
RELATORIO DA DIRECAO

Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Exmos. Senhores associados!

De acordo e em cumprimento das disposicoes legais e estatutarias, a Direccao do Damaia
Ginasio Clube, apresenta a V. Exas., e submete para vossa apreciacao, discussao e votacao, o
Relatorio e Contas respeitantes ao exercicio do ano de 2015.

Como se pode verificar mesmo tendo em conta alguns imprevistos foram cumpridas e
ultrapassadas todas as metas previstas para a execucao dos projetos constantes no
Orcamento e Piano de Atividades para o ano de 2015.

Este resultado que na nossa perspetiva e excelente deve-se muito ao desempenho das
atividades desportivas nao oficiais que apresentam mais uma vez resultados financeiros
positives em contraste com as atividades oficiais que apresentam um saldo negative sendo
que a principal razao tern a ver com os custos do campo de futebol.

As atividades recreativas e culturais tambem tiveram resultado positive.

Importa referir que o Damaia Ginasio Clube paga cerca de 15.000,00€ por ano para ter um
espaco desportivo para desenvolver as suas atividades.

Por outro lado, importa referir que o clube investe muito na qualidade de vida dos seus
associados. Entre outras coisas temos uma sala de Internet onde muitos associados passam
parte do seu tempo de lazer, temos Internet, televisoes, Sport TV, Benfica TV em todos os
locals onde o clube esta instalado, (Ringue, Campo de Futebol, bar do clube, salao do clube,
esplanada do clube), etc. etc.

O torneio Rui Costa apresenta um saldo positive de 2.432,54€, o torneio das geracoes
apresenta um saldo positive de 479,68€, o Torneio de Veteranos apresenta um saldo
positive de 2.069,30€, o Nucleo da pesca apresenta um saldo positive de 500,81€ e os
Santos Populares apresentam um saldo negative de 592,36€

Podemos e devemos realcar a importancia entre aquilo que foi o trabalho produzido e os
resultados financeiros, que sao bem visfveis. Mas nao e menos importante o papel que
continuamos a desempenhar na sociedade em particular em areas muito sensfveis da nossa
populacao.



Somos um clube de inclusao social.

Todos os nossos atletas que apresentem indices de carencia nao tem qualquer custo e estao
em pe de igualdade com todos os outros.

Podemos ainda acrescentar que tivemos cerca de 1.300 atletas em atividade ao longo de
todo o ano distribufdos pelo Torneio Rui Costa 800 atletas, torneio das gerac.6es 250 atletas,
Torneio de Veteranos 160 atletas, futebol de formacjio e oficial, 90 atletas.

Tivemos ainda no Nucleo da pesca que envolveu mais de 400 Pescadores ao longo do ano e
os Santos Populares que tiveram sempre casa cheia.

Importa realcar o investimento que foi feito na melhoria das infraestruturas do clube, como
e o caso dos escritorios, Sede Antiga, salao de jogos e de estar, bar, cozinha, ringue, assim
como, na aquisic.ao de equipamentos informaticos, equipamentos desportivos e outros que
valorizaram o nosso patrimonio e a vida quotidiana dos associados.

O clube cumpriu na Integra os protocolos que tem com a Junta de Freguesia das Aguas
relativamente a Utilizacao e Exploracao do Polidesportivo (Ringue), com a Benfica SAD e
outro com a Escola Verde relative ao campo de futebol da escola D. Joao V, na Damaia.

ESCOLA PEDRO OREY DA CUNHA

Por proposta da diresao, ficou decidido na ultima Assembleia Geral para discussao e vota9ao
do Piano de Atividades e Or9amento para 2016, que o Damaia Ginasio Clube iria contabilizar
nas suas contas do ano de 2015, os creditos e debitos respeitantes ao campo de futebol da
escola Pedro Orey da Cunha.

Ficou tambem decidido que a dire9ao deve continuar a procurar um acordo que salvaguarde
os interesses de ambas as partes de preferencia pela via do dialogo se nao for possivel entao
temos de seguir a via dos tribunais.

Importa referir que nestas contas vao ser incluidas as despesas e outros prejuizos que o clube
teve na escola e em particular com os arranjos das cabines do campo, com a ilumina9ao do
campo, redes para as balizas e outras despesas de ambito geral. A escola nao so nao devolveu
os projetores ao clube como ainda os esta a utilizar todos os dias em proveito proprio.

Como se pode verificar o contrato era para 5 anos, 60 meses e so utilizamos 23 meses. O
nosso clube trabalha com or9amentos e com objetivos de futuro. Fizemos grandes
investimentos como e o caso da Roulotte, equipamentos desportivos e criamos espectativas
que depois nao se concretizaram.

A rescisao unilateral trouxe grandes prejuizos ao clube. Ficamos sem campo, ficamos sem
atletas que foram para outros clubes e ficamos a merce de outros que se aproveitaram das
nossas necessidades.



O nosso clube estava a desenvolver neste campo de futebol grandes eventos desportivos,
como e o caso do futebol de rua 400 atletas dos 5 aos 12 anos durante todo o ano. Futebol
oficial organizado pela AFL, 6 equipas, cerca de 120 atletas do clube. Torneio de veteranos
com inicio em Setembro e terminava em Maio do ano seguinte, 15 equipas, cerca de 300
atletas. Estes eventos davam uma grande dinamica social e desportiva ao nosso concelho e ao
mesmo tempo promoviam as receitas que sustentavam grande parte das atividades do clube.

Os prejuizos aqui referidos e que sao refletidos na contabilidade serao levados em conta se
formos para tribunal.

Assim:
CREDITOS QUE A ESCOLA RECLAMA

aneiro de 2015
:evereiro de 2015
Vlarco de 2015
\bril de 2015
Maio de 2015
TOTAL ..

1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
9.500.00

CREDITOS QUE O CLUBE RECLAMA

Impedidos de utilizer 365 horas durante o ano de 2014 * 9,00€
Impedidos de utilizer 136 horas durante o ano de 2015 * 9,00€
Metade do mes de maio de 2015 - 15 dias
Junho, Julho e Agosto de 2014 - 3 meses * 1.900,00
Projetores para o campo
Redes para as balizas grandes e pequenas
Obras nas cabines do campo de futebol de 7
TOTAL .

3.285,00
1.224,00

950,00
5.700,00
1.722,00

450,18
500,00

13.831.18

O desporto a Cultura e o Lazer no Damaia Ginasio Clube estao de boa saude.

Aproveitamos a oportunidade para referir e ate para agradecer aos cessionarios do bar pelo
excelente trabalho que tern desenvolvido e que muito tern contribuido para o melhor
funcionamento da sede e para a recuperacao de muitos associados que tinham deixado de
frequentaro clube.

Nova Sede. Como ja e do conhecimento de todos os associados, a Camara Municipal da
Amadora e o Damaia Ginasio Clube aprovaram com o apoio unanime dos associados desistir
do projeto anterior e entregar a Camara o Projecto de Execucao que contempla os Projetos de
arquitetura, estrutura, Instalacoes eletricas e telecomunicagoes, Ar condicionado e Termica,
rede de gas, rede de agua e rede de esgotos. O projeto sera de acordo com o projeto anterior.



Ficou tambem decidido com a Camara Municipal da Amadora que a sede antiga ia ser
demolida no 1̂  trimestre de 2016 e que a Nova Sede estava concluida no 1̂  semestre de 2017
e que passavamos todas as nossas atividades para junto do polidesportivo na praceta Joao de
Almeida.

Relativamente a esta questao, durante o mes de setembro chegamos a conclusao que nao
existiam nenhumas condicoes de higiene e de seguranca para que esta alteracao se efetua-se.

Por este motivo, reunimos com a Sra. Presidente da Camara Municipal da Amadora a qual
expomos as nossas razoes e preocupacoes. As questoes colocadas mereceram da Sra.,
presidente o reconhecimento que seria necessario fazer uma intervencao de fundo nas
instalacoes do ringue.

As obras tiveram o seu ini'cio no mes de dezembro de 2015.

Atividades desenvolvidas durante o ano de 2015

1. Desporto

a. Futebol Federado - Participacao de 4 Equipas;
b. Torneio Rui Costa em FutSal - Participacao de 60 equipas;
c. Torneio Geracoes em FutSal - Participacao de 30 equipas;
d. Torneio de Futebol de 8 em veteranos
e. Torneio de futebol das comemoracoes do 25 de Abril;
f. Nucleo da Pesca - Participacao e Organizacao em varies eventos por todo o pafs;

2. Recreio e lazer

a. Torneios de Snookers, Cartas e jogos tradicionais;
b. Santos Populares;
c. Comemoracoes do 25 de Abril, onde se inclui uma peca de teatro interpretada pela

Feixe Luminoso;
d. Comemoracoes do dia do pai e da mae;
e. Festa das criancas e jantar de Natal;
f. Comemoracoes dos aniversarios da CMA e do 44- aniversario do clube;

3. Organizacao e Comunicacao

a. Mantivemos bom relacionamento com o poder local e outras instituicoes publicas e
privadas;

b. Continuamos a melhorar as comunicacoes via Site do clube e pelo Facebook;
c. Melhorar e desenvolver a comunicacao interna com os associados;
d. Mantivemos e ate melhoramos a eficacia dos services de secretaria;



4. Sala da internet

a. Ocupacao de tempos livres para criangas, adultos e idosos;
b. Melhoramos o apoio as atividades dentro da sede do clube;
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BALANCETE SINTETICO DE CENTROS DE CUSTO
Mes 12/Dezembro

Damaia Ginasio Clube

N° C.Custo Nome do Centro de Custo
10 Desporto

10.1

10.1.2

10.1.2.2

10.1.2.2.01

10.1.2.2.02

10.1.2.2.12

10.1.2.2.13

10.1.2.2.19

10.1.2.2.49

10.1.2.2.52

10.1.2.2.56

10.1.2.2.99

10.2

10.2.1

10.2.1.3

10.2.1.7

10.2.1.9

10.2.2

10.2.2.2

12

12.01

12.03

12.16

12.20

12.22

13

13.05

13.07

13.08

13.09

13.15

13.18

13.19

13.48

13.49

13.50

13.51

13.54

13.99

19

19.1

19.1.1

19.2

19.2.1

20

20.1

20.1.1

20.1.1.1

20.1.1.2

20.1.2

20.1.2.1

20.3

20.3.1

20.3.1.1

Futebol - federado

Formaceio

Escolas
Aluguer do campo de futebol 7

Inscricoesdejogadores/treinadores/dirigentes

Material desportivo

Deslocacoes

Encargos administrativos

Diversos

Subsidios/fundos de apoio

Mensalidades de atletas

Diversos

Desporto nSo federado

Torneios
Tomeio Rui Costa

Tomeio Geracoes

Tomeio defutebdde8/Veteranos(Camposinte1

Outras modalidades

Nucleo de pesca desportiva

Recreio e lazer

Snookers

Baratos

Livros e Jomais

Festa de Natal

Santos Populares

Despesas/Receitas - Gerais

Comunicacoes

Seguros - Riscos Multiples

Renda da sede

Servicos/Encargos bancarios

Manutencao e Reparagao

Agua, Electricidade e Gas

Encargos administrativos/Material de escritorio

Aniversario do Clube

Diversos

Gastos sujerios a Tributacoes Autonomas

Cedencia do ringue

Quotas e joias

Diversos

Rulote - Exploracao - Apoio a actividade

Rulote - Gastos
Rulote - Gastos gerais

Rulote - Rendimentos
Rulote - Vendas de mercadorias

Actividades sujeitas a IRC

CedeYiciadeExploragSodo Barda Sede.r.

Bar da sede e outros - Gastos

Bar da sede e outros - Gastos Gerais

Barda sedee outros- Gastos sujeitos a Tributaoo

Barda sede, comissoes, etc. . .- Rendimeni

Barda sede, vendas, comissoes, etc. .. - Rendime

Projecto de execuc3o da nova sede

Gastos - Projecto de execucS o da nova se

Gastos gerais- Projecto deexecucao da nova se

A transportar

Debito Mes

19.234,13

18.295,33

18.295,33

18.295,33

11.750,00

3.402,74

2.743,72

217,10

1,77

180,00

938,80

938,80

938,80

499,40

64,40

120,00

315,00

7.233,55

1.127,03

17,37

106,21

141,98

256,96

5.584,00

4.459,30

3.977,75

3.977,75

1.936,15

2.041,60

481,55

30.944,83

Credito Mes Deb. Acumuiado Cred.
( 3.886,70) 45.409,57

( 3.629,50)

( 3.629,50)

(3.629,50)

(484,50)

(755,00)

(1.220,00)

(1.170,00)

( 257,20)

( 257,20)

( 257,20)

( 129,00)

(129,00)

( 758,55)

( 200,00)

(77,00)

(481,55)

{ 25,02)

(25,02)

(0,30)

(0,30)

(24,72)

( 24,72)

( 4.799,27)

25.045,21

25.045,21

25.045,21

13.610,00

4.162,74

2.743,72

217,10

1,77

4.309,88

20.364,36

18.715,17

13.782,35

1.726,42

3.206,40

1.649,19

1.649,19

3.519,48

110,84

771,90

120,00

2.516,74

18.629,08

4.842,72

1.152,58

540,00

434,83

1.005,30

485,80

573,12

67,83

3.742,90

5.784,00

988,02

988,02

988,02

27.144,90

12.936,86

12.936,86

10.895,26

2.041,60

14.208,04

13.726,49

13.726,49

95.209,50

Acumuladc
(41.970,70)

(16.124,01)

(16.124,01)

(16.124,01)

( 484,50)

(5.614,51)

(8.855,00)

(1.170,00)

(25.846,69)

(23.696,69)

(16.214,89)

(2.206,10)

( 5.275,70)

(2.150,00)

(2.150,00)

( 3.535,78)

(136,40)

(1.475,00)

(1.924,38)

( 10.052,05)

I

(78,00)

|

( 200,00)

(1.070,00)

( 3.422,50)

(5.281,55)

( 2.379,10)

(2.379,10)

(2.379,10)

( 30.046,79)

(15.838,75)

(0,30)

(0,30)

(15.838,45)

(15.838,45)

( 14.208,04)

( 73.776,38)

Data: 31.12.2015

Saldo
3.438,87

8.921,20

8.921,20

8.921,20

13.610,00

3.678,24

2.743,72

217,10

1,77

4.309,88

(5.614,51)1

(8.855,00)

(1.170,00)

( 5.482,33)

(4.981,52)

(2.432,54)^

(479,68)

(2.069,30)

(500,81)

(500,81)

( 16,30)

(136,40)

(1.364,16)

771,90

120,00

592,36

8.577,03

4.842,72

.1.152,58

540,00

356,83

1.005,30

485,80

573,12

67,83

3.742,90

5.584,00

(1.070,00)

(3.422,50)

(5.281,55)

(1.391,08)

988,02

988,02

(2.379,10)

(2.379,10)

(2.901,89)

(2.901,89)

12.936,56

10.894,96

2.041,60

(15.838,45)

(15.838,45)

13.726,49

13.726,49

21.433,12

Pag. 1
Ginasio.2015 * Confas. (Mao) /(Km)
ART5OFT V8.0, Lie: 200928, LaboraRec-Org e Prest. Serv. Empresas, Lda

Continue...
Adtninistiador de sisfema, 28.03.20)6, 20:09:37; ModCJaBa/03-Ba/ancefeSirtCCusfafcf V2.1



BALANCETE SINTETICO DE CENTROS DE CUSTO
Mes 12/Dezembro

Damaia Ginasio Clube Data: 31.12.2015

N°C.Custo Nome do Centre de Custo Debito Mes Credito Mes Deb. Acumulado Cred. Acumuladt Saldo

Transporte: 30.944,83 (4.799,27) 95.209,50 (73.776,38) 21.433.12

20.3.2

20.3.2.1

Rendimentos - Projecto deexecugcio da ni

Rendimentos- Verba recebida da CMA- Project

—

^~A
Totals:

481,55

481,55

31.426,38 (4.799,27)

481,55

481,55

95.691,05

(14.208,04) (13.726,49)

(14.208,04) (13.726,49)

AV^-^
( 87.984,42) 7.706,63

Pag. 2
Glnasio:2015' Contas: (inldo) / (Km)
ARTSOFT VS-0, Lie: 200928, Laborvltec-Org. e Ftesf. Serv Empresas, Lda

Fim do Relatorio.
Administratorde slstems, 28.03.2016, 20.09.37; Mod:CtaBal03-BalanceteSinKCiisto.lst VZ1



BALANCETE DO RAZAO
Mes 13/Regularizagoes

Damaia Ginasio Clube

Nome da Contact
11 Caixa

12 Depositos a ordem

21 Clientes e utentes

22 Fomecedores

24 Estado e outros entes publicos

26 Fundadores/patrodnadores/doadcires/associado

27 Outras contas a receber e a pagar

28 Diferimentos

43 Activos fixes tangiveis

51 Capital

55 Reserves

56 Resultados transitados

61 Custodosinventariosvendidosematehasconsu

62 Fomecimentos e services extemos

64 Gastos de depreciacao e de amorUzagao

68 Outros gastos e perdas

69 Gastos e perdas de financiamento

71 Vendas

72 Prestacoes de services

75 Subsidies, doacoes e legados a exploracSo

81 Resultado liquido do periodo

Debito Mes Credito Mes Debito Acum. Credito Acum.
63.185,41 -61.146,02

58.253,03 -57.157,20

31.698,50 -31.684,30

79.622,86 -87.082,96

Data: 31.12.2015

Saldo Devedor Saldo Credor
2.039,39

1.095,83

14,20

787,77 -8.247,87

40.613,30 -37.370,01

5.416,67

-4.887,13

35.055,22

16.511,47

122.731,07

36.064,65

-2.718,17

-50.360.41

-17.486,70

-102.856,20

-44.218,95

-4.000,00

-5665,02

3.243,29

2.698,50

1.170,00

324,77

122.731,07

-16.475,19,

-1.300,001

-102.856,20!

^14.218,95!

-4.000,00:

14.339,32

4.887,13

79.987,10

4.887,13

-762,50

841,37

41,71

481,55

5.665,02

-0,30

-12.669,80

-50.168,82

-24.383,00

-5.665,02

30.399,63

14.339,32

79.224,60

4.887,13

841,37

41,41

-12.669,80

-49.687,27'

-24.383,00

O

^̂ Me

Totais: 4.887,13 -4.887,13 595.395,38 -595.395,38 263.838,28 -263.838,28

Ginasio:201S' Contas: 10/89
ARTSOFT VB.O, Uc: 200928, Labon>ltec-O{g. e Prest. Sen. Empresas, Lda

Fim do Relatorio.
AdministTBdorde sistema, 29.03.2016, 00:02:23; Mod:CtaBal01-BalanceteSinteticoExd0.lst V2.1



BALANCETE DO RAZAO
Mes 14/Encerramento

Damaia Ginasio Clube

Ct
11
12

21

22

24

26

27

28

43

51

55

56

61

62

64

68

69

71

72

75

81

Nome da Conta
Caixa

Data: 31. 12.2015

Debito Mes Credito Mes Debito Acum. Credito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
63.185,41 -61.146,02 2.039,39

Depositos a ordem 58.253,03 -57.157,20 1.095,83

Clientes e utentes 31.698,50 -31.684,30 14,20

Fomecedores

Estado e outros entes publicos

Furxiadores/patrcdnadores/doaclores/associado:

Outras contas a receber e a pagar

Diferimentos

I 79.622,86 -87.082,96 787,77 -8.247,87 1

! -492,14 40.613,30 -37.862,15 3.243,29 -492,14

i i 5.416,67 -2.718,17 2.698,50

j 35.055,22 -50.360,41 1.170,00 -16.475,19

; 16.511,47 -17.486,70 324,77 -1.300,00

Activos fixos tanglveis 122.731,07 -102.856,20 122.731,07 -102.856,20

Capital -44.218,95 -44.218,95

Reserves

Resultados transitados

Custo dos inventarios vendidos e materias consu

Fomecimentos e sen/loos extemos

Gastos de depreciacSo e de amortizagao

Outros gastos e perdas

Gastos e perdas de financiamento

-4.000,00 -4.000,00

36.064,65 -5.665,02 30.399,63

! -14.339,32 14.339,32 -14.339,32

-79.224,60 79.987,10 -79.987,10

-4.887,13 4.887,13 -4.887,13

-841,37 841,37 -841,37

-41,41 41,71 -41,71

Vendas 12.669,80 12.669,80 -12.669,80

PrestagSes de servigos 49.687,27 50.168.82 -50.168,82

Subsidies, doacoes e legados a exploraijao 24.383,00 24.383,00 -24.383,00

Resultado liquido do periodo 112.911,87 -99.825,97 118.576,89 -105.490,99 13.085,90

^¥
Totais:

->*•

199.651,94 -199.651,34 795.047,32 -795.047,32 177.590,35 -177.590,35

Pag. 1

Ginasio:2015 'Contas: 10/89
ARTSOFT V8.0. Lie 200928, (.atrora/tec-Org e Prest. Sen/ Empnsas, Lda

Fim do Relatorio.
Administrator de sistema, 29032016, 00:03:19; Mod:CtaBal01-Ba!anceteSkttetKoExd0.tst V2.1



Damaia Ginasio Clube

DEMONSTRAQAO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS FOR NATUREZAS

PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 VALORES EM EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e servigos prestados

Subsidies, doagoes e legados a exploragao

Gusto das mercadorias vendidas e das materias consumidas

Fornecimentos e servigos externos

Imparidade de dividas a receber (perdas/reversoes)

Oulros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciacbes, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)

Gastos/reversoes de depreciagao e de amortizagao

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)

Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do periodo

Resultado liquido do periodo

NOTAS

1

2

3
4

5

6

7

31-12-2015

62.357,07

24.383,00

-14.339,32

-79.224,60

0,00

0,00

-882,78

-7.706,63

-4.887,13

-12.593,76

-12.593,76

-492,14

-13.085,90

31-12-2014

82.470,28

37.720,15

-24.535,67

-83.162,73

-1.360,00

43,90

-577,54

10.598,39

-4.875,84

5.722,55

5.722,55

-57,53

5.665,02



Damaia Ginasio Clube

BALANQO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
Valores em euros(€)

Rubricas 31-12-2015 31-12-2014

ACTIVO

Active Nao Corrente

Activos fixos tangiveis _±_ 19.874,8?| 18.382,00|

Active corrente

Clientes / Utentes

Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes publicos

Fundadores/Associados, ...

Outras contas a receber

Diferimentos

Caixa e depositos bancarios

2

3

4

5

6

Total do Activo

14,20

3.243,29

2.698,50

1.170,00

324,77

3.135,22

30.460,85

0,00

3.800,00

569,95

2.698,50

0,00

678,66

17.849,42

43.978,53

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Fundo Social

Outras reservas

Resultados transitados

Outras variagoes no capital proprio

Resultado liquido do periodo

Total do fundo de capital

44.218,95

4.000,00

-30.399,63

0,00

-13.085,90

4.733,42

44.218,95

4.000,00

-36.064,65

0,00

5.665,02

17.819,32

Passive

Passive Nao Corrente

Passive Corrente

Fornecedores

Estado e outros entes publicos

Outras contas a pagar

Diferimentos

7

8

9

10

Total do Passive

7.460,10

492,14

16.475,19

1.300,00

25.727,43

2.838,74

57,53

7.754,90

15.508,04

26.159,21

Total dos fundos patrimoniais e do passive | 30.460,85| 43.978,53|



PARECER DO CONSELHO FISCAL

De acordo com o estatutariamente estabelecido e depois de analisadas as diferentes nibricas, o
Conselho Fiscal da o seu parecer favoravel ao Relatorio de Contas e Atividades de 2015, agora
apresentado pela Direc9ao do Damaia Ginasio Clube, tendo em considera9§o que os valores
espelhados baseiam-se em dados devidamente ponderados e ajustados as diferentes actividades
desenvolvidas no referido exercicio, bem como consideramos que deve ser realcado o esfor9o da
Direc9ao no desempenho da sua gestao mesmo com as dificuldades existentes ao momenta
presente.

A Presidente do Conselho Fiscal

Aguas Livres

Damaia, 31 de Manpo de 2016
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