
Kiegészítés  a Filmjus Alapítvány 2017 évi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz.

2017 évi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz.

Az Alapítvány 2017-ben 63.440.000.- Forint kamatbevételből, 25M Forint Egyesületi
támogatásból,  mintegy  79.000.-  Ft  adó-1%-ból  és  319.000.- Ft  kártérítésből
gazdálkodott.  Szemben  a  tervezett  95.602.950.-  Ft-os  összeggel  elköltöttünk
összesen 85.798.210.- Ft-ot.  

E megtakarítás leírására néhány sort kiemelek.

A melléklet táblázat a tervezett  20.000.000.- Ft helyett  14.618.825.- Ft-ot költöttünk
eseti szociális segélyezésre. A megtakarítás két forrásból származik. Az előző évek
átlag 85 kérelmével szemben 2017-ben 70 alkalommal nyújtottunk eseti támogatást,
valamint a kifizetett összegek nagyságát kissé visszafogtuk. Míg az egyik ok tőlünk
független volt, ugyanis kevesebb segélykérés érkezett, a másik tudatos. Mégpedig
azért, mert közeledni látszik a lekötött betétünk kamatának jelentős csökkenése és
igyekszünk némi tartalékot gyűjteni a szűk esztendőkre. 

A  rendszeres  nyugdíjtámogatás  A2 tervezett  összeg  47.520.000.- Ft  volt,  ebből
46.010.000.- Ft-ot költöttünk ténylegesen el. Bár a különbség a terv és a tény adat
között csekély, magyarázat adódik rá. 2016-ban az Alapítvány a Filmjus Egyesület
éves jogdíj  tájékoztatója  mellé  felhívást  csatolt,  amelyben nyugdíjas  és  rászoruló
kollégáknak felajánlotta segítségét. Ez mintegy 50 új nyugdíjas jogosult jelentkezését
eredményezte,  ezért  terveztünk  2017-ben  magas  összeget,  47.5  millió  Ft-ot.  A
tényleges kifizetés 46.010.000.- Ft lett. Nem jelentős eltérés.

A  B1  soron a forgatókönyv/filmterv pályázat díjazására, mint évek óta 2017-ben is
12.000.000.- Ft-ot terveztünk. Azonban az eddig 120-140 pályamű helyett csak 87
érkezett. Az Olvasó Bizottság véleménye szerint a művek színvonala sem érte el a
várt nívót, így 9.400.000.- Ft-ot fizettünk ki. A További  C és D soroknál nagyjából
egyezik a terv és a tényszám, vagy némi megtakarítás érzékelhető.

A  fentiekből  levonható  következtetés,  hogy  a  Kuratórium  2017-ben  felelősen
gazdálkodott és a 2018-as évben – reményeink szerint – ez így marad.

Az elszámolás részletes táblázat formájában mindenkinek rendelkezésére áll.

Az  elszámolást  a  Kuratórium  és  a  Felügyelő  Bizottság  2018.  április  10-i  ülésén
elfogadta.



Budapest, 2018. április 26.


