Szöveges kiegészítés a Filmjus Alapítvány 2019. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolóhoz

Az Alapítvány 2019-es gazdálkodása 87 780 149 forint nyitóegyenleggel
indult, amihez 62 880 000 forint kamatbevétel, 8 000 000 forint
egyesületi támogatás, 7 285 376 forint kártérítés, 1 350 000 forint
nevezési díj, 58 249 forint adó 1%-a, 8 083 Ft betét hozam és 5 000 Ft
egyéb támogatás adódott hozzá.
2019-ban a tervezett 81 343 500 forint kiadással szemben, 71 004 882
forint tény összeget rögzíthettünk.
Ez az eredmény megtakarítást mutat, hasonlóan a 2018-as évi
végösszeghez.
Ismert, hogy az Alapítvány elsősorban a 800 ezer forint tőke kamataiból
gazdálkodik évente. Ez köszönhető annak, hogy az Alapító egyesület elnöke
9 évvel ezelőtt kedvező kamatozási feltételeket tudott kialkudni 10 évre.
Vészesen közeledik a 10. év, s ezért próbálunk minden évben megtakarítani,
hogy Alapítvány minél tovább működhessen.
Az Alapítvány fő feladata továbbra is a jogosult tévés és filmes szakemberek
segélyezése. Az erre tervezett összeg 15 000 000 millió forint volt, a
kifizetett összeg pedig 9 230 791 forintot tett ki. E csökkenés részben
annak köszönhető, hogy a segély összegét átmeneti időre mérsékeltük,
annak érdekében, hogy lássuk, az Alapítvány milyen pénzügyi forrásokból
tud gazdálkodni hosszabb távon. A 2019-es évben 55-en fordultak segélyért
hozzánk és 5 esetben fizettünk temetési hozzájárulást.
2019-ban az Egyesülettől kapott alapítói támogatásunk 8 millió forint volt,
mert a tervezett 10 millió forintból 2 millió 2020-ban érkezett be hozzánk.
Hosszas egyeztetés után a Leányváriné (volt könyvelőnk) tartozásaként
zárolt 2 ingatlanból sikerült az egyiket, a martonvásárit eladni, ebből és
Leányváriné havonta érkező kártérítéséből keletkezett a 7 285 376 forintos
bevételünk.
A másik ingatlanra, amely kisebb értékű ugyan, de szintén sikerült vevőt

találni, de ennek ellenértéke a 2020-as költségvetésnek lesz a része.
A rendszeres nyugdíj kiegészítés tervezett összege 38 280 000 forint volt,
a tényadat 35 870 000 forint.
A támogatottak száma szinte minden hónapban - ugyan csekély mértékben de változik. A jelenleg támogatottaink száma a két kategóriában együttvéve
(havi 35 ezer illetve 40 ezer forint) összesen 75-77 fő.
Idén 6 új belépőnk volt.
A forgatókönyv/filmterv pályázati díj összege - hasonlóan az előző évekhez
- 10 millió forint volt. A nyertes pályázóknak végül 9 250 000 forintot
fizettünk ki.
Ez azért alakult így, mert ugyan a beérkezett pályázatok száma nagyjából
azonos volt az előző évekéhez /135 db/, ám az Olvasóbizottság úgy
határozott, hogy 2019-ben kevesebb pályamunkát díjaz.
Az Alapítvány továbbra is a pályázat kiírása mellett voksol, tekintve, hogy e
pályázat komoly segítség azoknak, akik esetleg máshol nem nyernek
támogatást. Sajnos jelen pillanatban a Filmjus Alapítvány pályázata az
egyetlen, ami az egyablakos NFI-s pályázatok mellett még elérhető.
Szerencsére az Alapítvány támogatásával egyre több produkció valósul meg.
2020-ban elkészült a saját logónk is, amely letölthető a Filmjus
weboldaláról.
A működési jellegű kiadások, a bér és bérjellegű kiadások, a közterhek, az
egyéb költségek, így a banki költségek és a dologi költségek terén is inkább
a megtakarítás volt a jellemző.
A fent leírtak alapján kijelenthető, hogy az Alapítvány tovább folytatta az
elmúlt évek gyakorlatát és felelősen gazdálkodott a reábízott pénzzel.
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