PRISUTNI (3/3): Katarina Bakija, Dubravka Kopun i Boris Tušek

ZAPISNIČAR: Mirjana Bujdo Vađina, tajnica Nadzornog odbora HRT-a
IZVADAK IZ ZAPISNIKA O TEHNIČKOJ PROVEDBI
11. (ELEKTRONIČKE) SJEDNICE
održane 23. travnja 2017. godine

(1) Mišljenje na Aneks br. I. Ugovora o uvjetima korištenja autorskih glazbenih djela UP-445/14
između Hrvatskog društva skladatelja i Hrvatske radiotelevizije sukladno zaključku Nadzornog
odbora HRT-a s 35. redovne sjednice Nadzornog odbora.
Z A K LJ U Č A K
1. Revizorski odbor Hrvatske radiotelevizije smatra da potpisivanjem Aneksa br. I Ugovora o
uvjetima korištenja autorskih glazbenih djela UP-445/14, HRT se dovodi u povoljniju
situaciju u poslovnoj 2015. i 2016. godini s obzirom na visinu troškova o uvjetima korištenja
autorskih glazbenih djela u odnosu na obvezu koja proizlazi iz temeljnog Ugovora.
2. Na zahtjev Nadzornog odbora HRT-a, Revizorski odbor je razmotrio kakve efekte na poslovni
rezultat 2015. i 2016. godine može imati potpisivanje I. Aneksa. Kako se aneksom prihvaća
obračun troškova za korištenje autorskih glazbenih djela kakav je napravljen i knjižen u 2015oj godini, a koji odstupa od odredbi Ugovora, a u korist HRT-a, odredbe Aneksa su
prihvatljive za HRT. Isto se odnosi i na obračun obveze za 2016. godinu. U trenutku
donošenja ovog zaključka RO prezentiran je potpisan Aneks od strane Hrvatskog društva
skladatelja, čime se potkrepljuje dogovor da se manje obračunati troškovi neće potraživati.
3. Revizorski odbor upozorava stručne službe HRT-a da ubuduće prilikom izračuna obveza
HRT-a temeljem ugovora koji sadrže više varijabli, a koje sve nisu, eventualno, poznate
prilikom izrade financijskih izvješća, treba primijeniti načelo opreznosti i ukalkulirati
očekivano veći iznos troška, odnosno obaveze. Da se u ovom slučaju nije uspjelo s Hrvatskim
društvom skladatelja ispregovarati veće popuste, a što je sadržano u predmetnom I. Aneksu,
temeljem osnovnog Ugovora bilo bi nužno ispravljati financijski rezultat 2015. godine i
dodatno teretiti rezultat 2016. godine.
4. Predlaže se stručnim službama HRT-a da minimalno jednom godišnje provedu analizu svih
višegodišnjih ugovora, te da redovno u dogovoru sa RJ Financije i računovodstvo provedu
analizu utjecaja istih na financijske izvještaje.
5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predloženi Zaključak je usvojen jednoglasno (3 glasa „ZA“ – Katarina Bakija, Dubravka Kopun i
Boris Tušek).

11. (elektronička) sjednica je završena 24. travnja 2017. godine.
Točnost izvatka iz zapisnika
ovjerava:
Mirjana Bujdo Vađina, dipl.iur.

Predsjednica Revizorskog odbora:

dr. sc. Katarina Bakija, v.r.

