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1. sZÁMVrELl BEszÁMoLl

A szervezet 2011. évben gazdálkodásár l a számviteli torvénynek és a kapcsol d el írásoknak megfelelve
Kozhaszn alapítványok, kozhasznri kozalapítványok kozhasznrj egyszer sített éves beszámol ját állította ossze. A
mérleg f osszege 2108 eFt, a saját t ke 2108 eFt. A részletes kimutatást jelentésiink ].. sz. melléklete tartalmazza'

2. K LTsÉGVErÉslrÁuocATÁs FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a szervezet 855 eFt állami támogatást kapott. Azel z évhez képest n vekedett ez az sszeg.

3. VAGYoNFELHASZruÁ sSAL KAPcsoLATos K|MUTATÁS

El z évhez képest a szervezet vagyona 2 e Ft-tal csokkent. A szervezet mindig torekszik arra, hogy az adott évben
kapott bevételeket fe] is használja kÖzhaszn céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben
jelentésiink 3. sz. melléklete mutatja be.

4. cÉL sZERlNTl JUTTATÁsoK KlMUTATÁsn

A cél szerinti juttatásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5. rozpolvtl KoLTsÉGVETÉst szrnwŐL elrÜlÖruÍrerr Áuvt pÉruzRnptÓt, netvt ÖruronuÁruyznrrÓL
re upÜt-Ést oruronuÁruYzAToK rÁnsuusÁrÓl És vtttrtoEZEK szERVrrŐl rnporr rÁuocRrÁs uÉnrÉrr

Tárgyévben ktizosségÍink iisszesen 1485 eFt támogatást kapott k l nboz címen. Ez 707 eFt_tal tobb mint az el z
évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KozHAsZNÚ szrRvrzrT VEZETŐ TlszTsÉGVlsELŐlNEK NYÚJToTT JUTTATÁSoK ÉRTÉKE, lLLETVE osszecr

A szervezet személyi jelleg ráfordítása 0 eFt volt. A vezet tisztségvisel k részére nem tortént kifizetés.
Megállapíthat , hogy a szervezetnél indokolatlan kifizetés nem tortént. A kifizetések részletezését a 6. sz. melléklet
tartalmazza.

7 ' A KozHAszNÚ revÉrrruvsÉcn l szÓLÓ n vto TARTALMI grszÁMolÓ

Alapítványunk célja a Marcali városban és kornyékén él k magas színvonal s rg sségi és eseti ment ellátás
biztosítása, felszerelés folyamatos korszer sítése, szakmai képzés segítése. Ennek szellemében m kodtiink a 20L1_
es év során is. A Marcali Ment állomás részére vásároltunk anyagokat (kotszerek, tisztít szerek, egyéb sériiltek
ellátásához sziikséges anyagok), eszkoziiket. Ezen kíviil hozzájárultunk a Ment állomás dolgoz inak
továbbképzéséhez 20 eFt-na k megfelel osszeg koltséggel.
20L1. szeptember 3_án keriilt megrendezésre a ,,110 éves a Marcali mentés" elnevezés program, mely a Marcali
terliletén létrejtitt, szervezett életmentés kezdetének állított emléket Kozalapítványunk szervezésében. A 120
meghívott és regisztrált résztvev n kívÍil nem csak a ment állomásokon dolgoz k családtagjai, de a város ,,civil"
lakosai is érdekl dtek a rendezvény iránt, melynek els sorban a városi Miível dési Ház adott otthont. Az
el adásokkal párhuzamosan az érdekl d k elsajátíthatták az alapszint eszkoz nélktili rijraélesztés lépéseit, mind
elméleti, mind gyakorlati szinten. A nemrégiben nyílt Kulturális Korz ban a látogat k a Marcali mentés 110 évének
relikviáib l láthattak kiállítást. A sokszín proBramsorozat mentési bemutat kkal ért véget. A korabeli mentést
imitál szakemberek lovas kocsin érkeztek és korh eszkoz kkel demonstrálták az akkori mentést. Míg a
napjainkban is zajl ellátás bemutat ját a t zolt k segítsége, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Karának baleseti szimuláci val foglalkoz diákjai és a sármelléki ment helikopter
figyelemremélt b_bá.

Kelt: Marcali,2oL2. május 29.

A kozhasznrisági jelentést a kurat rium 2012. május 29-i tilésén a kozhasznri egyszer sített éves beszámol val
egyíitt egyha ng lag elfogadta.
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L87 69533-1-L4

2011. évi
Kozhasznri alapítványok, k zhaszn k zalapítványok kozhaszn egyszer sített éves beszámol ja

Tartalma:
Mérleg

Eredmény kimutatás
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Mérleg

adatok E

Ft-ba n

Sor-
szám

A tétel megnevezése Elz év

Elz
év(ek)

heIyesbí-
tései

Tárgyév

a b c d e

1 A. Befektetett eszkcizcik s06 0 7L2
2 lMMATERlÁLls JAVAK

3 ll. TÁRGYI EszKÖzÖr 506 712
4 lll. BEFEKTETETT pÉtvzÜGYl EszKÖzÖK

5 B. Forg eszkiizcik 1604 0 L396

6 I KÉsZLETE K

7 ll. KoVETELÉsEK

9 lll. ÉnrÉKPAPínor
10 lV. PÉNzEszKÖzÖK 1604 1,396

L1 C. Aktív id beli elhatárolások
L2 EszKozor ÖsszEsEN 2 110 0 2108

13 D. Saját t ke 2110 0 2108

L4 INDULÓ rŐrr 50 s0
15 ll. rŐrrvÁtrozÁs 2008 2060

16 l!t. LEKoTon TARTALÉK

L7 |V. ÉnrÉKELÉsI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉvt EREDMÉtvy ALAPTEVÉKENYSÉcgŐL, KÖZHAsZN Ú

TEVÉKENYsÉcgŐt 52 -2

19 Vl. TÁRGYÉvt EREDMÉtttv vÁtnLKozÁsl TEVÉrrNYsÉogŐt

20 E. CéItartaIékok

2T F. K telezettségek 0 0 0

22 l. HÁrneSoRoLT rÖIpLEZETTSÉGEK
23 ll. HosszÚ truÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24 lll. nÖvlD LEJÁRATÚ KÖTELEzETTsÉorr

25 G. Passzív id beli elhatárolások
26 roRRÁsoK osszEsEN 21,L0 0 2108
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Eredmény kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése
Elz

év

F,l z év
helyesbí_

tései
Tárgyév

a b c d e

I A. Összps rÖzrrRszNÚ rpvÉrBNysÉc ggvÉTELE (1.+2.+3.+4.) 790 0 r496

2 I Kozhaszn célri miikodésre kapott támogatás 778 0 I 485
3 a) alapít t l

4 b) kozponti koltséevetést l 658 8s5
5 c) helyi onkormány zatt l 0 200

6 d) társadalombiaosítasi
7 e) továbbutalási céllal kapott

I 0 eeyéb támogatás r20 430
9 2. Pá|yázati riton elnyert támogatás

l0 3 . K zhasznri tevékenységb l szárm az bevétel
ll 4. Egyéb bevétel t2 1l

t2 B. vÁrrALKoznslTEVÉKENYsÉc BEVÉTELE
l3 C. ÖsSZES BEVÉTEL (A.+B.) 790 0 1496

t4 D. rÖzneszmÚ rBvÉrnrwsÉc nÁronoÍrÁsaI 0.+2.+3.+4.+5.+6.) 738 0 1 498
l5 1 Anyagi e llegii ráfordítások 481 1 078

t6 2. Személvi iellegti ráfordítások
t7 3 ' Értetcsokkenési leírás 257 420

18 4. Egyéb ráfordítások
t9 ebb l: továbbutalt támogatás

20 5. Pénziigyi mtiveletek ráfordításai
2t 6' Rendkívtili ráfordítások

2Z E. vÁrlelrozÁst rBvÉrpxysÉc nÁronoÍrÁsn ( 1.+2.+3'+4.+5.+6.) 0 0 0

23 1 Anyagi e ueeii ráfordítások

24 z. Személvi iellegti ráfordítások
z5 3 ' Értetcsokkenési leírás

26 4, Eeyéb ráfordítasok
27 5. Pénztieyi miÍveletek ráfordításai

28 6' Rendkívtili ráfordítások

29 F. ÖsSZES nÁponpÍrÁS @.+E.) 738 0 1 498

30 G. ADÓZÁs ELÓTTI VÁLLALKIZASI EREDMÉNY (B._E.) 0 0 0

3l H. Ad fizetési k telezettség

32 I TARGYEVI VALLALKOZASI EREDMENY (G..H.) 0 0 0

33 J. TÁRGyÉvt KÖZHASZNÚ EnpDMÉNY (A._D.) s2 0 -2

rÁlÉKoZTATÓ ADAToK
34 A. Személyi jel legií ráford ítások 0

3s I Bérkoltség

36 ebb l: megbízási díjak

37 tiszteletd rja k

38 )
Lre Személyi jelleg egyéb kifizetések

39 3. Bérjá ru lékok

40 B. A szervezet által ny jtott támogatások ;t'

4t C. Tárgyévben az APEH által kiutalt L% Összege 855



2. sz. melléklet
KlMUTATÁS

a koltségvetési támogatás felhas ználásá r I

20L].. év

Támogatásny'Íit
neve

Támogatás
FelhasznáIás

sszege(Ft)
Átvltel
sszege
(rt)

Elszámolás
határidejeid pontja osszege

(Ft)
elz

,a

evt
tárgy évi

Szja L% 2010 657.891 0 509.836 148.055 20IL.10.31
Szja Lo/o 20LT 854.997 0 824.025 30.972 20L2.L0.31

3. sz. melléklet
KlMUTATÁS

a Vagyon felhasznáIásá r I

20L1. év

Nyit Bevételek Kiadások Zár
Házi pénztár 22960 36825
Bankszámla 158 LL47 1358861
Szia L% 854997
onkormányzati támogatás 200000
VálIalati támogatás 355000
Lakossági támogatás 74900
Banki kamat, kerekítések 10983
Eszkiizbeszerzések 626L75
UzemanYáB, irodaszer s60s
110 éves a mentés rendezvény anyagksg. 241518
Esyéb anyagok a Ment állomásnak
(tiszt.szerek, eIlátáshoz sziikséges ag-ok)

418708

Posta ktiltség, szem.szá ll ítás 2285
1t0 éves a mentés rendezvény szolg.ksg. 346080
Esyéb szolgáltatások 39430
Banki kiiltség, kerekítés 24500

Osszesen L604LO7 1495880 L704301 1395686

4, sz. melléklet
KlMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokr I

20L1. év

Juttatás megnevezése
Juttatás cisszege (Ft} EItérés

elz év tárgy év Ft

Kozhaszn ri tevékenység keretébe n
nyrijtott

Pénzbeli juttatások

Természetben i juttatások 558 L32L +763

Esyéb juttatások

osszrsEN 558 L32L +763

Esyéb célszerinti, de nem kozhasznu
tevékenyséB keretében ny jtott

Pénzbeli juttatások

Természetben i juttatások

Eeyéb juttatások

osszrsEN
MlNDÖsszEsEN ;r, 558 L32L +763



i 5. sz. mellékletr

6. sz. melléklet

KlMUTATÁS
a kapott támogatásokr l

20L].. év

KIMUTATAS
a Vezet tisztségvisel knek ny jtott juttatásokr l

20L1. év

Juttatás megnevezése
Támogatás cisszege Változás

elz év tárgy év Ft
Kozponti kÖltségvetési szervt l 6s8 85s +797

Szja I% 6s8 855 +L97

Elki.j lon ített á llam i

pé nza la p

Helyi onkormányzat és szervei 0 2AA +200
F városi Önkormányzat
TeIepÜlési
Ö n kormá nyzat

0 200 +200

Eeyéb juttatások 120 430 +370
Magá nszem élye kt l 0 75 +75

Esyéni vállalkoz kt l

Gazdasági tá rsaságokt l L20 35s +235
Koz h a sz n ri sze rvezett l

Eeyéb
osszEsEN 778 1485 +707

Juttatás megnevezése
Juttatás sszege (Ft} Eltérés

elz év tárgy év Ft
cél szerinti pénzbeli
kifizetése k

természetben i

juttatások

értékpa pír
juttatások

Tiszteletdljak, megbízási
díjak
Koltségtérítések
Adott kolcsonok osszege
Egyéb juttatások
osszesEN 0 0 0
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I.
Áttatános rész

!, Az egyesíilet bemutatása

A cég neve: Marcali Ment k Kazalapítvárny

Székhelye: B7a0 Marcali, Kossuth L. Ll. 4L.

Az alapítás id pontja: L999.03.01

A beszámol iisszeállításáért felel s személy:
Humpok J zsef, bejegyzett k nywizsgál
8700 Marcali, D zsa Gy. u. 54.
Tagsági szám:006362

2. Aszámvítelí politika riivid ismertetése

a.) Az éves beszámol iisszeállításánál alkalmazott értékel si eljárások

A számvitelr l sz l 2001. évi LXXIV. t rvénnyel m dosított 2000. évi
C. ttirvényben (továbbiakban: Szt.) fogl'alt e\ írásoknak megfelel en a
befektetett eszk z ket, valamint a forg eszk z ket a t rvény szerinti
bekertilési (beszerzési, el állítási) értéken értékelttik. Cs kkentetttik
azokat a Szt._ben r gzített, továbbá az alapítvány Számviteli
politikájában meghatározott énékcs kkenés, illetve értékvesztés
sszegével, n velti'ik azt a Sá., valamint alapítványunk Számviteli

politikáj a szerinti visszaírás 'sszegével.
_ az alapínány nem ék az immateriális javak, tárg,li eszkozok,

tulajdoni részesedést jelent befektetések értékhelyesbítésének
lehet ségével,

- az alapínány készletekkel nem rendelkezik,

aZ alapítvány kiilÍ tdi pénzértélrre
kat el eZ etts é gekkel n em r en delkez ik,

SZ l eszkozokkel és

- aZ értékelési elvek az el z iizleti évhez viszonyítva nem változtak.



b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere c 8Z elszámolás
gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várhatő
használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó
értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi
eszközök beszerezési étrít a használatba vételkor egy összegben
számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Áz alapínány nem számolt el tervenfeltilt értékcsokkenést.

c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása

Nem merüIt fel az üzleti évben alapítási, ótszervezési költség.

d.) Céltartalók képzés

Az alapínány nem képzett céltartalékot,

Al apítványunk 20 I |-b en nem v é gzett v áIlaLkozás i tevékenységet.



J. A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés Elz év

eFt

Tárgyév

eFt

A. Befektetett eszktiziik 506 712

I. Immateriális iavak

II. Tárgyi eszkozok 506 712

uI. Befektetett pénztigyi eszkozok

B. Forg eszktiziik 1604 1396
I. Készletek

II. K vetelések

III. Ertékpapírok

IV. Pénzeszkozok 1604 1396
C. Aktív id beli elhatáralások 0 0

E SZK O7,OK OS SZE SEI{ (A+B+C) 2LTO 2108
f). Saját t ke 2I10 2108

L Indul t ke 50 50

II. Tokeváltozás 2008 2460

nI. Lekotott tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l 52 _)-
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységb l
E. Céltartalékok 0 0

F. Kiite|ezettségek 0 0

I. Hátrasorolt kote|ezettségek

II. Hosszir lei ératu kotelezettségek

III. Rovid leiárat k telezettségek

G. Passzív id belí elhatárolások 0 0

FORRASOK OSSZESEN (D+E+F+G) 21r0 2108



rr.

A mérleghez és eredmény_kimutatáshoz

kapcsol d kiegészítések

1. Mérlegh ez kapcsol d kiegészítések

1,I. A szdmvitelí ti)rvényben riigzített kiitelez el ír sok
_ az adatok az el z évivel osszehasonlíthat k,

_ a mérleg eg/es tételeinek átrendezésére nem ker lt sor,
_ a mérleg formátumot nem változtattuk,
_ el z évt l eltér értékelést nem alkalmaztunk,
_ értélwesztést nem számoltunk el,

_ értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel
_ devizás tételekkel nem rendelkezik az alapítvány,

- nincs hossz{l lejárat kotelezettsége az alapínánynak,
_ tárg,li eszkozok, immateriális javak brutt értékét, halmozott

ér t ékc s o kkené s ét k l o n m e l l ékl e t t ar t al m az z a,

_ a veszélyes hulladékok, kornyezetre káros anyagok nincsenek az
al apín ány tul aj donáb an.

1,2. A sz mviteli t rvényben nem szabdlyozott tételek
_ ér t ék nélkiil nyilv ántarto tt v agtlont ár g,laink ninc s enek,

_ árfotyam változások nem hatottak aZ alapínány eszkozeire,

forrásaira,
_ immobil készletekkel nem rendelkeztjnk,
_ aZ alapínány koveteléseinek értéke 0 eFt



2. Eredmény_kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1. A Szt.-ben riigzített kötelező előírósok
_ az adatok az előző évivel osszehasonlíthatók,

- az eredmény-kimutatás készítésénél nem tértünk át az eg,,ik eljárásról
(változatról) a másilcra,

az eredmény-kimutatás egles tételeit nem vontuk össze,

a rendkívüli bevételeket, rendkívüli ráfordításokat nem számoltunk el
tárg,, évben,

a kapott támogatások összegei az alábbiak szerint oszlanak meg:

Megnevezés Osszeg (eFt)

Kozponti koltséglletési támogatás (sz.ia 1%) 855

onkorm,ányz ati tám,o gatá s 200

Egéb támogatás (lakos sági, vállalati) 430

Osszesen 1485

_ lanatás és a kísérletifejlesztés kakségei nem voltak tárg,, évben,

2.2. A számviteli tiirvényben nem szabdlyozott tételek

- rendkív li bevételek és ráfordítások nem voltak tárgl évben,

3. Tájékoztat rész

3.1. A Szt.-ben r gzített kiitelez el írások
_ Szt.-ben el írtakon t lmen en nincs sziikség további informáci k

megadás ra, mivel a számviteli alapelvek érvényesítése elegend a
megbízhat és val s osszképnek a mérlegben, az eredmény-
kimutatás ban tortén bemutatás ához,

- nincsenek a Szt. el írásait l val olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszkozolcre, forrásolcra, pénz g,,i helyzetre és eredményre glakorolt
hatása a val s osszképhez sziilcséges,

- az iizleti év mérlegfordul napját nem változtattuk meg,
_ mérlegen kív li eg,,éb tételek nincsenek,
_ lekatott tartalék nem szerepel a mérlegben



Ki e g észít m e l l é kI et ki m u ta tá s a i n a k j egy zé ke

Megnevezés Kimutatás száma

Immateriál i s j avak ál l ományváltozás áv al kapc so 1 ato s adatok

_ Brutt érték változása

- Halmozott értékcsokkenés vé tozása

- Tárgyévi értékcsokkenési leírás

- Értékhelyesbítés

1la. sz' kimutatás

Ih. sz. kitnutatás

|lc. sz. kimutatás

Lld. sz. kimutatás

Tárgyi e s zkozok á1 1 ományválto zás áv aL kapc so lato s adatok

- Brutt érték változisa

- Értékcsokkenés változása

_ Tárgyévi értékcsokkenési leírás

- Értékhelyesbítés

?la. sz. kimutatás

Llb. sz. kimutatás

Zlc. sZ. kimutatás

zld. sz. kimutatás

Pénzeszkozok alakulása 3 ' sz' kitnutatás



Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés It{vit Niivekedés Cstikkenés Atsorolás Zár

Vagyoni értéktí iogok
Üzleti vagy céeéfték
Szellenri termékek I I
Kísérl. fei l.aktiv áIt éftéke

Alap. -átszerv. akt. értéke

I m materiális j ava k állo m á n yv elto}{?i^ 
kim utatás

a) Brutt érték változása

I/b.sa kimutatás
b) Ha lmo zott értékcsii kkenés v áltozása

Adatok ezer Ft-ban

c) Tárgyévi értékcstikkenési leírás
I/c,sz. kimutatds

Adatok ezer Ft-ban

d) Ertékhelyesbítés
I/d.sz, kimutatds

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés IYvit h[iivekedés Csiikkenés Atsorolás Zár
Vagyoni értékii jogok
Üzleti vagy cégérték

Szellemi termékek I I
Kísérl. fei l.aktivált értéke
Alap .-átsaerv. akt. értéke

Megnevezés
Tervszerinti leírás Terven

feltili leír.

Osszesen

Lineáris DegresszÍv
Teljesítm.
aránYos

Vagyoni értékii iogok
Üzleti vagy céeérték
Szellemi termékek
Kísérl. fei l.aktivált értéke
Alapít. -átszerv. akt. értéke

Megnevezés IYvit Ntivekedés Cstikkenés Zár
Vagyoni értékti iogok
Szellemi termékek



2/a.sz. kímutatús
Tá rgyi eszközök állományváltozása

a) Bruttó érték vá|tozása

b) Ertékcstikkenés változása
z/b.su. kimutatds

Adutok ezer Ft-ban

c) Tárgyévi értékcstikkenés leírás
Z/c,sí. kimutat s

Adutok ezer Ft-bun

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Nvít |{iivekedés Csiikkenés Atsorolás Zár

Ingatlanok és a kapcs.
vagYoni értékii iogok
Mtiszaki berendezés k,
gépek, iármtívek

730 336 1 066

Egyéb berend',
felszerel., iármuvek

I 886 290 217 6

Tenyészá11atok

Beruházások

Megnevezés Nvit Niivekedés Csiikkenés Atsorolás Zár
Ingatlanok és a kapcs.
vagYoni értékií iogok
Mrlszaki berendezések,
gépek, jármuvek

256 109 36s

Egyéb berend.,
felszerel.' iármuvek

1 85s 311 2165

Tenyészá1latok

Beruhánások

Megnevezés Tervszerinti leírás Tet.en Osszesen

Lineáris Degresszív Teljesítm.
arányos

feliili leír.

Ingatlanok és a kapcs.
Vagyoni értékií iogok
Muszaki
berendezések, gépek,

iármilvek

109 109

Egyéb berend.'
felszef., iármuvek

311 311

Tenyészá1latok
Beruhénások



\*

d) Ertékhelyesbítés
z/d,sz, kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

3.s2. kimutat s
P énzeszkiizii k ala ku lása

Adatok Ft-ban

Megnevezés hlvit h[iivekedés Csiikkenés Zár
Ingatlanok és a kapcsol d
vagyoni értékii iogok
Muszaki berendezés k,
gépek..iármuvek

Egyéb berendezések,
felszerelések, i ármtlvek

Nyit' Bevételek Kiadások Zár
Hánipénztár 22960 3682s
Bankszámla 1 58 Lr47 13s8861

Szj a 1'/, 854997

o nko rm án y zati támo gatás 200000

Vállalati támogatás 3 ss000
Lakossági támogatás 7 49AA

Bankí kamat, kerekítések 1 0983

Eszkti zbeszerzések 62617 s

Üzemanyag, irorlaszer 5605

110 éves a mentés rendezvény
anyagksg.

2415 18

Egyéb anyagok a Ment állomásnak
(tiszt.szereko ellátáshoz sziikséges
ag-ok)

4 1 8708

Postakiiltség' szem. szállítás 228s

110 éves a mentés rendewény
szolg.ksg.

346080

Egyéb szolgáltatások 39$A
Banki ktiltség, kerekítés 24s00

Osszesen 1604r07 1495880 1704301 1395686


