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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2009 for Fonden Mødrehjælpen.

Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabskrav.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende bille-
de af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

København, den 24. marts 2010

Direktion

ø.49tu .to,^-ø&"-/
LotteHansen 

- 

ffi

Direktør
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Den uafhængige revisors påtegning

Til hovedbestyrelsen i Fonden Mødrehjælpen

Påteg n i n g på årsreg nskabet og ledelsesberetn i n g

Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Fonden Mødrehjælpen for perioden 1. januar - 31.

december 2009, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet

og ledelsesberetningen udarbejdes efter regnskabsbekendtgørelse fra Socialministeriet og lov om fonde og

visse foreninger.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med de for Fonden Mødrehjælpen gældende regnskabsbestemmelser. Dette ansvar omfatter ud-

formning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge

et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen

skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse

af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at

de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og

andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revisi-

on. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisions-

skik, jf. Socialministeriet m.fl.'s instruks for revision af tilskud. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske

krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnska-

bet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i års-

regnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderin-

gen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformati-

onen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderrngen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante

for Mødrehjælpens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med hen-

blik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål

at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Mødrehjælpens interne kontrol. En revision omfatter endvidere

stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede

regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og

ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af

regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede

aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusi-

on.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors påtegning (fortsat)

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fonden Mødrehjælpens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Mødrehjælpens aktiviteter for regnskabspe-

rioden 1. januar- 3'1. december 2009 ioverensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen og lov om fonde

og visse foreninger, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse

med regnskabsbekendtgØrelsen. Det er ligeledes vor opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regn-

skabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler

og sædvanlig praksis.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med den finansielle revision af Fonden Mødrehjælpens årsregnskab for 2009 og ledelsesberet-

ning har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn

ved forvaltningen af Fonden Mødrehjælpen, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om

mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Mødrehjælpens virksomhed i 2009.

Ledelsens ansvar

Fonden Mødrehjælpens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at

der tages skyldige økonomiske hensyn ved Mødrehjælpens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet

og ledelsesberetningen om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Fonden Mødrehjælpens
virksomhed i2009.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Socialministeriet m.fl. instruks for revision af tilskud

har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Mødrehjælpen har etableret forretningsgange, der sik-

rer en økonomísk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået oplysningerne i

årsregnskabet om mål og resultater for Mødrehjælpen. Vort arbejde er udført med henblik på at opnå be-

grænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæs-

sig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om opfyldelse af resultatmålene er

dokumenterede og dækkende for Mødrehjælpens virksomhed i 2009.

Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere,

at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig

måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for

Mødrehjælpens virksomhed i 2009.
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Den uafhængige revisors påtegning (fortsat)

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
I henhold til revisionsinstrukser fra tilskudsgivende myndigheder skal vi bekræfte, at modtagne tilskud er an-

vendt til de formå|, hvortil de er givet. lkke forbrugte tilskud er efter ansøgning overført til anvendelse i 2009

eller tilbagebetalt til tilskudsgiver.

København, den 24. marts 2010

RSM plus
Statsautoriseret revisionsaktieselskab

otuk^
Statsautoriseret revisor
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Fondsoplysninger

Navn

Protektor

Formål

Skattegodkendelse

Bestyrelsen

Direktør

Revision

Pengeinstitut

Fonden Mødrehjælpen
Nørre Voldgade 80
1358 København K

Fondsreg. nr. 000608
CVR-nr. 72 98 85 15
Kommune: København

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary

At yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæs-
sig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som her-
igennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår.

At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsør-
geres, gravides og børnefamiliers levevi lkår.

At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en
social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper.

Mødrehjælpen er efter sine vedtægter en almenvelgørende eller på
anden måde almennyttig forening. lnstitutionen er godkendt i hen-
hold til skattelovgivningen som værende berettiget til at modtage
gaver m.v. med fradragsret for giveren.

Elin Schmidt, formand
Sigrid Bigum Nielsen, næstformand
Martin Delfer
Lotte Hansen
Solveig Løfberg
Margrete Skov

Mads Roke Clausen

RSMplus
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Kalvebod Brygge 45
1560 Købehavn V

Danske Bank
Holmens Kanal2
1090 København K
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Ledelsesberetning

Mødrehjælpens årsregnskab for 2009 viser et driftsoverskud på 83.582 kr. Arets resultat skyldes bevægelser
på både indtægts- og udgiftssiden i forhold til budgettet. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2009

27.506.391 kr.; heraf udgør rådighedsbeløbet 1.418.249 kr. Det er Mødrehjælpens målsætning, at indtægter

og udgifter set over flere år skal balancere.

Udvikling i udgifter og indtægter
De samlede indtægter i 2009 er steget væsentligt i forhold til året før, fra ca. 34,8 mio. kr. i 2008 til knap 44,9

mio. kr. i 2009. Dette skyldes en stØrre bevilling til Mødrehjælpens projekt tilvoldsramte kvinder og børn "ud

af voldens skygge", øgede indtægter fra private fonde, virksomheder, privatpersoner, en stigning i private

projektbevillinger, øgede indtægter fra lokalforeninger samt en stigning i indtægterne fra genbrugsbutikkerne.

På udgiftssiden er der ligeledes sket en stigning fra ca. 34,9 mio. kr. i 2008 til ca. 44,8 mio. kr. i 2009.

Denne stigning skyldes, at projekt "Ud af voldes skygge" var fuldt i gang i hele 2009, en intensivering af ind-

samlingsaktiviteterne i Kommunikationsafdelingen, etablering af en politisk fortalerafdeling, øgning af medar-

bejdertimer i frivilligafdelingen samt øgede løn- og pensionsudgiver iforbindelse med ny overenskomst.

Rådg ivn i n gsaktiviteter
I 2009 var det samlede antal henvendelser i Mødrehjælpens rådgivninger og lokalforeninger 7.441 - en stig-

ning på 3,5 pct. i forhold til 2008. Antallet af klienter udgøres hovedsageligt af gravide og mødre, der søger

hjælp hos Mødrehjælpens professionelle rådgivere, men også i lokalforeningerne ydes der en stor indsats, og

i 2009 har ca. 1.400 forældre og børn fået hjælp fra en lokalforening.

I 2009 fortsatte Mødrehjælpen indsatsen for at styrke den resultatbaserede indsats for voldsramte kvinder og

børn i projekt Ud af voldens skygge. Dokumentationerne har vist, at kvinderne er langt mere belastede end

først antaget. Dette har betydet en ændring af behandlingsmodellen og en nedjustering af antallet af kvinder i

projektet - det anslås, at der årligt kan hjælpes minimum 100 kvinder og 150 børn.

lndsatsen overfor sårbare gravide og mødre uden uddannelse i projekt I Gang har fortsat de gode resultater

med at få deltagerne i uddannelse eller beskæftigelse. De første resultater og effekter omkring forældrerol-

len, har vist, at deltagerne er blevet mere åbne for at modtage hjælp - og mere nuancerede og bevidste om-

kring deres vanskeligheder i varetagelsen af forældrerollen. Medarbejderne i Projekt I Gang har i 2009 været

præget af ventetiden, indtil bevillingen til fortsættelse af projektet efter 31. december var i hus ultimo oktober,

hvor implementeringen af det nye projekt gik endelig i gang. Den nye bevilling dækker perioden 2010-2013.

Den landsdækkende telefonrådgivning/familielinjen gennem'førte 877 individuelle telefoniske rådgivningssam-

taler, heraf var 64 støttesamtaler ved tvivl om abort. Størstedelen af henvendelserne drejer sig om familie-

livsproblemstillinger især i forbindelse med samlivsophævelse / skilsmisse og efterfølgende vanskeligheder

mellem forældrene om at samarbejde omkring børnene i den brudte familie.

ljuli2009 bevilgede Bikuben Fonden støtte til fortsættelse og udvikling af den telefonbaserede rådgivning og

den landsdækkende telefonrådgivning skiftede navn til Familielinjen. Der er efterfølgende metodeudviklet et

koncept for 'professionelt ledede telefonbaserede gruppesamtale-forløb for brugere med ensartede proble-

mer'.
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Ledelsesberetn i n g (fortsat)

Fortalerafdelingen
Fortalerafdelingen har i 2009 udviklet og forankret organisationens politiske arbejde. Rådgivningernes med-

arbejdere er blevet inddraget for at identificere, hvilke lovgivningsmæssige og strukturelle problemer, der skal

til for at forbedre målgruppens vilkår. Denne inddragelse sammenholdt med Hovedbestyrelsens og ledelsens

visioner har udmøntet sig i politiske forslag - fx revalideringsydelse til unge mødre, højere elevløn til forsør-
gere på erhvervsuddannelserne og ændring af forældreansvarsloven - der sat på dagsordenen i forskellige

sammenhænge (primært via direkte henvendelser til relevante ministre og via udvalgs- og $ 2O-spørgsmål på

Christiansborg). De mere langsigtede og strategiske forslag - fx rådgivningshuse og ambulant behandlings-
garanti til voldsramte kvinder og børn - sættes løbende på dagsordenen i forbindelse med møder med politi-

kere og embedsmænd, oplæg på konferencer mm. En mere intensiv strategisk proces igangsættes blandt

andet i forbindelse med færdiggØrelsen af en costbenefitanalyse af værdien af helhedsorienteret socialt ar-

bejde.

Kommunikation og indsamling
Kommunikationsarbejdet understøtter udvalgte strategiske og politiske må1. I 2009 har kommunikations- og

pressearbejdet fokuseret på at dokumentere og synliggøre behovet for uafhængig rådgivning til sårbare fami-
lier samt at oplyse potentielle klienter om Mødrehjælpens tilbud. Mødrehjælpen blev i 2009 omtalt eller citeret

1074 gange i trykte medier og webmedier mod 629 gange i 2008.

Fokuseringen på at hverve nye bidragydere og medlemmer begynder at vise sig. Af de 3200 privatpersoner,

der ved årets udgang støttede Mødrehjælpen med et fast månedligt eller årligt beløb, blev de 1900 hvervet i

2009. Faste bidrag fra privatpersoner samt bidrag via hjemmesiden var i 2009 steget til 3,1 mio. kr. mod '1,2

mio. kr. i2008.

Frivilligområdet
På det et frivillige område har der ¡ 2009 været fokus på indretning og opstart af genbrugsbutikker.

Den nyeste på Vesterbro er i god drift. Der er endvidere gjort forberedelser til opstart af endnu 2 butikker.

Aktivitetsniveauet i de B lokalforeninger er højt. Såvel antallet af familier, der har haft besøg af Den Rullende

Kagemænd som deltagerantallet på sommerlejre og udflugter er stigende. Disse aktiviteter er kun mulige ved

hjælp af de mange stærkt engagerede frivillige i Mødrehjælpens lokalforeninger og butikker.

Antallet af frivilligtimer er steget med 1B Vo og udgør 37 o/o al Mødrehjælpens samlede virke. Værdien af den

frivillige indsats målt i kroner og Ørc svarer til 14,5 mio. kr.
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Anvendt reg nskabspraksis

Arsregnskabet for 2009 er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt ved-

tægternes reg nskabskrav.

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincipper som tidligere år, bortset fra at det er foretaget

reklassifikation af regnskabsposter under indtægter og udgifter i resultatopgørelsen.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Resultatopgørelsen

Tilskud og legater

lndtægtskriteriet er som hovedprincip indbetalingstidspunktet. Kun den anvendte del af formålsbestemte til-

skud er indtægtsført i resultatopgørelsen. Modtagne ikke anvendte tilskud er opført under gæld, som "Pro-

jekttilskud til senere anvendelse".

Driftsmidler m,m.

lnventar og kontormaskiner modtaget som gave indgår ikke i regnskabet. Driftsmidler, inventar og kontorma-

skiner anskaffet i regnskabsåret er udgiftsført.

Renter

Renteindtægter og -udgifter er periodiserede. Prioritetsrenter medregnes under ejendomsudgifter.

Administrationsgebyr

Rådgivninger, Mødrehjælpscentre samt de fleste projekter er pålagt et administrationsgebyr. Gebyret reduce-

rer ad min istrationsomkostningerne.

Overskudsd isponerin g/hen læggelser
Såfremt der er mulighed for det, kan bestyrelsen beslutte, at en del af årets resultat skal henlægges til en

særlig formålsbestemt henlæggelse under egenkapitalen. Når det efterfølgende besluttes at anvende af de

således henlagte midler, sker det ved at et til anvendelsen svarende beløb tages til indtægt i resultatopgørel- ¡
sen under posten anvendte formålsbestemte henlagte midler

Balancen

Værdipapirer

Børsnoterede obligationer og aktier værdiansættes til anskaffelsespris. Realiserede kursgevinster og kurstab

medtages i resultatopgørelsen. I noten anføres beholdningens værdiopgjort til børskurser pr. 31. december.

Skat

Mødrehjælpen er kun skattepligtig af et eventuelt erhvervsmæssigt overskud og er efter selskabsskattelo-

vens bestemmelser fritaget for indsendelse af selvangivelse.
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Resultatopgørelse

lndtægter

Driftstilskud

Øremærkede projekttilskud

- Heraf offentlige

- Heraf private

Private ikke-øremærkede bidrag

Offentlige driftstilskud

lndtægter fra lokalforeninger og genbrugsbutikker

Finansieringsindtægter

Andre indtægter

Anvendte formålsbestemte henlagte midler

lndtægter i alt

Udgifter

Udgifter til øremærkede projekter

Aben rådgivning og telefonrådgivning

Oplysning og kommunikation

Støtte til frivilligt arbejde

Fortalerafdelingen

Administration

Fællesudgifter

Alexandrakollegiet

Udgifter i alt

Driftresultat

10

Note 2009

kr.

28.475.389

23.1 10.530

5.364.859

5.109.584

7 .721.511

2.128.973

1.357 .270

95.574

0

2008

kr.

22.788.222

19.838.061

2.950,161

2.657.788

6.345.620

1.438.688

1.379.897

192.288

0

44.888.302 34.802.503

-29.276.836

-6.769.824

-3.047.055

-1.580.913

-924.716

-651.742

-2.027.105

-526.529

-22.734.258

-5.525.178

-2.165.031

-1.265.631

0

-1.113.047

-2.153.245

0

-44.804.719 -34.956.390

83.582 -153.887
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Balance

AKTIVER

Bundne aktiver

Værd ipapirer, bånd lagtdepot

Mellemregning med fri aktiver

Bundne aktiver i alt

Frie aktiver

Tilgodehavender

Deposita

Diverse tilgodehavender

Projekttilskud

Periodeafgrænsn ingsposter

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, åbent depot

Likvide beholdninger

Udlægskasser

Bankbeholdning

Mellemregning med bundne aktiver

Frie aktiver i alt

Aktiver i alt

11

Note 2009

kr.

24.002.587

2008

kr.

23.962.732

24.002.587

-124.604

23.962.732

-84.699

23.877.983 23.878.033

1.168.069

1.385.544

56.947

1.834.051

1.075.270

3.052.905

2.452.156

1.445.692

4.444.611 8.026.023

212.121 212.121

53.318

12.416.094

26.045

7.160.985

12.469.412 7.187.030

124.604 84.699

',7.250.747 15.509.872

41.128.730 39.387.905::
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Balance

PASSIVER

Egenkapital

Bunden kapital

Fri kapital

Egenkapital ialt

Gæld

Kortfristet gæld

Deposita

Feriepengehensættelse

Projekttilskud til senere anvendelse

Tilbagebetaling af projekttilskud

Anden gæld

Periodeafgrænsn ingsposter - d riftstilskud

Gæld ialt

Passiver i alt

Forpligtelser

12

Note 2009

kr.

23.877.983

3.628.408

2008

kr.

23.877.983

3.544.826

27.506.391 27.422.809

2.150

3.781.156

3.395.397

192.460

4.019.549

2.231.627

2.100

2.865.165

4.330.138

70.895

2.431.895

2.264.903

13.622.339 11.965 096

13.622.339 11.965.096

4',1.128.730 39.387.905
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Noter

Note 1 Øremærkede projekttilskud og -udgifter

Øremærkede projektti lsku d

Øremærkede projektudgifter

Nettoresultat af projekter

Øremærkede projekttilskud til senere anvendelse

Primo overført

Periodisering

Modtagne tilskud i året

Projektudgifter

Arets projektdrift

Projekttilskud tilsenere anvendelse i alt

Note 2 Private ikke-øremærkede bidrag

Private ikke-øremærkede bidrag

Heraf overført til 2010

Private, ikke-øremærkede bidrag i alt

Note 3 Offentlige tilskud
Finansloven

Tips og Lotto (primo)

Tips og Lotto

Tips og Lotto (ultimo)

SKAT (refunderet købsmoms m.m.)

PUF midler

lalt
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2009

kr.

2008

kr.

28.475.389 22.788.222

-29.276.836 -22.734.258

-801.447

4.330.138

0

27.540.648

-29.276.836

801.447

53.964

3.081.776

-39.650

24.076,233

-22.734.258

-53.964

3.395.397 4.330.137

6.509.584

-1.400.000

2.657.788

0

5.109.584 2.657.788

5.199.996

2.264.903

831.627

-831.627

256.612

0

5.200.000

108.050

2.264.903

-2.264.903

737.570

300.000

7.721.511 6.345.620
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Noter (fortsat)

Note 4 Værdipapirer, båndlagt depot

Bogført værdi pr. 31. december

Værdi pr. 31. december til børskurs

Note 5 Værdipapirer, åbent depot

Bogført værdi pr. 31. december

Værdi pr. 31. december til børskurs

Note 6 Egenkapital

Bunden kapital

Saldo pr. 1. januar

Fortjeneste ved salg af Studiestræde 21

Bunden kapital pr.31. december

Fri kapital

Henlæggelser særlige formål

Saldo pr. 1. januar

Anvendt i 2009

Henlæggelser særlige formål pr. 31. december

Rådighedsbeløb

Rådighedsb eløb 1. januar

Resultatdisponering

Rådighedsbeløb pr. 31. december

Fri kapital pr. 31. december

Egenkapital ialt

14

2009

kr.

2008

kr.

24.002.587 23.962.732

25.531.425 24.766.537

212.121 212.121

381.122 222.273

3.350.000

20.527.983

3.350.000

20.527.983

23.877.983 23.877.983

2.210.159

0

2.210.159

0

2.210.159 2.210.159

1.334.667

83.582

1.488.555

-153.888

1.418.249 1.334.667

3.628.408 3.544.826

27.506.391 27.422.809
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Noter (fortsat)

Note 7 Forpligtelser
Mødrehjælpen har løbende leasingforpligtelser med årlige ydelser pà kr. 132.766 der for de resterende
leasingperioder pr. 31. december 2009 kan opgøres til 265.531 kr.

Mødrehjælpen kautionerer med KFBU (Kristelig Forening t¡l Bistand for Børn og Unge) for
huslejeforpligtelse på Alexandrakollegiet frem til 31. december 2011 pà722.915 kr. årtigt.

Mødrehjælpens lejemål iNørreVoldgade iKøbenhavn kan tidligstopsiges tilfraflytning pr. 1. maj 201i.pr
31. december 2009 har Mødrehjælpen en huslejeforpligtelse på den resterende lejeperiode pà 1.812.507
kr.

Mødrehjælpens lejemål iSøndergade iArhus kan tidligst opsiges til fraflytning pr. 31. december 2013.pr.
31. december2009 har Mødrehjælpen en huslejeforpligtelse på den resterende lejeperiode på 3.853.328
kr.

Mødrehjælpen har ved ophør af lejeaftalen for Alexandrakollegiet en istandsættelseforpligtelse, der
skønnes at udgøre max. 1,5 mill.kr.
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