
 

Primavera Alapítvány 
 

2011. december 31.-i közhasznúsági jelentése 
 
Az alapítványt a bíróság 2003. Január 10.-én vette nyilvántartásba, alapítói kérésre a 
szervezet a fővárosi bíróság 2008. szeptember 12.-n jogerőre emelkedett végzése alapján 
közhasznú szervezetté minősítette magát.  
 
Alapító: Vera Blinken 
 
Alapítói vagyon nyilvántartásba vételkor: 5000 USD 
 
Az alapítvány célja a magyarországi emlőszűrés és diagnosztikájának modernizálása, az 
ezzel kapcsolatos nemzetközi kutatási eredmények hazai orvosok körében történő 
terjesztése,  illetve az emlőszűrés népszerűsítése, a szűréseken megjelenő nők arányának 
javítása. 
 
Nyilvántartásba vétel száma: 61121/2002/1, 8770 sorszám 
 
Az alapítvány működésében a 2011. Év további jelentős sikereket hozott a 
magyarországi emlőszűrésben való kooperáció a MaMMa Egészségügyi Rt-vel a 
tulajdonában lévő szűrőbusz működtetésében. 
 
A MaMMa Egészségügyi Rt szervezési munkájával támogatva és az alapítvány 
tulajdonában lévő mobil szűrőállomás, az ország egész területén 2011-ben 24 helyszínen 
összesen 16.340 nő emlőszűrését végezte el az állomáson. 
 
2011. év folyamán az alapítvány folytatta a tárgyalásokat más társszervezetekkel, így a 
várható együttműködések, megállapodások alapján az elkövetkezendő években további 
hátrányos helyzetű települések lakosságát vonhatja be az emlőszűrésbe. 
 
Az alapítványnak vállalkozási tevékenységből bevétele nem származott. 
 
Az alapítvány költségvetési juttatásban nem részesült. 

  
Az SZJA 1 %-ból származó 29.195 Ft bevételét működésre, azon belül gépjármű adóra 
fordította. Nemzeti Civil Alaphoz benyújtott működési támogatás célú pályázatán 
elnyert összesen 500 e Ft-ot az alábbiak szerint használta fel a 2011 június. 1 és 2011 
október 31. közötti költségeire: 
 
Előhívó berendezés beszerzésére:                       200.000 Ft 
Szűrőbusz vontatási költségeire  200.000 Ft 
Szűrőbusz javítási költségeire  100.000 Ft 
 
A pályázat pénzügyi elszámolásának elfogadása folyamatban van. 
 
 Cél szerinti juttatásban nem részesített senkit 2011-ben. 
 
További bevételi forrása 2011-ben a banki kamat volt 325 e Ft értékben. 



 
 
Kiadásai: 
 
Javítás karbantartás                                                                           677 e Ft 
Nyomtatványok                                                                                  77 e Ft 
Marketing, reklám, postaktg                                                             370 e Ft 
Szűrőbusz vizsga díja, biztosítása, adója                                          187 e Ft 
Bank költség                                                                                       64 e Ft  
Szűrőbusz amortizációja                                                                 1.709 e Ft    
 
Összesen:                                                                                         3.084 e Ft 
 
 
 
Az alapítvány vagyona az alábbiak szerint alakult: 
 
           Előző év   Változás Tárgyév 
 
Saját tőke összesen:           20.852     -2.222  18.630 
 
Alapítói vagyon  1.155       1.155 
Értékelési tartalék             4.043              0    4.043 
Tőke változás            18.030              0    15.653  
Tárgyévi eredmény            -2.376       -2.222   -2.222 
 
Az alapítvány vezető tisztségviselői munkájukért juttatásban nem részesültek. 
 
 
Más forrásból, így helyi önkormányzattól, elkülönített állami pénzalapokból 
támogatásban nem részesült.  
 
 
 
Budapest, 2012. május 15. 
 
 
 
       Belia Anna    
             Kuratórium elnöke 


