Szöveges kiegészítés a Filmjus Alapítvány 2019.
évi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
Az Alapítvány 2019-es gazdálkodása 87 780 149 forint
nyitóegyenleggel indult, ez 62 880 000 millió forint kamatból, 8
millió forint egyesületi támogatásból, 58 249 forint adó 1%-ból és
7 285 376 forint kártérítésből állott elő.
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.
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
martonvásári-t eladni, ebből keletkezett a 7 285 376 forintos
bevételünk. A másik ingatlanra, amely kisebb értékű ugyan, de
szintén sikerült vevőt találni, de ennek ellenértéke csak a 2020-as
költségvetésnek lesz a része.
A rendszeres nyugdíj kiegészítés tervezett összege 38 280 000
forint volt , s a tény adat 35 870 000 forint, ezt 45 fő kapta
akiknek, havi 100 000 Ft alatti a jövedelme és 34 fő akinek 145
ezer forint alatti a jövedelme, illetve 5 fő új belépőt jelentett.
A forgatókönyv /filmterv pályázat összege hasonlóan az előző
évhez, 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 /134 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 leírtakból kijelenthető,hogy az Alapítvány tovább folytatta
az elmúlt évek gyakorlatát és felelősen gazdálkodott a reá bízott
pénzzel.
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