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FilmJus Felügyelő Bizottságának jelentése
a 2016. évi beszámolóról

A FILMJUS Felügyelő Bizottsága (FB) áttanulmányozta a 2016. évre vonatkozó, a tevékenységről és a költségvetés teljesítéséről szóló elnöki
beszámolót, a FILMJUS 2016. évre vonatkozó mérlegét, eredménykimutatását, a naplófőkönyvet és a pénzügyi gazdálkodás bizonylatait.
A tanulmányozott dokumentumok alapján az FB a FILMJUS 2016. évi
tevékenységéről az alábbiakban foglalja össze jelentését a Küldöttgyűlés
részére:
A menedzsment által készített beszámoló alapján megállapítható, hogy a
FILMJUS 2016-os évben realizált összbevétele több 34 MFt-tal meghaladta a tervezettet. Ezen belül a jogdíjbevétel a tervezett mértékű volt, a
többlet egyrészt az NKA-val szembeni megnyert per, másrészt a
kamatbevételnek a tervezetthez képesti többlete adta ki.
Ugyanakkor a jogdíjként kifizetett kiadások mintegy 143MFt-tal magasabbak a tervezettnél, ami abból adódik, hogy ebben az évben realizálódott az előző évről áthúzódott, elmaradt jogdíjkifizetés.
A 2016-ban a Filmjus Alapítványnak nyújtott támogatás 14.500.000.-Ft
mértékű volt. Ezt a támogatást ismét anélkül adtuk, hogy az NKA-nak
kellett volna kötelező befizetést tennünk.
Az FB megállapítja, hogy a FILMJUS gazdálkodását, könyvelését, szerződéseit rendben találta és megnyugvással fogadta azt is, hogy a független
könyvvizsgálat is rendben lévőnek találta a FILMJUS pénzügyi tevékenységét.
Az FB azt is megállapította, hogy a FILMJUS működésére szánt költségei
majd 14,2MFt-tal alacsonyabbak a tervezettnél, ennek nagy része az
üzemeltetési költségeknél realizált megtakarítás volt, az FB véleménye
szerint az Egyesület a 2016-os évben költséghatékonyan működött.
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Az FB tájékoztatást kér az M3 csatorna után beszedett jogdíj mértékéről,
továbbá és a kódolt csatornák utáni jogdíj-beszedés lehetséges kiterjesztéséről.
Az FB felkéri az Elnököt, hogy számoljon be az új pénzügyi adatkezelő
rendszer lezárásáról és a bevezetéssel kapcsolatos költségekről.
Végezetül:
Az FB javasolja a Küldöttgyűlésnek a FilmJUS 2016-os pénzügyi beszámolójának elfogadását.

Budapest, 2017. május 3.

a Felügyelő Bizottság
(Dénes Gábor, Füredi Vilmos, Szilágyi Virgil)
nevében:

…………………………………..
Szilágyi Virgil
az FB elnöke
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