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Porodilo neodvisnega revizorja

Skup5dini soavtorjev avdiovizualnih del, Skup5dini izvajalcev
avdiovizualnih del in Skup5dini filmskih producentov avdiovizualnih del
Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, rzvajalcev in producentov
avdiovizualnih del Slovenije

Poroiilo o raiunovodskih izkazih
Revidirafi smo priloZene radunovodske izkaze Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in

producentov avdiovizualnih del Slovenije, ki vkljudujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2014 ter izkaz

prihodkov in odhodkov zatedaj kondano leto ter druge pojasnjevalne informacije.

To revizorjevo porodilo nadome5da revizorjevo porodilo izdano dne 8.5.2015. Novo revizorjevo porodilo

vsebuje dopolnjeno porodilo o zahtevah druge zakonodaje v povezavi s sklepi Urada Republike Slovenije

za inteleklualno lastnino.

Odgovornost poslovodstva za raiunovodske izkaze

Posfovodstvo je odgovomo zapripravo teh radunovodskih izkazov v skladu zZakonom o radunovodstvu in

Slovenskimi iadun-ovodskimi standardi ter za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odlociwijo

posfovodswa potrebno, da omogodi pripravo radunovodskihizkazov, ki ne vsebujejo pomembno napadne navedbe

zat adi pr ev ar e ali napake.

Revi1o rj eva odgovorno st

NaSa odgovornost je izraziti mnenje o teh radunovodskih izkazlhna podlagi revizije. Revizijo smo opravili
v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etidnih zahtev

ter nadrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da radunovodski izkazi ne

vsebujejo pomembno napadne navedbe.

Revizija vkljuduje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v

radunovodskin iiUatin.lzbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vkljudujejo tudi ocenjevanje

tveganj napadne navedbe v radunovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveqanj

p.oue i- .euiro. notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in po5tenim predstavljanjem

radunovodskih izkazov druZbe, da bi dolodil okoli5dinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, dabi iztazll
mnenje o uspeSnosti notranjega kontroliranja druZbe. Revizija vkljuduje tudi ovrednotenje ustreznosti

uporabljenih radunovodskih usmeritev in utemeljenosti radunovodskih ocen poslovodstva kot tudi
ov red notenj e ce I otne predstav itve rad un ovod s k ih izkazov .

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazizadostna in ustrezna podlaga zana(e revizijsko mnenje.

Mnenje

Po naSem mnenju so radunovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih po5tena predstavitev finandnega stanja

Zavoda za uveljavljanje pravic avto{ev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije na dan 3l.
decembra 2014 in njegovega poslovnega izidazatedaj kondano leto v skladu s Slovenskimi radunovodskirni
standardi.



Poroiilo o zahtevah druge zakonodaje

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah v 16l. dlenu doloda, da mora poobla5deni revizor pregledati
pravilnost in skladnost poslovanja Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov
avdiovizualnih del Slovenije z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, notranjimi akti zavoda in
sporazumi, ki jihje ta sklenil z drugimi.

Po na5em mnenju jeZavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del
Slovenije v letu 2014 v vseh pomembnih pogledih posloval skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih
pravicah, notranjimi akli zavoda in sporazumi, ki jih je ta sklenil z drugimi. Opozarjamo na razkrida na
straneh 36 - 39 letnega porodila, kjer Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov
avdiovizualnih del Slovenije navaja Stiri sklepe o kr5itvi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kijih je
izrekel Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino in se nana5ajo na sklenitev bilateralnih pogodb s
tujimi kolektivnimi organizacijam| na delitev honorarjev za kabelsko retransmisijo avdiovizualnih del,
zbranih za obdobje od 11.10.2010 do 31.12.2011, ki ni bila opravljena v skladu z vnaprej dolodenimi
pravili delitve, in na dve zahtevi zapredloLitev poslovne dokumentacije. Do datuma tega porodila je Zavod
za uveljavljanje pravic avtorjev, iztrajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije opravil vse
postopke za odpravo kriitev v povezavi s skleniwijo bilateralnih pogodb s tujimi kolektivnimi
organizacijami.
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