
Szöveges kegészítés a Filmjus Alapítvány 2018 évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

Az Alapítvány 2018-ban   79 181 000   forint kamatbevételből, 16 
millio forint Egyesületi támogatásból,   81 560   forint adó 1%-ból és 
304 180     forint kártérítésből gazdálkodott.
 2018-ban a  tervezett 81 919 900 forinttal szemben ,73 812 834     
forint tény összeget rögzíthettünk.
Ez az eredmény megtakarítást mutat, hasonlóan a 2017-es 
végösszeghez.

Az Alapítvány fő feladataként vállalt szociális segély kifizetések, a
tervezett 15 000 000     millio forint helyett 11 932 94  3   forintot 
tett ki.E csökkenés részben annak köszönhető, hogy a tavalyi 
évben kevesebben, 57 alkalommal fordultak hozzánk segélyért , 
ebből 5-en két esetben illetve 6 alkalom volt amikor temetési 
segélyt fizettünk a rászorulóknak.
Miután 2018-ban  20 millio forin  t    helyett csak 16 millió forintot 
kaptunk a Filmjus Egyesülettől , ezért annak érdekében hogy a 
segélyezést minél tovább folytathassuk és tudvalevőleg 2020 tól 
megváltozik a kamat mértéke, tehát valószínűleg még kevesebb 
pénzből gazdálkodunk majd, így a szociális eseti segélyek összegét
némileg csökkentettük.
Változást hozott továbbá az az örvendetes tény is, hogy az MMA 
tavaly áprilistól megkezdte az állami díjak után járó, 65 évüket 
betöltött filmesek havi rendszeres támogatását. Ez azt jelentette,
hogy jópáran kényszerültek a Balázs Béla illetve más állami díj 
miatt lemondani az Alapítvány által eddig biztosított havi nyugdíj 
támogatásról.
A nyugdíj kiegészítés tervezett összege 39 540 000 forint volt , s 
a tény adat 37 300 000 forint.A csökkenés a fenti változásnak 
tudható be.

A forgatókönyv /filmterv pályázat összegét tudatosan 
csökkentettük, 10 milli  o   forintra, tekintve , hogy évről -évre 
kevesebb a beadott pályázat és az Olvasó Bizottság értékelése 
szerint a színvonal sem mutatott emelkedést. A nyertes 



pályázóknak  végül 8 400 000 forintot fizettünk ki.
Az Alapítvány e tendencia ellenére továbbra is a pályázat kiírása 
mellett voksol, tekintve, hogy e pályázat komoly segítség 
azoknak ,akik sehol máshol nem nyernek támogatást , illetve idén 
véleményünk szerint várhatóan növekedni fog a pályázók száma, 
hiszen jelen pillanatban semmilyen kis műfajt érintő pályázat nem
elérhető. A Filmjus logó szerencsére több , az elmúlt években 
elkészült  sikeres produkciók végefőcímén látható.

A működési jellegű kiadások , a bér és bérjellegű kiadások, a 
közterhek, az egyéb költségek és a dologi költségek terén is  
inkább a megtakarítás volt a jellemző.
Mint az látható az immáron 10 éve húzódó sikkasztási ügy okozója 
Leányváriné, minimális mértékben tesz eleget a kártérítési 
kötelezettségének.Talán fordulatot jelenthet hogy a martonvásári 
ingatlanra vevő jelentkezett, reményeink szerint ebben az évben 
megtörténik az adásvétel.

A fent leírtakból úgy gondolom kijelenthető, az Alapítvány , 
tovább folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, felelősen 
gazdálkodott a rá bízott pénzzel.

Az elszámolás részletes táblázata mindenki számára rendelkezésre
áll.
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