Primavera Alapítvány
2016. 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 alapítvány és a a 2016. Év további jelentős változásokat hozott a magyarországi
emlőszűrésben való kooperáció a MaMMa Egészségügyi Rt-vel a tulajdonában lévő
szűrőbusz működtetésében. A szűrőbusz szerkezete felett eljárt az idő, így
halaszthatatlanná vált annak cseréje. Az alapítvány forrásai sajnos nem voltak adottak
egy új szűrőbusz beszerzéséhez, de az Alapítvány elkötelezett az alapítvány által
meghirdetett Primavera Mozgó Mammográfiás szűrő program folytatásában, ezért az
elkövetkezendő időszakban folytatandó adománygyűjtési mozgalom eredményeként
kapott adományokat a szűrőbusz bérleti díjának ellentételezésére fordítja.
A MaMMa Egészségügyi Rt és a Primavera Alapítvány 2016-ban közösen működtette a
mobil emlőszűrő - állomást, hisz az alapítvány adomány-gyűjtési munkájával
kapcsolódott a szűrési tevékenységhez. Az ország egész területén – leginkább
gazdaságilag elmaradott, szociálisan hátrányos helyzetű településeken – 2016-ban 19
helyszínen összesen 13.040 nő emlőszűrését végezték el az új szűrőbuszon.
2016. év folyamán az alapítvány folytatta az egyeztetéseket 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 73.617 Ft bevételét a szűrőbusz biztosítására, illetve a
bankszámla fenntartására fordította.
2016-ban folytatta az előző évben meghirdetett nagy sikerű adománygyűjtő akcióját az
emlőszűrésen megjelenő nők körében. Az így befolyt adományokból az alapítványnak
2016-ban 1.928 e Ft bevétele keletkezett.

Az alapítvány tulajdonában lévő szűrőbusz értékesítéséből az alapítványnak további 2
millió Ft bevétele keletkezett.
Kiadásai:
Ügyvédi díjak
Szűrőbusz biztosítása
Bank költség
Szűrőbusz amortizációja
Szűrőbusz értékesítése miatti maradvány érték leírása
Új szűrőbusz bérleti díj ellentételezésére adott támogatás
Összesen:

133 e Ft
23 e Ft
73 e Ft
119 e Ft
6.432 e Ft
6.016 e Ft
12.796 e Ft

Az alapítvány vagyona az alábbiak szerint alakult:
Előző év
Saját tőke összesen:

9.069

Alapítói vagyon
Tőke változás

1.155
7.483

Tárgyévi eredmény

431

Változás
- 8.794

Tárgyév
275
1.155
7.914

- 8.794

- 8.794

Az alapítvány vezető tisztségviselői munkájukért juttatásban nem részesültek.
Más forrásból, így helyi
támogatásban nem részesült.

önkormányzattól,

elkülönített

állami

Budapest, 2017. május 11.
Belia Anna
Kuratórium elnöke

pénzalapokból

