
Felügyelő Bizottsági Jelentés

A Filmjus Alapítvány
Mérlegbeszámolója, Közhasznúsági jelentéséről és

Gazdálkodási tevékenységéről

A Felügyelő  Bizottság-az  érvényes  jogszabályokon  alapuló  kötelezettségének
eleget  téve-  megvizsgálta  a  Filmjus  Alapítvány  2017.-évi  Beszámolójának,
közhasznúsági jelentésének a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozó részeit,
megállapította,  hogy az a vonatkozó jogszabályok által  előírt  alaki  és  formai
követelményeknek  megfelel,  valamint  az  általános  számviteli  alapelveknek
megfelelően került összeállításra.
A  Mérleg  és  Eredmény  kimutatás  a  kiegészítő  melléklet,  valamint  a
közhasznúsági  jelentés  elkészült  és  e  dokumentumok  részletesen,  valósan
mutatják a Filmjus Alapítvány 2017.-évi gazdálkodását.

A Felügyelő  Bizottság  2017.-évben  megszerzett  lényegesebb  tapasztalatai  az
alábbiakban összegezhetők.

A Felügyelő Bizottság és a Filmjus Alapítvány Kuratóriumának együttműködése
a 2017.-év folyamán tárgyilagos és korrekt volt.

Az  év  folyamán  a  Felügyelő  Bizottság  folyamatosan  figyelemmel  kísérte  a
Filmjus Alapítvány működését.

 A  Felügyelő  Bizottság  megállapította,  hogy  a  Filmjus  Alapítvány  vagyoni
helyzete, a takarékos gazdálkodás és az évközben kapott Filmjus Egyesület, az
Alapító támogatásának is köszönhetően, stabil.

Az Eseti szociális segélyekre tervezett költségeket felhasználása a 2017. évben a
tervezett összeg 73%.-a.

Nyugdíj kiegészítésre tervezett összeg 96,8% át használta fel a 2016.évi 119,74.
%-kal szemben a Kuratórium.
Új igénylő a tervezettnél kevesebb lett.

A nyugdíjpénztári  befizetésekre  tervezett  összeget  túllépte  a  Kuratórium.   A
felhasználás a tervezet 138,3%-a.
Az év elején a Kuratórium felemelte a támogatási határokat, ez a túllépés oka.

Összességében a tervezett szociális kiadások 90,6% került kifizetésre.

1



A  Működési  jellegű  kiadásokra  a  tervezett  költségeket  használta  fel  a
Kuratórium.

Az előző évek gyakorlatától eltérően a forgatókönyvírói pályázatra lényegesen
kevesebben  jelentkeztek.  Ennek  következményeként  a  pályázati  díjból  a
tervezett bevétel 63,4%-a folyt be.
Az Olvasóbizottságra tervezett kiadás is csökkent 14,4%-kal.
A  Pályázati  díjra  tervezett  12 000 000,-Ft  helyett  9 400 000,-Ft  került
megítélésre.

A Filmjus Alapítvány a tervezettnél közel 10millió forinttal nagyobb visz át a
2018. évre.

A törvényi előírásoknak megfelelően a Filmjus Alapítványnak gazdálkodásáról
szóló  tájékoztatót  a  szervezetnek nyilvánosságra  kell  hoznia.  A nyilvánosság
tájékoztatása  történhet  a  Filmjus  Alapítvány honlapján,  hírlevél  illetve egyéb
kommunikációs úton

A civil törvény előírása alapján a Közhasznúsági jelentést minden év május 
31-ig bírósági letétbe kell helyezni. A bírósági letétbe helyezést a könyvvizsgáló
jóváhagyása után a Janzsó Péter fogja elvégezni.

Fentiekre  alapján  a  Felügyelő  Bizottság  a  Filmjus  Alapítvány  pénzügyi
gazdálkodásról szóló jelentését elfogadja.

 Budapest. 2018. április 10.

                                                            Fabók István
                                                     Felügyelő Bizottság elnöke
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