на збут  

витрати на утримання підрозділів підприємства, що пов’язані зі збутом 

продукції: на оплату праці та комісійні винагороди працівникам 

підрозділів, продавцям та торговим агентам, що забезпечують збут 

продукції; відрахування на соціальні заходи за єдиним соціальним 

внеском; витрати на оплату службових відряджень у межах норм, 

встановлених законодавством; витрати на матеріали, канцелярські товари 

тощо 

 

 витрати на утримання, ремонт та експлуатацію основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, пов’язаних 

зі збутом продукції 

витрати, пов’язані з транспортуванням, перевалкою та страхуванням 

готової продукції 

витрати, пов’язані із забезпеченням правил техніки безпеки та охорони 

праці 

фактичні витрати на гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування 

продукції або гарантійні заміни проданих товарів, якщо на підприємстві 

не створювався резервний фонд 

витрати на проведення передпродажних та рекламних заходів та на 

дослідження ринку (маркетингу) стосовно товарів (робіт, послуг), що 

продаються підприємством 

витрати на зберігання, навантаження, розвантажування й пакування 

продукції 

Для обліку витрат на збут Планом рахунків передбачений рахунок 93 

«Витрати на збут». Це активний рахунок. За дебетом формуються витрати 

протягом місяця з різних джерел, а з кредиту проводиться їх списання на 

зменшення фінансового результату підприємства. 

 

 
Для обліку цих витрат рекомендують використовувати Журнал № 5, а 

за журнально-ордерної форми їх доцільно обліковувати в окремому розділі 

Журналу-ордера № 10. При автоматизованій формі обліку аналітичний і 

синтетичний облік витрат на збут ведуть у відповідних електронних 

регістрах. 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку витрат на збут 

 
 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 Нараховано амортизацію необоротних 

активів збутового призначення: 
  

- основних засобів  93 131 

- інших необоротних матеріальних активів  93 132 

- нематеріальних активів  93 133 

2 Відображено списання пакувальних 

матеріальних витрат, пов’язаних зі збутом 

продукції  

93 20 

3 Відображено списання вартості малоцінних 

та швидкозношуваних предметів при 

передачі в експлуатацію на збутові потреби  
93 22 

4 Списано витрати по відрядженню 

працівників, зайнятих збутом продукції, 

товарів, робіт, послуг  
93 372 

5 Віднесено частину витрат майбутніх періодів 

на витрати на збут, оскільки період, до яких 

вони відносяться настав  
93 39 

6 Відображено вартість виконаних 

підрядниками робіт і послуг, пов’язаних зі 

збутом продукції, товарів, робіт, послуг  
93 631 

7 Відображено нарахування на заробітну плату 

працівників, зайнятих зі збутом продукції, 

товарів, робіт, послуг на соціальні заходи  
93 65 

8 Нараховано заробітну плату працівникам, 

зайнятим збутом продукції, товарів, робіт, 

послуг 

93 661 

9 Віднесено на витрати на збут вартість робіт, 

послуг, виконаних іншими кредиторами  93 685 

10 Відображено списання витрат на збут на 

фінансові результати операційної діяльності   791 93 
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5. Облік інших операційних витрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати операційної діяльності 

втрати від знецінення запасів 

 
втрати від нестачі і втрати від псування цінностей 

визнані штрафи, пеня, неустойка 

сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву 

сумнівних боргів 

витрати, пов’язані з наданням фінансової допомоги медичним, дитячим, 

громадським організаціям 

 
втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за 

операціями, активами і зобов’язаннями, пов’язаними з операційною 

діяльністю підприємства) 

інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності 

підприємства 

Облік інших витрат операційної діяльності здійснюють на 

активному рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності», до 

якого Інструкцією № 291 передбачені такі субрахунки: 

940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які 

обліковуються за справедливою вартістю»; 

941 «Витрати на дослідження і розробки»; 

942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти»; 

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»; 

944 «Сумнівні та безнадійні борги»; 

945 «Втрати від операційної курсової різниці»; 

946 «Втрати від знецінення запасів»; 

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»; 

948 «Визнані штрафи, пеня, неустойка»; 

949 «Інші витрати операційної діяльності». 

За дебетом рахунка відображають збільшення таких витрат, а за 

кредитом – їх списання на фінансовий результат від операційної діяльності. 

 

 

Аналітичний і синтетичний облік за рахунком 94 ведуть в Журналах № 

5, № 5А і в допоміжних відомостях до них або у відповідних електронних 

регістрах за автоматизованої форми обліку. 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку інших операційних 

витрат 
 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 Відображено втрати від знецінення запасів 
946 

20, 22, 26, 

28 

2 Відображено нестачі і втрати від псування 

цінностей 
947 

20, 22, 26, 

28 

3 Відображено штрафи, пеня, неустойка 
948 

31, 39, 63, 

66, 65, 68 

4 Списано інші витрат операційної діяльності 

на фінансові результати 
791 94 

 

 

6. Облік фінансових витрат і витрат іншої звичайної діяльності. 

 

 

 

 

Згідно з П(С)БО 31 «Фінансові витрати» фінансовими витратами є 

витрати на відсотки й інші витрати підприємства, пов’язані з отриманням 

позик, векселів, облігацій та інших видів коротко- і довгострокових 

зобов’язань, на які нараховуються відсотки. Відповідно до вимог цього 

стандарту підприємствам дозволяється капіталізувати фінансові витрати, 

пов’язані зі створенням кваліфікаційного активу (актив, який обов’язково 

потребує суттєвого часу для його створення). До кваліфікаційних активів 

належать будівництво будівель, споруд, їх реконструкція, добудова тощо. 

До витрат іншої звичайної діяльності належать витрати фінансової та 

інвестиційної діяльності. 

Фінансові витрати є витратами періоду, які кожного місяця 

підлягають списанню на фінансовий результат від фінансових операцій. До 

них належать: заплачені та нараховані відсотки стороннім організаціям, 

дивіденди учасникам і акціонерам, плата незалежним реєстраторам за 

ведення реєстру акціонерів та ін. Фінансові витрати узагальнюють на 

рахунку 95 «Фінансові витрати», відповідно до субрахунків, які 

передбачені Інструкцією № 291. 

Синтетичний облік за рахунком 95 здійснюють в Журналах № 5, 5А, а 

аналітичний – в допоміжних відомостях до цих журналів чи у відповідних 

електронних регстрах. 
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До витрат періоду іншої звичайної діяльності відповідно до вимог 

національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Інструкції № 

291 належать також втрати від участі в капіталі. Останні  узагальнюють  на  

рахунку  96 «Втрати  від  участі  в  капіталі».  Облік  на  цьому  рахунку 

ведуть в розрізі таких субрахунків: 

961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства»; 

962 «Втрати від спільної діяльності»; 

963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства». 

За дебетом цих субрахунків відображають вищезазначені втрати, а за 

кредитом – їх списання на зменшення фінансового результату. 

 

До таких витрат належать втрати материнської компанії, понесені 

дочірніми підприємствами внаслідок допущених збитків, іншого вилучення 

капіталу в частині, що припадає на головне підприємство. 

Синтетичний облік за рахунком 96 «Втрати  від  участі  в  капіталі» 

здійснюють в Журналах № 5, 5А, а аналітичний – в допоміжних відомостях до 

цих журналів чи у відповідних електронних регістрах. 

 

До витрат періоду іншої звичайної діяльності, крім витрат фінансової 

діяльності відносяться також витрати інвестиційної діяльності. Для обліку 

таких витрат використовують рахунок 97 «Інші витрати». Облік на цьому 

рахунку ведуть відповідно до Інструкції № 291 у розрізі  таких  субрахунків: 

971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»; 

972 «Втрати від зменшення корисності активів»; 

973 «Втрати від неопераційних курсових різниць»; 

974 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»; 

975 «Списання необоротних активів»; 

976 «Інші витрати діяльності». 

 

За дебетом названих субрахунків відображають виникнення 

вищеназваних витрат, а за кредитом – їх списання на фінансові результати від 

іншої діяльності. 

 

Синтетичний облік за рахунком 97 «Інші витрати» ведуть в Журналах № 

5, 5А, а аналітичний облік може здійснюватись як у цих журналах, так і в 

допоміжних відомостях до них, або у відповідних електронних регістрах за 

автоматизованої форми обліку. 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку фінансових та 

інших витрат 
 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 Нараховано відсотки за користування 

позиками банку, одержаними для поповнення 

власних обігових коштів, а також для 

придбання основних засобів, нематеріальних 

активів, інших необоротних активів, для 

поточної виробничої діяльності, незалежно від 

терміну кредитування 

951 684 

2 Відображено витрати, пов’язані із 

нарахуванням і сплатою відсотків іншим 

юридичним та фізичним особам за фінансові 

кредити, одержані для поповнення власних 

обігових коштів, а також для придбання 

необоротних активів, для поточної виробничої 

діяльності, незалежно від терміну 

кредитування 

952 31, 684 

3 Оплачено витрати за користування позиками 684 30, 31 

951, 952 30, 31 

4 Списано фінансові витрати, що не 

капіталізуються, на фінансові результати 

діяльності 

792 95 

5 Відображено собівартість реалізованих 

фінансових інвестицій (балансова вартість та 

витрати, пов’язані з реалізацією фінансових 

інвестицій) 

971 14, 35 

6 Відображено втрати від зменшення корисності 

об’єктів основних засобів 
972 13 

7 Проведено уцінку необоротних активів і 

фінансових інвестицій 
975 

10, 11, 12, 

14, 15, 35 

8 Відображено витрати на ліквідацію 

необоротних активів (розбирання, демонтаж 

тощо) 

976 66, 65, 63 

9 Відображено інші витрати звичайної 

діяльності 
977 10, 11, 63 

10 Списано інші витрати на фінансові результати 

від іншої звичайної діяльності 
793 97 
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7. Облік витрат діяльності на рахунках класу 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунки 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату 
праці» 82 «Відрахування на соціальні заходи»,                      

83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати»  

Використовують  Призначення  

 

 

 
Підприємства, які здійснюють 

комерційну діяльність, крім суб’єктів 

малого підприємництва, для 

узагальнення інформації про витрати 

за елементами. 

За дебетом  рахунків  

відображаються суми визнаних 

витрат, за кредитом - списання на 

рахунок 23 «Виробництво» прямих 

витрат, що включаються до 

виробничої собівартості продукції 

(робіт, послуг), до затрат допоміжних 

(підсобних) виробництв. На рахунки 

класу 9 закриваються матеріальні 

витрати, що відносяться до 

виробничих накладних витрат, 

адміністративних і збутових витрат 

Рахунок 80 «Матеріальні витрати» 

призначено для узагальнення 

інформації про матеріальні витрати 

за звітний період 

 

Рахунок 82 «Відрахування на 

соціальні заходи» призначено для 

узагальнення інформації про витрати 

та відрахування на соціальні заходи 

Суб'єкти малого підприємництва, а 

також інші організації, діяльність 

яких не спрямована на ведення 

комерційної діяльності, для обліку 

витрат прямих і виробничих 

накладних (загальновиробничих), а 

також адміністративних витрат, 

витрат на збут, інших операційних 

витрат.  

За дебетом рахунків 

відображаються суми визнаних 

витрат, за кредитом списання до 

дебету рахунку 23 «Виробництво» 

щомісячно сум в частині прямих і 

виробничих накладних витрат 

(загальновиробничих витрат) та до 

дебету рахунку 79 «Фінансові 

результати» 

 

Рахунок 81 «Витрати на оплату 

праці» призначено для узагальнення 

інформації про витрати на оплату 

праці за звітний період 

Рахунок 83 «Амортизація» 

призначено для узагальнення 

інформації про суму нарахованої 

амортизації основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів та 

нематеріальних активів 

 

 
Рахунок 84 «Інші операційні 

витрати» призначено для обліку 

операційних витрат, що не 

відображаються на інших рахунках 

класу 8 

 

 
Рахунок 85 «Інші затрати» 

пpизначено для обліку витрат на 

iнвестиційну та фінансову діяльність 

пiдприємства, а також інших витрат 

дiяльності 

 

 


