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1.

Elnevezés:

A szeryezet alapadatai:
,,Eszak.Magyarországi RegÍonális
Filmalap.MÍskolc'' Alapítvány

2. Képviseló:

Bír TÍbor elni'k

3.

3530 Mískolco Városház tér 20.

Székhely:

4. Levelezési cím.

3530 MÍskolc,Y árosház tér 20.

5. AdÓszám:

19337364-1-05

6. TB

torzsszám..

7. Kozbasznriságifokozat: kiizhasznríszervezet
8. Jogerós nyilvántartásba vételi végzésszáma, kelte:
2009.11.20.
Pk.60.195 12009 /7

lr

9. Jogerös kozhasznrisági végzésszáma, batáiya:.

Pk.60.195 12009 17 lr 2009.11.20.

10.

A

szewezet céljának rovid leírása:

Filmalkotasok létrejottének támogatása Miskolcon és a régiőban, filmszakmai
rendezvények és fesztiválok szewezése, filmes oktatás és képzéselósegítése,
filmarchívum létrehozása és mríkcidtetése, mozis tárgyi emlékek és filmes
orokség részétképzo helyi filmalkotások gyiíjtése és megórzése' bemutatása,

filmes kiadványok és konyvek kiadása, filmes kulturális
szervezése a

rendezvények

hátrányos helyzehí csoportok részéreintegráciőjuk elósegítése

céljábÓl.

?k
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. Számviteli be számolÓ

Egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsíteff
beszámoló mérlege 2009. Ev

,,Észak.M agy ar or szági Regionális Filmalap.Mi skolc'' Alapítvány
3530 Miskolc, Városház tér 20.

KSH

szétmje|: |9337 3 64-9 499.5 69 -0 5
Adatok ezer Ft-ban

ESZKozor(AKTÍvÁx)
A.

Tárgyév

R|ozo év

Befektetett eszkozok

0

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszkcizok
III. Befektetett pénztigyi eszkÓzok

B.

4243

ForgoeszkozÓk
I. Készletek
II. Ktivetelések

III. Ertékpapírok
f

rV. Pénzeszkozcik

4243

Eszkozok osszesen

4243

FOR nÁsoK (PASSZÍvÁrl
C.

Saját tóke

4243

I. IndulÓ tóke ljegyzett tŐke

5000

II. Tókeválto zás lBredmény

0

III. Lekotott tartalék

rV. T árgyévi eredmény alaptevékenységbol

-7

(kozhasznri tevékenységböl)

57

V. Tárgyévi eredmény vállalkozást
tevékenységböl

D.

Tartalék

0

E.

Céltartalékok

0

F.

Kotelezettségek

0

I. Hosszulej

árat kotelezettségek

II. Rovid lej áratu kotelezettségek

Források osszesen

4243
"1 .
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az alapítvány képvi selöj

e

Egyszeres könyvvitelt vezető alapíwányok közhasznú beszámolójának
eredménvlevezetése_ 2009. év
,,Észak-úa1yar or szági Regionális Fi lmalap-Misko lc'' Alapítvány
3530 Miskolc, Városház tér 20.
KSH számjel: 19337 364.9499.569-05

R|z
A.

adatok ezer Ft-ban

év

Tárgvév
I

osszes kiizhaszn tevékenységbevéte|e (I+II)
Pénziigyileg rendezett bevételek ( 1+2+3+4+5)
Kozhasznri célri mtikodésre kapott támogatás

I.

I

1.

a) alapítÓtÓl

b) kozponti koltségvetésböl
c) helyi onkormány zatto|
d)egyéb
á|yázati irton elnyert támo gatás
3. Kozhasznri tevékenységböl származÓ bevétel
4. TagdíibÓl származó bevétel
2.P

5. Egyéb bevétel

I

II. Pénzbevételtnem jelentŐ bevételek

B.

Válla|kozátsÍ tevékenységbevétele (1+D
1. Pénnlwl|eg rendezett bevételek
2.

C.
D.
E.

G.

H.

P énzbevételt nem j elentó bevételek

Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)
Pénzbevételtnem i elentó bevéte|ek(A/Il+Bl2)
Ktizhaszn tevékenységráfordításai (1+2+3+4)

Ráfordításként érvényesíthetökiadások
2 . Ráfordítást i elentŐ eszkÓzvá|tozások
3. Ráfordítást jelento elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthetokiadások
Váll a |kozátsi tevékenys ég ráfordítás ai ( 1 + 2+3+ 4)
kiadások
1 . Ráfordításként érvényesítheto
2. Ráfordítást j elentŐ eszktizv áLtozások
3. Ráfordítást ielentö elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthetokiadasok
1

F.

.

Tárgvévi pénziigyí eredmény (I+2)
1. Kozhasznri tevékenységtárgyévi pénnlwi eredménye

(A./I. -E.lr.-F'.14.)
2 . v áIlalkozási tevékenys ég tár gyévi pé nzugyi eredménye
(B.lr.-F./1.- F./4.)
F{em pénzben realizá t eredmény+- l .+
1 . Kozhasznri tevékenységnem pénzben reali zá|t eredménye
(A./rr. -F,.12.-E./3.)
2. v áIlalkozási tevékenység nem pénzben reali zá|t eredménye

L

(8.12.-F .t2.-F.i3.)

I.

J.

K.

0

Ldózáts elótti eredmény (B.l .1-F./1.) +.
Fizetendó társas áei adÓ

Hlz

Tárgyévi eredmény
1

.

Kozhasznri tevékenys ég tárgyévi eredménye
(A.

/I.

+A/II)- (E

II

1

0

758
758

0

-757
57

-7

0
0

0

0

57
-7 57
-7

+E I 2+E I 3)

2. v áLlalkozási tevékenység tárgyévi eredrnénye

0

Táj ékoztató adatok . 2009. év
adatok ezer Ft-ban

ilI.

A.
1.

Pénzii gyileg ren de zett sze

m

Osszeg

élyi ráfo rdításo k

0

Bérkciltség
ebbol: megbízási díjak

Tiszteletdíiak

2. Személyi jellegti egyéb kifizetések
3. Bériárulékok

B.

C.
D.

E.

gnleg ren d e zett a nvagi ellegíÍráfo rdításo k
Értékcsiikkenési leírás
P énzii gyileg rende zett e gyéb i elleeíi ráfordítá sok
A szervezet által ny jtott támogatások (pénzÍigyilegrendezett)
ebból: Korm. rendelet 16. $. (5) bekezdése szerint k telezettségként elszámolt
Pén zti

70

688
0
0

és továbbutalt, illetve átadott támogatás

F.

IV.

Tárgyévben APEH által kÍutalt 1% iisszege

0

I
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3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasznáIásáról
Az,'Eszak-Magyarországi Regionális Fi1malap.Miskolc'' Alapíwany 2009.
évben közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült.

4.

A Vagyon felhasznáIásával kapcsolatos kimutatás

za}g.évi bevételek részletezése

:

Banki kamat:
2

r.447,-Ft
1..447r-Ft

009.évi bevételek iisszesen:

2009.évi kiadások rész|etezése

:

ráfordítások:

Egyéb
KisértékríTárgyi eszkozok egyosszegri

2009.évír fordít sok ijsszesen.

elsz.

688.104'.Ft
70.000,-Ft
758.104r-Ft

:

Az a|apitó az alapitói vagyont, 5.000.000,.Ft-ot 2009.09.11.én rendelkezésre
bocsájtotta.

A pénzkészlet 2009. december
Bankszámla: t.L24.056,-Ft

3l

-én:

Lekotott betét: 3.000.000,.Ft

Házípénztár: II9.287,.Ft
Osszesen:

4.243.343,-Ft

5.

A cél szerinti juttatások kimutatáSa

Az,,Eszak-Magyarorszéryi Regionális Fi1malap-Misko1c'' Alapíwiíny 2009.
évben cél szerinti juttatásokat nem nyujtott.

?k

6.

A központi költségvetési szervtőI, az elktilonitett

áLlami pénzalaptól, a helyi onkormányzattőI, a
ki s ebb s é gi te lepülé s i önkorm ány zattőI, a te l epülé s i
önkorm ány zatok társu ás átó 1, az e gészsé gbizto s í tás i
önkorm ányzattól és mindezek szerveitől kapott
támo g atás mértékénekkimu tatáS a
1

lsd. 4 . pontban rész|etezo kimutatás

7

.

A

tisztségviselóknek nffi tott juttatások
értékének,illefu e oss zegének kimutatása
v ezeto

2009. évben aZ ,,Észak-Magyarorczági Regionális Fi1malap.Miskolc''

Alap ítvany vezetój e díj azásb an nem

ré sze stil t.

?r

8.

A kozhasznu tevékenységrovid tartalmibeszámolÓja

Észak.Magyarországi Regionális Filmalap, rcividített nevén Miskolci Filmalap
cé|ja, hogy lerakja a régiÓban a világ egyik legdinamikusabban fejlódó
iparágénak. a film, videÓ és média iparnak az a|ap1ait, mely jelenleg kizárólrag
fóváros kozpontu.

A Miskolci

Filmalap non.profit szervezet, célja a régiÓ filmes mozgásainak

át|áthatóv á, v onzóv á téte|e:

- a
-

régiÓ film-

és televíziős gyártásanak

megteremtése, segítése,

koordinálása;
a régiÓ vizuális oktatási potenciáljának koordinálása, segítése;
regionális filmarchívum létrehozása,izemeltetése,
regionális filmszakmai konferenciák, események, fesztiválok, támogatása,
szervezése

Megalakulásával egyidejtlleg a Miskolci Filrnalap egy nagyjátékfilrn Miskolcra
csábításával indította el tevékenységét.Több mint 40 napig a városbarr forgatta
Dyga Zsornbor és stábja az Utő|ér círnti filnret. A l l0 perces tlrrillert Lovas
Balázs írta, Margót orrodi Eszter, Feketét Seres Zo|tán alakította' Alma
szerepében Bartsclr Katát látlrattuk, Pétert Andrew Hefler, Lajost pedig Heinz
Trixner játszotta.
AZ Összesen 61 lrelyszínen késztilt tlrriller stábja novemberben érkezett a
városba, és egészen karácsonyig do|gozotÍ.
A Filrnalap a forgatáslroz á|ta|ános gyártási támogatást adott. A város által
ingyenesen biztosított köztertiletek. intézményihelyszínek kiválasztásában,
engedélyek megszerzésében segítetttink.
Az önkormányzat, a Misko|c Holdirrg Önkormányzati Vagyonkeze|ő Zrt. és
egyéb városi intézrnérryekrengeteget segítettetek. Számos szolgáltató és cég
pedi g tárno gatással' vagy kedvezrnényekkel j árult hozzá a forgatáslroz.

Eszak-magyarországi Regionális Filmalap Miskolc Alapítvány
kuratóriuma 2010. rnájus 27-ei iilésénelfogadta a 2009. évi tevékenységről

Az

késztilt közlrasznúsági jelerrtést.

Miskolc,

20 1 0. rnái us ?7
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az a|apítván}i kép vi seloi e

Készítette.
Vizsolyi Andrea
Mérkegkepes konr'velo
PM rryilvárrtartási szárna: 12472}

