Primavera Alapítvány
2015. 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 vételi határozat száma: 61121/2002/1, 8770 sorszám
Az MaMMa Egészségügyi Zrt és az Alapítvány a kezdetek óta kiváló partnereik
egymásnak a hazai mobil emlőszűrés működtetésében. Az Alapítvány célja támogatni,
hogy minél több gazdaságilag elmaradott és társadalmilag hátrányos helyzetű
településekbe eljuttassa az emlőszűrés lehetőségét, így adva meg az itt élők részére az
esélyt az emlőrák korai felismerésére és az emlőrákból történő teljes meggyógyulásra.
Az alapítvány tulajdonában lévő szűrőbusz segítségével 2015-ben az ország 32
településén 19.082 nő vett részt a hazai emlőszűrő programban. A szűrőbuszon a
szűrésen megjelentek aránya az országos átlagot hozza, azonban a a kisvárosokba
kitelepülések alkalmával messze az országos átlag feletti 54% az eredmény. Mivel az
alapítvány tulajdonában lévő szűrőbusz immáron 16 éve szolgálja a hazai emlőszűrő
mozgalmat lassan elérkezik az idő, hogy a régi szűrőbuszt újra kell cserélni, ezért
adománygyűjtési mozgalomba kezdett önkéntesei segítségével az egyes szűrési
helyszíneken az ott megjelent nők körében is. A mozgalom eredményeként 2015-ben a
hölgyek erre a célra 977.685 Ft adományt nyújtottak az alapítvány részére..
Az alapítványnak vállalkozási tevékenységből bevétele nem származott.
Az alapítvány költségvetési juttatásban nem részesült.
Az SZJA 1 %-ból származó 55.290 Ft bevételét a szűrőbusz biztosítására, illetve
javítására fordította.
Kiadásai:
Ügyvédi díjak
Szűrőbusz javításának díja
Szűrőbusz biztosítása
Szűrőbusz vizsga díja
Bank költség
Szűrőbusz amortizációja
Összesen:

86 e Ft
43 e Ft
23 e Ft
19 e Ft
63 e Ft
200 e Ft
602 e Ft

Az alapítvány vagyona az alábbiak szerint alakult:
Előző év

Változás

Tárgyév

Saját tőke összesen:
Értékelési tartalék
Alapítói vagyon
Tőke változás

12.681
4.043
1.155
7.525

- 3.612
- 4.043

9.069
0
1.155
7.483

Tárgyévi eredmény

- 42

431

431

Az értékelési tartalék kivezetésére a szűrőbusz jelentős és tartós piaciérték csökkenése
okán került sor.
Az alapítvány vezető tisztségviselői munkájukért juttatásban nem részesültek.
Más forrásból, így helyi
támogatásban nem részesült.

önkormányzattól,

elkülönített

állami

Budapest, 2016. május 12.
Belia Anna
Kuratórium elnöke

pénzalapokból

