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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
Ustanovitelju Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
Revidirali smo priložene računovodske izkaze Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2011, izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov, izkaz računa financiranja določenih uporabnikov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb
določenih uporabnikov, za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge
pojasnjevalne opombe. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.
Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z določili
Zakona o računovodstvu in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi in slovenskimi
računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje: vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega
kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo
pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev
ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah.
Revizorjeva odgovornost
Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v
skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter
načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo
pomembno napačne navedbe. Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o
zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo
tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju
teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem
računovodskih izkazov javnega zavoda, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi
izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja javnega zavoda. Revizija vključuje tudi ovrednotenje
ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva kot tudi
ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.
Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.
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Osnova za mnenje s pridržki
Pri pregledu sredstev v upravljanju je bila ugotovljena neusklajenost medsebojnih terjatev in obveznosti za
sredstva v upravljanju med Ministrstvom za kulturo in Slovenskim filmskim centrom, javno agencijo Republike
Slovenije (SFC). Ugotovljena neusklajenost je razvidna iz predloženega obrazca, izpisa stanja IOP, pristojnega
ministrstva na dan 13.12.2011, po primerjavi le-tega s stanjem sredstev v upravljanju v poslovnih knjigah SFC.
Po stanju na dan 31.12.2011 je ugotovljena neusklajenost v višini 4.644.824 EUR, v tej višini izkazuje Ministrstvo
za kulturo (MK) višja sredstva v upravljanju SFC, vendar še v tem znesku niso upoštevane evidentirane vse
spremembe sredstev v upravljanju v letu 2011, ki jih je evidentiral SFC. Pravilno bi bilo, da bi pristojno ministrstvo
na posredovanem IOP evidentiralo tudi te spremembe v letu 2011, ki so bile evidentirane na SFC.
SFC izkazuje po stanju na dan 31.12.2011 sredstva v upravljanju v višini 15.888.268 EUR, MK pa izkazuje
sredstva v upravljanju SFC v višini 20.533.092 EUR (razvidno iz izpisa stanja finančnih naložb pošiljatelja
obrazca, Ministrstva za finance). Dejstvo je, da pristojno ministrstvo na IOP, ki ga je posredovalo SFC nima
poknjiženih vseh poslovnih dogodkov SFC v letu 2011. Ob upoštevanju teh pomembnih knjižb se razlika, med
podatki sredstev SFC in pristojnega ministrstva, ustrezno zmanjša. V letu 2011 je potrebno upoštevati še
zmanjšanje obveznosti za vire v višini izločitev Kvedrove v višini 401.272 EUR, zmanjšanje obveznosti v višini
obračunane amortizacije v višini 2.134.086 EUR in povečanje obveznosti za vire v višini pokrivanja presežka
odhodkov s presežkom prihodkov tekočega leta v višini 125.061 EUR in druga povečanja v višini 8.050 EUR.
Skupaj znašajo knjižbe SFC v letu 2011 2.402.247 EUR, za ta znesek je potrebno zmanjšati razliko
usklajevalnega obrazca. Ob upoštevanju zgoraj naštetih dejstev znaša ugotovljeno razhajanje med podatki
sredstev v upravljanju SFC in pristojnega ministrstva 2.242.577 EUR. Omenjena razlika je razkrita tudi v
letnem poročilu SFC, okviru sredstev v upravljanju.
Ugotovljena neusklajenost vpliva na bilančno vsoto SFC – bilanco stanja, nima pa vpliva na izkaz prihodkov in
odhodkov tekočega leta. V usklajevanju medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na
dan 31.12.2011 je SFC pravilno evidentiral amortizacijo v breme konta 98, prav tako so pravilno evidentirane
izločitve med letom in presežek prihodkov na odhodki leta 2011, neusklajenost po vsej verjetnosti izhaja iz
preteklih let in izvira iz domnevno neustrezno uporabljenih računovodskih usmeritev oziroma iz nedoslednosti
pri uporabi računovodskih usmeritev vrednotenja sredstev v upravljanju oziroma sklada namenskega premoženja
v preteklih letih, pred statusno spremembo SFC v javno agencijo. To so razlogi, da med izvedbo revizije nismo
mogli pridobiti zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov o točnem stanju sredstev v upravljanju SFC na dan
31.12.2011, ker je zunanji vir (IOP pristojnega ministrstva) nerazčiščen. Iz zgoraj omenjenih ugotovitev prihaja
tudi do neusklajenosti med sredstvi in obveznostmi za sredstva prejeta v upravljanje v bilanci stanja SFC.
Mnenje s pridržki
Razen glede možnih učinkov zadeve, opisane v odstavku Osnova za mnenje s pridržki, računovodski izkazi po
našem mnenju v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije za leto, končano 31. decembra 2011 ter njegov poslovni izid za
tedaj končano leto, v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu z določili Zakona o računovodstvu in na
njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi in slovenskimi računovodskimi standardi.
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Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zahtevah
V skladu z zahtevami zakonodaje potrjujemo, da so informacije v poslovnem poročilu skladne s priloženimi
računovodskimi izkazi.

Maribor, 24. februar 2012
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