
kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszeľíísített|
éves beszámolója és kiizhasznúsági melléklet l ,^-=o,

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az Ügýélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerÜl)

1 Fővárosi

Viselt név:

Szĺiletési név:

Anyja neve:

Előtag

t--_-l

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

2017. év

Családi név

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kiÍólŕés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Haraszti

Fl-,14|-t-m-m

István

t<( ,tbcl2rR

Nyilvántartásiszám: ffi_m

Első utónév

István

ldószakterjedelme: eoészév ffi ttiredékév! EEEE_EE-EE Epffi_ffi-ffi
Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kíildhetô be!

További utónevek

0 0 0 3 7 I 3

időszď kezdete

Tárgyév: t'loFTl

időszak vége

Nyomtatva: 2018.o4-1o 08.36.í 3



kettős könywitelt vezető egyéb szeľvezet egyszfrűsített 
I

éves beszámolója és ktizhasznúsági m ĺléklet l px-ząz

2017. év

A szervezetet nýlvántartó bíróság megnevezése:

l Fővárosi Ttirvé

ldőszakterjedelme: eoészév ffi töredékév! ffiEE_EE-EE EEEE-EE-ffi
időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági mel!éklet) az ďábbiak ktizül meIyikre vonatkozik!

a- Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (száľmaztatott jogi személy)
E
!

szervezet székhelye:

aolta{rna:r: łapítv ány

lrányítószám: EEEE
KozterÜlet neve:

Házszám:

Flóris K ge:

Ajtó

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lĺányítószám: III! Teleptilés:

Közterület neve:

Házszám:

Kge
Aitó

Nyilvántaľtási szám:
(Jogi szeméý szeruezeti egység esetében: "Anyaszervezet')

Be|egyző hatáĺozat száma:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében:
Jogi személýé nyihńnító határozat száma)

szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

m-m-lololoFFlBTil

m . m . FIrI,IoFI / [ddđE /m

EEEEEEEE-E-EE
-s?erv- ez.eL ł Jogi személy szervezeti egység
l(epvtseloleneK neve: Haraszti lstván

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest EEEE-EE_EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papíľ alapon nem kůldhető be! Nyomtatva: 20í 8.04.í 0 08.36.í 3



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszeríísített 
I

éves beszámolója és közhasznusági melléklet l o^-'o'

EsZKoZÖK 1nrĺívÁx1

A. Befektetetteszkcjzök

2017. év

l. lmmateriális javak

Azegyszeríĺsítettévesbeszámolómérlege (Adatokezertorintban.)

ll. Tárgyi eszktizök

B. Forgóeszközok

l l l. Befelđetett pénziigyi eszközök

l. Készletek

ll. Kcivetelések

lll. Értékpapírok

c. Aktív időbelĺ elhatárolások

lV. Pénzeszközok

EszKÖZÖK ÖsszESEN

FoRRÁSoK 1ensszívÁx;

Előző év

D. Saját tőke

l. lnduló tőke{egyzett tőke

l l. Tőkeváltozás/eredmény

Előző év
helyesbítése

l l l. Lektltött tartalék

68227

lV. Ertékelési tartalék

V. Tárqvévi eredménv alaotevékenvséoből
(köžhasznú tevékénysěgből)

46 440

21747

E. céltartalékok

Vl. Tárgyévĺ erdemény vállalkozási tevékenységből

42127

F. Kötelezettségek

Tárgyév

Ĺo7

4 945

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll' Hosszú lejáratú kötelezettségek

37 07a

G. Passzív időbeli elhatárolások

lll. Rövid lejáratÚ kötelezettségek

FORRASOK OSSZESEN

68 006

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papĺr alapon nem küldhető be!

111 181

427

46219

105 449

2L787

1320

59 996

99 896

Ĺo7

5 057

3t270

23562

4233

2479

130 181

3 185

106 326

r320

to4L29

3 185

2547

111 181

477

a2u

Nyomtatva: 2018.O4-lO 08.36.1 3
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A kettős křinywitelt vezető egyéb szeľvezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342

2017. év

Szervezet l Jogi szeméty szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatokezeĺforintban-)

Alaptevékenység Válajkozasi tevéke nység Osszesen

elóző év előző év
heUesbĺtése

tárgyév előző év előző év
heýesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

táĺgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele L4974 16 195 L497Ą 16 195

2. Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek 59 531 73723 59 531 73723

ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés

_ łámogatások 59 445 7Ĺa20 59 445 7Ĺa2o

ebből: adományok 1 364 22L4 1,3U 22L4
4. PénzÜovi műveletek
bevételei"' 1 858 1 834 1 858 1 834

A. osszes bevétel (L+-2+3+4) 76 363 9L752 76 363 9L75.2

ebből: kcizhasznú tevékenység
bevételei 73732 a7 5r7 73732 a7 5Ĺ7

5. Anyagjellegű ráfordítások 16 836 18 549 16 83G 18 s49

6. Személyĺ jellegtj ráfordítasok 51 803 65 988 51 803 65 988

ebből: vezető tiszségviselők
Junatasar 3 600 5 260 3 600 5 260

7. Ertékcscikkenésĺ leírás 2L97 3 309 2L97 3 309

8. Egyéb ráÍordítások 555 2293 555 2293
9. Pénztiovi mtjveletek
ráfordításäi 739 736 739 736

B. osszes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 72 130 90 875 72Ĺ3o 90 875

ebből: közhasznÚ tevékenység
ráÍordításai 66 130 76 937 66 130 76 937

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 4233 477 4233 477

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 4233 477 4233 477

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í8-04'í0 08.36.14



Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

A kettős könywitelt vezető egyéb szeľvezet egyszeríĺsített
éves beszámolója es ktizhasznúsági melléklet

2017. év

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas

Az egyszerÍisített éves beszámo!ó eredménykimutatása2. (AdatokezerfoÍintban.)

ebból:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormányzati
költségvetési tamoi1atas

ebből:
_ normatív támogatás

előző év

Alaptevékenység

előző év
heýesbÍtése

56 793

D. Az Euróoai Unió kölséo-
vetéséből üagy mas államřól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás

56 793

tárgyév

fel-
használásáról szóló 1996. évi
CXXVI.tcirvény alapjan átutalt
osszeg

Vállďkozasĺ tevékenység

600

előzö év

68 084

előző év
heýesbítése

68 084

F. Közszolgá.|tatási bevétel

G. Adományok

PK-342

900

tárgyév

Kf inywi zs gál ől záĺ adék
Az adatok kÖnywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem

előző év

Osszesen

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be!

725

előző év
helyesbítése

56 793

L2062

1 364

56 793

tárgyév

723

600

68 084

11 851

22aA

68 084

900

725

12062

1 364

723

11 851

Nyomtatva: 20't 8.o4.í 0 08.36.14
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A kettős könywitelt vezető egyéb szeľvezet egyszeľűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px-słz

2o17. év

1. szeruezet l Jogĺ személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Alapíwáľty

1.2 Székhely: sze]vezet
lrányítószám:

Ktizterület neve:

Ajtó: |----_-l

1'2 SzékheIy: Jogi személy szervezeti egység
lrányítószám: !m TelepÜlés:

Házszám: l-__l Lépcsőhaz:

1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ľAnyaszeruezet')

1.5 szervezet l Jogi személy szervezeti egység adósziĺma:

1.6 szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

m-m{6Hđ|6FnE{'E'EE
ffi-m-loloToltltlgTe-l

EEffiEM-E-EE
lstván

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

2.Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Anyao|ralmazó Alapĺttłáĺty Csaláĺtok áľrreneti onhonai 25 éve' 1sl2. óta nyujt sąítséget az ánlenerileg
tarĺósan otńonĺalanná váÍ családok beÍogaĺlásávď. Célunk az, hogy megelőzzaik, ill.

gyermekek veszélyezraenségéq mąakadályozzuk a csďád széEzäl€dásár' a gyermekek ála'ni
kerulését és sąÍtsĺr a szülöket gyermekeik teljes kiirii ellátásában, k<izremüködjĺink az

i gondozást kiváltó okok megszÜntetésében, a csaláĺtok helyzetének rendezodésében, lakharási
léĺnák megszunésében.

soĺán nagy hangsúlyt f€lđetünk az intézményeinkben élö nraĺginalizát helyŻ€tli, megélhetési
kiizđr családok szociális, foglälkozrarási problémáinak orvoslásárą élemĺnöségiik iavĺtásárą a

kapcsolar erôsítésére. (B6vebben a mel lékelt Szakľná beszámolóban.)

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Átmeneti otthonai fenntartása,működtetése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsoIódó közfeladat' jogszabályhely:

évi CLXXXIX. 13.s (1) bekezdés 8.

levő csa!ádok
3'4 Közhasznú tevékenységből részesü]ők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

75

7. évben az Anyaoltalmazó Alapírvány csAo U|házban 24 éĺlesanyánal( és 59 gyermekneĘ RéĺJiházban
anyr{naĘ 21 apának és 49 gyeÍmeknek nyĺjromlnk segítséget

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír aĺapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 8.04.í 0 08.36.í4
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Szervezet l Jogi szeméty szervezeti egység neve:

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszeľíísített 
I

éves beszámolója és ktizhasznúsági melléklet l ,^-'o,

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

51 Cél szerinti juttatas megnevezése

5.2 Cél szerinti juttatas megnevezése

5.3

2oL7. év

Cél szerinti jutattás megnevezése

Gondozottak étkeztetése

Anyaoltalmazó ház rezsikiiltsége

CéI szerinti iuttatások kimutatása
(ässzesen) -

Anyaoltďmazó ház alkalmazottai

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössześen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyúitott iuttatás

6.1

Előzőév

Tisztség

6.2

Előző év

Tisztség

A.

1 168

Előző év

vezető tisztséoviselőknek nvúitott
juttatiĺs (m i ndósszesen) :

8 881

(Ad atok e ze r Íori ntban.)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír atapon nem küldhetó be!

Tárgyév

51 803

képviselő

Tárgy év

61 852

Tárgy év

61 852

L245

Előző év (1)

6 588

Előző év (1)

65 988

3 600

73A21

Tárgyév (2)

73421

3 600

Tárgy év (2)

s26A

5260

Nyomtatva: 2O18-O4.1O 08.36.'t 4
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A kettős kłinywitelt vezető egyéb szervezet egyszeľűsített 
l

éves beszámolója és ktizhasznrisági melléklet l prc-słz

2017. év

Szervezet l Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogálIás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer ĺorintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 76 363 91752

ebből:

C- A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adózó rende-lkäzése szeĺinti ÍeIhäsználás ár ól szóló
1996. évi cxxvI- törvény alapjiíĺr átuta]t összeg 725 t23

D. Közszolgáltatási bevétel L2062 11 851

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból' illetve
a Kohéziós Alapból nlnĺitott támogatás

G. Korrigált bevétel [B_(G+D+E+FI ďL76 79774

H. Összes ráfordítás (kiadás) 72130 90 875

l. Ebből személyi iellegű ráfordítás 51 803 65 988

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 66 130 76937

K. Tiíľgyévi eredmény 4233 477

érdekű önkéntes

E rőf o rr ás e il átotts ág m utató i Mutato ŕeł'esíťése

lgen Nem

Ectv. 32. S (4) a) KB7+82)/2 > 7.000-00Ú, - Ftl tr !
Ectv. 32. s (4) b) [K7+K2>=O] x n
Ectv. 32. S (ł) c) [(l 1+ l 2-A1-A2)/(H 1+ H 2)>_ o'25] B !

T áĺsadal m i támogatottság m utató i Mutató teljesítése

Ectv- 32.5 (s) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=Q,Q)] ! B
Ectv. 32. S (s) b) KJ7+J2y(H7+H2)>=s,51 B !
Ectv. 32. s (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 fő] ! B

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kiildhetó be! Nyomtatva: 20í 8.04.í 0 08.36.í4



a

,f}.ľ"r-
!tł--!ĺ!

ffiffi
W

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

A kettős kłinywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2oI7. év

Támogatási program elnevezése :

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Normatív támogatás

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznďt cisszeg:

központi költségvetés

- tárgyévben folyósított összeg:

önkormányzati költségvetés

Támogatás típusa:

nemzetkcizi Íorrás

más gazdálkodó

2017 .oL.oL-2017 .t2.3L.

Személyi

Dologi

68 083 733

68 083 733

Felhalmozási

68 oEKt 733

Osszesen:

B

68 083 733

PK-342

!

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

ĺámogaĺást az onhonok

!

visszatérítendő

!

65 988 337

2 095 396

t-t

Támogatás üírgyévi felhasználásának sztiveges bemutatása:

68 083 733

szalsnai

Az Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és prograĺnok bemutatása

az ďkalmazonąk bérére fordÍtonul(.

mel

vĺssza nem térítendő

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetô be!
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Nyomtatva: 20'l 8.04.í 0 08.36.í4
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A kettős ktinywitelt vezető egyéb szervezet egyszeľűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l prc_słz

2017. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Ęnyaoł rat mazó Alry ínÉny
t

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: Budapest XX. kerületi önkormányzat

Támogatás forrása:

kĺizponti ktiltségvetés !
önkormányzati költségvetés m

!nemzetközi Íorrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 000

- tárgyévben Íelhasznďt cisszeg: 100 000

- tárgyévben folyósított összeg: 100 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált tisszeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 100 000

Felhalmozási

Osszesen: 100 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

riímogatástaz onhoneinkDan élö gyeľekek nyári szüni<lei prográmjđÍaÍordĺtonulc

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

szatgnď beszámoló mellékletként csźtĺolve-

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papÍr alapon nem kijldhetô be! Nyomtatva: 20í E.04.í 0 08.36.14



Szervezet l Jogi személy szeruezeti egység neve:

A kettős könywitelt vezető egyéb szeľvezet egyszerűsített
éves beszámolója és ktizhasznúsági melléklet

20L7. év

W i

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

Budapest xxIll. kerÍileti Önkormányzat

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

központĺ költségvetés

- tárgyévben folyósított összeg:

önkormányzati kC'ltségVetés

Támogatás típusa:

nemzetközi Íorrás

más gazdálkodó

Személyi

300 000

Dologi

300 000

Felhalmozási

Osszesen:

300 000

!

300 000

PK-342

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcímenként:

ĺámogeÉ$ az onňoneink míIkódtetésére Íorĺlítomllc

!

visszatérítendő !

!

300 000

Támogatás Lárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

300 000

szalsnal

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

vissza nem térítendő m

Ny.v:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetô be! Nyomtatva: 20í E.04.í 0 08.36.'l 4
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A kettős kłinywitelt vezető egyéb szervezet egyszeľűsített

éves beszámolója és ktizhasznúsági melléklet PK-342

2ot7. év

Szervezet l Jogi személy szeruezeti egység neve:

lmľaołm*ezó 
A'äpĺń'ány

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: Gyál Város onkormányzata

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés !
önkormán12atiköllségvetés B

!nemzetközi Íorrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 500 000

- tárgyévben felhasznát cisszeg: 500 000

- tárgyévben folyósított összeg: 500 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 500 000

Felhalmozási

Osszesen: 500 000

Támogatás üáľgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

támogarísr áz onhoneink

Az ĺizleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

szalonđ beszámo!ó mellékled<ént csatolvá-

Ny.v':2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kĺildhető be! Nyomtatva: 20í 8.o4.í 0 08.36.1 4



szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

A kettős ktinywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és ktizhasznúsági melléklet

2017. év

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

MFB Zrt.

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált cisszeg:

központi költségvetés

- tárgyévben folyósított összeg:

önkormányzati költségvetés

Támogatás típusa:

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Személyi

500 000

Dologi

Felhalmozási

500 000

Osszesen:

500 000

!

500 000

PK-342

!

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcÍmenként:

ńmogarást ez onhoneinkban él6k mikulásnapi és tníácsony| aiánđékaira foĺĺt

!

visszatérítendő !

B

s00 000

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

ffinÍ'csamlva

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

500 000

vissza nem térítendő 
ff;|

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2018.o4-1o 08.36.í 5



A kettős kłinywitelt vezető egyéb szervezet egyszeľűsített l
éves beszámolója és ktizhasznúsági melléklet l px-słz

2017. év

Szervezet lJogi személy szervezeti egység neve:

JAnyaolĺát máŹó Al ap íwłíny

I

Támogatási program elnevezése:

Támogati megnevezése: Uniqa BiztosítőzÍt.

Támogatás forrása:

kĺizponti költségvetés !
önkormán12ati költségvetés !

!nemzetközi Íorrás

más gazdálkodó B
Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 500 000

- ebből a tárgyévre juti összeg: 500 000

- tárgyévben Íelhasznát összeg: 500 000

- tárgyévben folyósított összeg: 500 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 500 000

Felhalmozási

Osszesen: 500 000

Támogatás tiírgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

áz onhonaink Íordítomllc

Az Üzleti évben végzett Íőbb tevékenységek és pĺogramok bemutatása

szalÜnai mel csaĺolva-

Ny-v.:2.2 A nyomtetvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.í 0 08.36.í 5



,fŁľ"xEJgJJJ.
'ín+|-:ń
Hflľĺl

W
szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

A

|Anyaolĺalmazó Alapítvány ;

kettős kłinywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolĺója és közhasznúsági melléklet

2oI7 - év

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

S.ZJA Lo/o

- ebből a tárgyévre juti összeg:

- tárgyévben felhasznďt cisszeg:

ktizponti kciltségvetés

- tárgyévben folyósított tlsszeg:

önkormányzati kc!ltségvetés

Támogatás típusa:

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

2o17. év

Személyi

2Ę267

Dologi

248267

Felhalmozásĺ

Osszesen:

T25LM

B

L23123

PK-342

Támogatás táĺgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

l9tos támogatást łz Alapívány a gon€tozottak ellátásáĺa Íorr!ftotta-

E

Tárgyévben felhasznált tisszeg részIetezése jogcímenként:

!

visszatérítendő

!

t23L23

!

l23Ĺ23

szelgnai beszámoló

Az üzIeti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

vissza nem térítendő

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír atapon nem küldhetó be!

GsaIolvá-

B

Nyomtatva: 2018.O4.1O 08.36.'l 5




