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Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износ
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 
1.1. Основни подаци

УФУС АФА ЗАШТИТА
је недобитна организација која
ауторских права филмских аутора и носилаца ауторског права, на основу уговора са УФУС АФА 
ЗАШТИТОМ или на основу закона у области заштите ауторских права.
Организација  је основана 10.09.2014.године са
 
Матични број 
 
Шифра делатности  9499
 
Организација је основана од стране Удружења филмских аутора Србије (УФУС) и Асоцијације 
филмских аутора (АФА)
 
Организација обавља делатност колективног остваривања ауторских и сродних права на основу 
дозволе Завода за интелектуалну својину РС, издате 
29. децембра 
 
Дозвола за колективно остваривање  
ауторског права на филмским делима, издата је за:
- ,,искључивог права да другоме забрани или дозволи реемитовање филмских дела;
- Права на накнаду од реемитовања филмских дела;
- Права на посебну накнаду од увоз
звука, слике и текста за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за 
умножавање филмских дела за личне,  некомерцијалне потребе физичких лица.
 
Решење је објављено у Службеном гласнику Р
 
У ,, Сл.гласнику РС,, бр 112 од 15.
кабловско реемтовање филмских тела која изнси 2%  на основицу коју чини приход од претплате 
који се израчунава као производ
броја претплатника са применом од 01.
 
Основни акт Организације је Статут који је донет од стране
године. Статут је донет у складу са З
удружењима
године. и 30.
 
Заступник Организације је Стефан Ђелинео.
 
Организација је на дан 31.12. 2020.г
3). 

 УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

  

ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Основни подаци

УФУС АФА ЗАШТИТА
је недобитна организација која
ауторских права филмских аутора и носилаца ауторског права, на основу уговора са УФУС АФА 
ЗАШТИТОМ или на основу закона у области заштите ауторских права.
Организација  је основана 10.09.2014.године са

Матични број -28156286   

Шифра делатности  9499

Организација је основана од стране Удружења филмских аутора Србије (УФУС) и Асоцијације 
филмских аутора (АФА)

Организација обавља делатност колективног остваривања ауторских и сродних права на основу 
дозволе Завода за интелектуалну својину РС, издате 

децембра 2016.године

Дозвола за колективно остваривање  
ауторског права на филмским делима, издата је за:

,,искључивог права да другоме забрани или дозволи реемитовање филмских дела;
Права на накнаду од реемитовања филмских дела;
Права на посебну накнаду од увоз

звука, слике и текста за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за 
умножавање филмских дела за личне,  некомерцијалне потребе физичких лица.

Решење је објављено у Службеном гласнику Р

У ,, Сл.гласнику РС,, бр 112 од 15.
кабловско реемтовање филмских тела која изнси 2%  на основицу коју чини приход од претплате 
који се израчунава као производ
броја претплатника са применом од 01.

Основни акт Организације је Статут који је донет од стране
Статут је донет у складу са З

удружењима. Измене и допуне Статута вршене су 27.
. и 30. августа 

ступник Организације је Стефан Ђелинео.

Организација је на дан 31.12. 2020.г

УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Основни подаци 

УФУС АФА ЗАШТИТА- Организација филмских аутора Србије (
је недобитна организација која
ауторских права филмских аутора и носилаца ауторског права, на основу уговора са УФУС АФА 
ЗАШТИТОМ или на основу закона у области заштите ауторских права.
Организација  је основана 10.09.2014.године са

28156286   -108724895

Шифра делатности  9499- Делатност осталих организација на бази учлањења

Организација је основана од стране Удружења филмских аутора Србије (УФУС) и Асоцијације 
филмских аутора (АФА). 

Организација обавља делатност колективног остваривања ауторских и сродних права на основу 
дозволе Завода за интелектуалну својину РС, издате 

2016.године. 

Дозвола за колективно остваривање  
ауторског права на филмским делима, издата је за:

,,искључивог права да другоме забрани или дозволи реемитовање филмских дела;
Права на накнаду од реемитовања филмских дела;
Права на посебну накнаду од увоз

звука, слике и текста за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за 
умножавање филмских дела за личне,  некомерцијалне потребе физичких лица.

Решење је објављено у Службеном гласнику Р

У ,, Сл.гласнику РС,, бр 112 од 15.
кабловско реемтовање филмских тела која изнси 2%  на основицу коју чини приход од претплате 
који се израчунава као производ месечне цене претплате у појединачној понуди за основни пакет и 
броја претплатника са применом од 01.

Основни акт Организације је Статут који је донет од стране
Статут је донет у складу са З

. Измене и допуне Статута вршене су 27.
августа 2016. године.

ступник Организације је Стефан Ђелинео.

Организација је на дан 31.12. 2020.г

УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Организација филмских аутора Србије (
је недобитна организација која је основана у циљу колективног остваривања имовинских 
ауторских права филмских аутора и носилаца ауторског права, на основу уговора са УФУС АФА 
ЗАШТИТОМ или на основу закона у области заштите ауторских права.
Организација  је основана 10.09.2014.године са

108724895 

Делатност осталих организација на бази учлањења

Организација је основана од стране Удружења филмских аутора Србије (УФУС) и Асоцијације 

Организација обавља делатност колективног остваривања ауторских и сродних права на основу 
дозволе Завода за интелектуалну својину РС, издате 

Дозвола за колективно остваривање  имовинских права аутора филмских дела  и носилаца 
ауторског права на филмским делима, издата је за:

,,искључивог права да другоме забрани или дозволи реемитовање филмских дела;
Права на накнаду од реемитовања филмских дела;
Права на посебну накнаду од увоза односно продаје техничких уређаја и празних носача 

звука, слике и текста за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за 
умножавање филмских дела за личне,  некомерцијалне потребе физичких лица.

Решење је објављено у Службеном гласнику Р

У ,, Сл.гласнику РС,, бр 112 од 15. децембра 
кабловско реемтовање филмских тела која изнси 2%  на основицу коју чини приход од претплате 

месечне цене претплате у појединачној понуди за основни пакет и 
броја претплатника са применом од 01. јануара 

Основни акт Организације је Статут који је донет од стране
Статут је донет у складу са Законом о ауторским и сродним правима и Закона о 

. Измене и допуне Статута вршене су 27.
2016. године. 

ступник Организације је Стефан Ђелинео. 

Организација је на дан 31.12. 2020.години имала три  запослена радника (31.

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Организација филмских аутора Србије (
је основана у циљу колективног остваривања имовинских 

ауторских права филмских аутора и носилаца ауторског права, на основу уговора са УФУС АФА 
ЗАШТИТОМ или на основу закона у области заштите ауторских права.
Организација  је основана 10.09.2014.године са седиштем у Београду, Теразије 26.

Делатност осталих организација на бази учлањења

Организација је основана од стране Удружења филмских аутора Србије (УФУС) и Асоцијације 

Организација обавља делатност колективног остваривања ауторских и сродних права на основу 
дозволе Завода за интелектуалну својину РС, издате 

имовинских права аутора филмских дела  и носилаца 
ауторског права на филмским делима, издата је за: 

,,искључивог права да другоме забрани или дозволи реемитовање филмских дела;
Права на накнаду од реемитовања филмских дела;

а односно продаје техничких уређаја и празних носача 
звука, слике и текста за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за 
умножавање филмских дела за личне,  некомерцијалне потребе физичких лица.

Решење је објављено у Службеном гласнику РС бр. 10/2017 од 14.

децембра 2017. године објављена је Тарифа накнаде за 
кабловско реемтовање филмских тела која изнси 2%  на основицу коју чини приход од претплате 

месечне цене претплате у појединачној понуди за основни пакет и 
јануара 2018.године.

Основни акт Организације је Статут који је донет од стране
аконом о ауторским и сродним правима и Закона о 

. Измене и допуне Статута вршене су 27. августа 

  

одини имала три  запослена радника (31.

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

Организација филмских аутора Србије (У даље
је основана у циљу колективног остваривања имовинских 

ауторских права филмских аутора и носилаца ауторског права, на основу уговора са УФУС АФА 
ЗАШТИТОМ или на основу закона у области заштите ауторских права.

седиштем у Београду, Теразије 26.

Делатност осталих организација на бази учлањења

Организација је основана од стране Удружења филмских аутора Србије (УФУС) и Асоцијације 

Организација обавља делатност колективног остваривања ауторских и сродних права на основу 
дозволе Завода за интелектуалну својину РС, издате Решењем 990 бр

имовинских права аутора филмских дела  и носилаца 

,,искључивог права да другоме забрани или дозволи реемитовање филмских дела;
Права на накнаду од реемитовања филмских дела; 

а односно продаје техничких уређаја и празних носача 
звука, слике и текста за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за 
умножавање филмских дела за личне,  некомерцијалне потребе физичких лица.

С бр. 10/2017 од 14. фебруара 

године објављена је Тарифа накнаде за 
кабловско реемтовање филмских тела која изнси 2%  на основицу коју чини приход од претплате 

месечне цене претплате у појединачној понуди за основни пакет и 
2018.године. 

Основни акт Организације је Статут који је донет од стране Скупштине дана 
аконом о ауторским и сродним правима и Закона о 

августа 2015.

одини имала три  запослена радника (31.

АУТОРА СРБИЈЕ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 2020.године 

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено 

даљем тексту
је основана у циљу колективног остваривања имовинских 

ауторских права филмских аутора и носилаца ауторског права, на основу уговора са УФУС АФА 
ЗАШТИТОМ или на основу закона у области заштите ауторских права. 

седиштем у Београду, Теразије 26.

Делатност осталих организација на бази учлањења. 

Организација је основана од стране Удружења филмских аутора Србије (УФУС) и Асоцијације 

Организација обавља делатност колективног остваривања ауторских и сродних права на основу 
ешењем 990 број 021

имовинских права аутора филмских дела  и носилаца 

,,искључивог права да другоме забрани или дозволи реемитовање филмских дела;

а односно продаје техничких уређаја и празних носача 
звука, слике и текста за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за 
умножавање филмских дела за личне,  некомерцијалне потребе физичких лица. 

фебруара 2017.године.

године објављена је Тарифа накнаде за 
кабловско реемтовање филмских тела која изнси 2%  на основицу коју чини приход од претплате 

месечне цене претплате у појединачној понуди за основни пакет и 

Скупштине дана 10.
аконом о ауторским и сродним правима и Закона о 

2015. године, 26.

одини имала три  запослена радника (31. Децембра 

 
 

м тексту: „Организација
је основана у циљу колективног остваривања имовинских 

ауторских права филмских аутора и носилаца ауторског права, на основу уговора са УФУС АФА 

седиштем у Београду, Теразије 26. 

Организација је основана од стране Удружења филмских аутора Србије (УФУС) и Асоцијације 

Организација обавља делатност колективног остваривања ауторских и сродних права на основу 
021-2016/98345 од 

имовинских права аутора филмских дела  и носилаца 

,,искључивог права да другоме забрани или дозволи реемитовање филмских дела; 

а односно продаје техничких уређаја и празних носача 
звука, слике и текста за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за 

2017.године. 

године објављена је Тарифа накнаде за 
кабловско реемтовање филмских тела која изнси 2%  на основицу коју чини приход од претплате 

месечне цене претплате у појединачној понуди за основни пакет и 

10. Септембра 
аконом о ауторским и сродним правима и Закона о 

, 26. Новембра 

Децембра 2019.год. 

  

Организација“ 
је основана у циљу колективног остваривања имовинских 

ауторских права филмских аутора и носилаца ауторског права, на основу уговора са УФУС АФА 

Организација је основана од стране Удружења филмских аутора Србије (УФУС) и Асоцијације 

Организација обавља делатност колективног остваривања ауторских и сродних права на основу 
2016/98345 од                

имовинских права аутора филмских дела  и носилаца 

а односно продаје техничких уређаја и празних носача 
звука, слике и текста за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за 

године објављена је Тарифа накнаде за 
кабловско реемтовање филмских тела која изнси 2%  на основицу коју чини приход од претплате 

месечне цене претплате у појединачној понуди за основни пакет и 

Септембра 2014. 
аконом о ауторским и сродним правима и Закона о 

Новембра 2015. 

2019.год. -

               



 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износ
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (наставак)
 

1.2. 
 

- 

- 

- 

- 

- 

 
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И 

И РАЧУНОВОДСТВ
  

2.1. Основе за састављање и пр

На основу Закона о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 73/2019), правна лица и 
предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и 
процењивање имови
обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о рачуноводству и 
осталом применљивом подзаконском регулативом. На основу члана 2, тачке 2 Закона, 
Организација је основана као недобит

 
С
финансијски извештаји
оквиру и садржини рачуна у контном окви
137/2014. године), Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 
друга правна лица (Сл. Гласник РС, бр. 137/2014), Правилником о садржају Статистичког 
извештаја за Друга правна лица (Сл. Глас
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у финансијским 
извештајима микро и других правних лица (Сл. Гласник РС, бр. 118/2013. године и 
95/2014. године).

 УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

  

ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (наставак)

 Органи Организације
  

 СКУПШТИНА
Организације.

 УПРАВНИ ОДБОР
Управни одбор има 11 чланова, које бира Скупштина. Мандат  члана Уоправног одбора 
траје 4 године од тренутка иѕбора, с тим да се чланство ограничава на највише два 
узастопна мандата.

 ДИРЕКТОР Организације руководи радом 
именује и разрешава Управни одбор. Мандат директора траје  четири године, уз 
могућност поновних избора.

 НАДЗОРНИ ОДБОР је контролни орган Организације, који прати и контролише рад  
Организације. Надзорни одбор има 3 ч
састава, а који из свог састава бирају председника Надзорног одбора. Мандат члана 
Надзорног одбора траје 4 године од тренутка избора, с тим да се чланство ограничава 
на највише два узастопна мандата.

 САВЕТ АУТОРА ј
контролну и регулаторну функцију у вези са применом Плана расподеле. Савет аутора 
има 5 чланова, које именује Скупштина

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И 
И РАЧУНОВОДСТВ
 

Основе за састављање и пр

На основу Закона о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 73/2019), правна лица и 
предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и 
процењивање имови
обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о рачуноводству и 
осталом применљивом подзаконском регулативом. На основу члана 2, тачке 2 Закона, 
Организација је основана као недобит

Сагласно члану 26.
финансијски извештаји
оквиру и садржини рачуна у контном окви
137/2014. године), Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 
друга правна лица (Сл. Гласник РС, бр. 137/2014), Правилником о садржају Статистичког 
извештаја за Друга правна лица (Сл. Глас
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у финансијским 
извештајима микро и других правних лица (Сл. Гласник РС, бр. 118/2013. године и 
95/2014. године).

УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (наставак)

Органи Организације 

СКУПШТИНА је највиши орган Организације. Скупштину чине сви чланови 
Организације. 
УПРАВНИ ОДБОР- управља радом Организац
Управни одбор има 11 чланова, које бира Скупштина. Мандат  члана Уоправног одбора 
траје 4 године од тренутка иѕбора, с тим да се чланство ограничава на највише два 
узастопна мандата. 
ДИРЕКТОР Организације руководи радом 
именује и разрешава Управни одбор. Мандат директора траје  четири године, уз 
могућност поновних избора.
НАДЗОРНИ ОДБОР је контролни орган Организације, који прати и контролише рад  
Организације. Надзорни одбор има 3 ч
састава, а који из свог састава бирају председника Надзорног одбора. Мандат члана 
Надзорног одбора траје 4 године од тренутка избора, с тим да се чланство ограничава 
на највише два узастопна мандата.
САВЕТ АУТОРА је стално стручно радно тело Скупштине Организације, које има 
контролну и регулаторну функцију у вези са применом Плана расподеле. Савет аутора 
има 5 чланова, које именује Скупштина

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И 
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

Основе за састављање и пр

На основу Закона о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 73/2019), правна лица и 
предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и 
процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање и 
обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о рачуноводству и 
осталом применљивом подзаконском регулативом. На основу члана 2, тачке 2 Закона, 
Организација је основана као недобит

члану 26. Закон
финансијски извештаји  
оквиру и садржини рачуна у контном окви
137/2014. године), Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 
друга правна лица (Сл. Гласник РС, бр. 137/2014), Правилником о садржају Статистичког 
извештаја за Друга правна лица (Сл. Глас
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у финансијским 
извештајима микро и других правних лица (Сл. Гласник РС, бр. 118/2013. године и 
95/2014. године). 

УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (наставак)

 

је највиши орган Организације. Скупштину чине сви чланови 

управља радом Организац
Управни одбор има 11 чланова, које бира Скупштина. Мандат  члана Уоправног одбора 
траје 4 године од тренутка иѕбора, с тим да се чланство ограничава на највише два 

ДИРЕКТОР Организације руководи радом 
именује и разрешава Управни одбор. Мандат директора траје  четири године, уз 
могућност поновних избора. 
НАДЗОРНИ ОДБОР је контролни орган Организације, који прати и контролише рад  
Организације. Надзорни одбор има 3 ч
састава, а који из свог састава бирају председника Надзорног одбора. Мандат члана 
Надзорног одбора траје 4 године од тренутка избора, с тим да се чланство ограничава 
на највише два узастопна мандата.

е стално стручно радно тело Скупштине Организације, које има 
контролну и регулаторну функцију у вези са применом Плана расподеле. Савет аутора 
има 5 чланова, које именује Скупштина

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
ЕНИ МЕТОД 

Основе за састављање и презентацију

На основу Закона о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 73/2019), правна лица и 
предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и 

не и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање и 
обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о рачуноводству и 
осталом применљивом подзаконском регулативом. На основу члана 2, тачке 2 Закона, 
Организација је основана као недобит

Закона о рачуноводст
 приказани су 

оквиру и садржини рачуна у контном окви
137/2014. године), Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 
друга правна лица (Сл. Гласник РС, бр. 137/2014), Правилником о садржају Статистичког 
извештаја за Друга правна лица (Сл. Глас
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у финансијским 
извештајима микро и других правних лица (Сл. Гласник РС, бр. 118/2013. године и 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (наставак)

је највиши орган Организације. Скупштину чине сви чланови 

управља радом Организац
Управни одбор има 11 чланова, које бира Скупштина. Мандат  члана Уоправног одбора 
траје 4 године од тренутка иѕбора, с тим да се чланство ограничава на највише два 

ДИРЕКТОР Организације руководи радом Стручне службе Организације. Директора 
именује и разрешава Управни одбор. Мандат директора траје  четири године, уз 

НАДЗОРНИ ОДБОР је контролни орган Организације, који прати и контролише рад  
Организације. Надзорни одбор има 3 члана, аутора, које бира Скупштина из свог 
састава, а који из свог састава бирају председника Надзорног одбора. Мандат члана 
Надзорног одбора траје 4 године од тренутка избора, с тим да се чланство ограничава 
на највише два узастопна мандата. 

е стално стручно радно тело Скупштине Организације, које има 
контролну и регулаторну функцију у вези са применом Плана расподеле. Савет аутора 
има 5 чланова, које именује Скупштина. 

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
 

езентацију финансијских извештаја

На основу Закона о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 73/2019), правна лица и 
предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и 

не и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање и 
обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о рачуноводству и 
осталом применљивом подзаконском регулативом. На основу члана 2, тачке 2 Закона, 
Организација је основана као недобитна организација и разврстана је у Друго правно лице.

о рачуноводству (,,Сл. Гласник РС,, бр
су у формату прописаном Правилником о контном 

оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за 
137/2014. године), Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 
друга правна лица (Сл. Гласник РС, бр. 137/2014), Правилником о садржају Статистичког 
извештаја за Друга правна лица (Сл. Гласник РС, бр. 137/2014) и Правилником о начину 
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у финансијским 
извештајима микро и других правних лица (Сл. Гласник РС, бр. 118/2013. године и 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (наставак) 

је највиши орган Организације. Скупштину чине сви чланови 

управља радом Организације у складу са одлукама Скупштине.
Управни одбор има 11 чланова, које бира Скупштина. Мандат  члана Уоправног одбора 
траје 4 године од тренутка иѕбора, с тим да се чланство ограничава на највише два 

Стручне службе Организације. Директора 
именује и разрешава Управни одбор. Мандат директора траје  четири године, уз 

НАДЗОРНИ ОДБОР је контролни орган Организације, који прати и контролише рад  
лана, аутора, које бира Скупштина из свог 

састава, а који из свог састава бирају председника Надзорног одбора. Мандат члана 
Надзорног одбора траје 4 године од тренутка избора, с тим да се чланство ограничава 

е стално стручно радно тело Скупштине Организације, које има 
контролну и регулаторну функцију у вези са применом Плана расподеле. Савет аутора 

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

финансијских извештаја

На основу Закона о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 73/2019), правна лица и 
предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и 

не и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање и 
обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о рачуноводству и 
осталом применљивом подзаконском регулативом. На основу члана 2, тачке 2 Закона, 

на организација и разврстана је у Друго правно лице.

,,Сл. Гласник РС,, бр
у формату прописаном Правилником о контном 

ру за друга правна лица (Сл. Гласник РС, бр. 
137/2014. године), Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 
друга правна лица (Сл. Гласник РС, бр. 137/2014), Правилником о садржају Статистичког 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

 
2.3. Упоредни подаци

Упоредне
за

 
Корекција за 
пословни
на
расподел
подаци  били упоредиви са 2020.годином, посебно имајући у
непрофитна, и да 
Организације.
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1.

Некретнине

1) 
пословни

2) 

Некретнине
се

Набавна вредност (цена коштања) 
 

1) фактурну цену, укључујући увозне царине и друге дажбине, пореске обавезе које се не 
могу повратити, након одузимања трговачких попуста и рабата;
2) све трошкове к
које је неопходно да би средство могло функционисати
Организација  има евидентирану ПС  и канцеларијску опрему.
 
Након
односно
губитке

 

 УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

  

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

Упоредни подаци

Упоредне податке
завршену на дан

Корекција за 
пословних приход
на наплаћена
расподел ауторима
подаци  били упоредиви са 2020.годином, посебно имајући у
непрофитна, и да 
Организације.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1. Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења

1) је вероватно
пословни субјект

2) се набавна вредност

Некретнине, постројења
се мере по набавној

Набавна вредност (цена коштања) 

1) фактурну цену, укључујући увозне царине и друге дажбине, пореске обавезе које се не 
могу повратити, након одузимања трговачких попуста и рабата;
2) све трошкове к
које је неопходно да би средство могло функционисати
Организација  има евидентирану ПС  и канцеларијску опрему.

Након почетног
односно цени 
губитке по основу

 

УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

Упоредни подаци 

податке представљају
дан 31. децембра

Корекција за период 01. 
прихода и пословн

ћена потраживања
ауторима исказаних као расход у билансу успеха

подаци  били упоредиви са 2020.годином, посебно имајући у
непрофитна, и да у билансу успеха траба да искаже
Организације. 

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Некретнине, постројења и опрема

постројења и опрема

вероватно да ће будуће
субјект; и 

вредност, односно

постројења и 
набавној вредности

Набавна вредност (цена коштања) 

1) фактурну цену, укључујући увозне царине и друге дажбине, пореске обавезе које се не 
могу повратити, након одузимања трговачких попуста и рабата;
2) све трошкове који се могу директно приписати довођењу средства на локацију и у стање 
које је неопходно да би средство могло функционисати
Организација  има евидентирану ПС  и канцеларијску опрему.

почетног признавања
 коштања умањеној

основу обезвређења.

  

УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

представљају кориговани 
децембра 2019. године.

 јануара до 
и пословних расхода

потраживања у 2019. годину 
исказаних као расход у билансу успеха

подаци  били упоредиви са 2020.годином, посебно имајући у
у билансу успеха траба да искаже

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Некретнине, постројења и опрема

опрема се признају

будуће економске

односно цена коштања

 опрема која испуњавају
вредности, односно

Набавна вредност (цена коштања) некретнина, постројења и опреме 

1) фактурну цену, укључујући увозне царине и друге дажбине, пореске обавезе које се не 
могу повратити, након одузимања трговачких попуста и рабата;

оји се могу директно приписати довођењу средства на локацију и у стање 
које је неопходно да би средство могло функционисати
Организација  има евидентирану ПС  и канцеларијску опрему.

признавања, некретнине, постројења и опрема
умањеној за акумулирану

обезвређења. 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

кориговани финансијски
године. 

јануара до 31. децембра 
расхода за износ од 

годину иска
исказаних као расход у билансу успеха

подаци  били упоредиви са 2020.годином, посебно имајући у
у билансу успеха траба да искаже

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Некретнине, постројења и опрема 

признају као средство

економске користи 

коштања тог средства

испуњавају услове
о цени коштања

некретнина, постројења и опреме 

1) фактурну цену, укључујући увозне царине и друге дажбине, пореске обавезе које се не 
могу повратити, након одузимања трговачких попуста и рабата;

оји се могу директно приписати довођењу средства на локацију и у стање 
које је неопходно да би средство могло функционисати
Организација  има евидентирану ПС  и канцеларијску опрему.

некретнине, постројења и опрема
акумулирану амортизацију

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

финансијски извештаји

ецембра 2020. године 
износ од 56.462 хиљаде динара, 

исказана као приход, а која су 
исказаних као расход у билансу успеха. 

подаци  били упоредиви са 2020.годином, посебно имајући у
у билансу успеха траба да искаже само приход 

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

средство само, 

 повезане са

средства може

услове за признавање
коштања. 

некретнина, постројења и опреме 

1) фактурну цену, укључујући увозне царине и друге дажбине, пореске обавезе које се не 
могу повратити, након одузимања трговачких попуста и рабата;

оји се могу директно приписати довођењу средства на локацију и у стање 
које је неопходно да би средство могло функционисати 
Организација  има евидентирану ПС  и канцеларијску опрему.

некретнине, постројења и опрема се
амортизацију

АУТОРА СРБИЈЕ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 2020.године 

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено 

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 

извештаји на 

године извршена је смањењем
56.462 хиљаде динара, 

зана као приход, а која су 
. Корекција је извршен

подаци  били упоредиви са 2020.годином, посебно имајући у виду да је организација 
приход до висине 

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

, ако: 

са тим средством

може поуздано измерити

признавање као 

некретнина, постројења и опреме обухвата:

1) фактурну цену, укључујући увозне царине и друге дажбине, пореске обавезе које се не 
могу повратити, након одузимања трговачких попуста и рабата; 

оји се могу директно приписати довођењу средства на локацију и у стање 

Организација  има евидентирану ПС  и канцеларијску опрему. 

се мере по на
амортизацију и за евентуалне

 
 

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

 дан и за годину

извршена је смањењем
56.462 хиљаде динара, који се односи 

зана као приход, а која су намењен
Корекција је извршена да би  

виду да је организација 
до висине  трошков

средством притицати

измерити. 

 средство, почетно

обухвата: 

1) фактурну цену, укључујући увозне царине и друге дажбине, пореске обавезе које се не 

оји се могу директно приписати довођењу средства на локацију и у стање 

набавној вредности
евентуалне акумулиране

  

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

годину 

извршена је смањењем  
који се односи 

намењена за 
а да би  

виду да је организација 
трошкова 

притицати у 

почетно 

1) фактурну цену, укључујући увозне царине и друге дажбине, пореске обавезе које се не 

оји се могу директно приписати довођењу средства на локацију и у стање 

вредности, 
акумулиране 



 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износ
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3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1.  Некретнине, постројења и опрема

Износ
Амортизација
налази
предвиђа

Корисни
субјект
пословног

Амортизација се обрач

3.2.       Залихе

Залихе инвентара процењују се по набавној вредности умањеној за губитке по основу 
обезвређења.
Набавну вредност залиха
набавке.
Инвентар са веком траја
предвиђеним пореским прописима  обухватају се на залихама сировина и материјала.
Набављени инвентар  отписује се једнократно, приликом давања у у употребу.

 
3.3.        Краткорочна потраживања
 

Кратк
накнаде за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографски и телевизијских)
Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА
.Висина накнаде за пра
искоришћавају у вршењу своје делатности, износи 
представља производ месечне  цене претплате за основни пакет и броја претплатника, што 
је дефинисано Тарифон  н
(кинематографских и телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА
Организација филмских аутора Србије (,,Сл. Гласник РС,, број 112/2017).

 

 УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

  

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Некретнине, постројења и опрема

Износ који се
Амортизација 
налази на локацији
предвиђа управа

Корисни век трајања
субјект. Процена
пословног субјекта

Амортизација се обрач

Залихе 

Залихе инвентара процењују се по набавној вредности умањеној за губитке по основу 
обезвређења. 
Набавну вредност залиха
набавке. 
Инвентар са веком траја
предвиђеним пореским прописима  обухватају се на залихама сировина и материјала.
Набављени инвентар  отписује се једнократно, приликом давања у у употребу.

Краткорочна потраживања

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од кабловских оператера
накнаде за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографски и телевизијских)
Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА
.Висина накнаде за пра
искоришћавају у вршењу своје делатности, износи 
представља производ месечне  цене претплате за основни пакет и броја претплатника, што 
је дефинисано Тарифон  н
(кинематографских и телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА
Организација филмских аутора Србије (,,Сл. Гласник РС,, број 112/2017).

 

УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Некретнине, постројења и опрема

 амортизује, 
 средства започиње

локацији и у стању
управа. 

трајања средства
Процена корисног

субјекта са сличним

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом

Залихе инвентара процењују се по набавној вредности умањеној за губитке по основу 
 

Набавну вредност залиха

Инвентар са веком трајања краћим од годину дана и чија је вредност мања од вредности 
предвиђеним пореским прописима  обухватају се на залихама сировина и материјала.
Набављени инвентар  отписује се једнократно, приликом давања у у употребу.

Краткорочна потраживања

орочна потраживања обухватају потраживања од кабловских оператера
накнаде за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографски и телевизијских)
Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА
.Висина накнаде за права кабловско реемитовања филмских дела која кабловски оператери 
искоришћавају у вршењу своје делатности, износи 
представља производ месечне  цене претплате за основни пакет и броја претплатника, што 
је дефинисано Тарифон  н
(кинематографских и телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА
Организација филмских аутора Србије (,,Сл. Гласник РС,, број 112/2017).

 

УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Некретнине, постројења и опрема (наставак)

, алоцира се на
започиње када оно
стању које је неопходно

средства дефинише
корисног века средства

сличним средствима

унава пропорционалном методом

Залихе инвентара процењују се по набавној вредности умањеној за губитке по основу 

Набавну вредност залиха ивентара 

ња краћим од годину дана и чија је вредност мања од вредности 
предвиђеним пореским прописима  обухватају се на залихама сировина и материјала.
Набављени инвентар  отписује се једнократно, приликом давања у у употребу.

Краткорочна потраживања 

орочна потраживања обухватају потраживања од кабловских оператера
накнаде за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографски и телевизијских)
Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА

ва кабловско реемитовања филмских дела која кабловски оператери 
искоришћавају у вршењу своје делатности, износи 
представља производ месечне  цене претплате за основни пакет и броја претплатника, што 
је дефинисано Тарифон  накнада за кабловско реемитовање филмских дела 
(кинематографских и телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА
Организација филмских аутора Србије (,,Сл. Гласник РС,, број 112/2017).

  

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

(наставак) 

на систематској
оно постане расположиво

неопходно да средство

дефинише се помоћу
средства, је ствар

средствима. 

унава пропорционалном методом

Залихе инвентара процењују се по набавној вредности умањеној за губитке по основу 

 чине нето фактурна вредност и зависни трошкови 

ња краћим од годину дана и чија је вредност мања од вредности 
предвиђеним пореским прописима  обухватају се на залихама сировина и материјала.
Набављени инвентар  отписује се једнократно, приликом давања у у употребу.

орочна потраживања обухватају потраживања од кабловских оператера
накнаде за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографски и телевизијских)
Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА

ва кабловско реемитовања филмских дела која кабловски оператери 
искоришћавају у вршењу своје делатности, износи 
представља производ месечне  цене претплате за основни пакет и броја претплатника, што 

акнада за кабловско реемитовање филмских дела 
(кинематографских и телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА
Организација филмских аутора Србије (,,Сл. Гласник РС,, број 112/2017).

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

систематској основи у
расположиво
средство функционише

помоћу његове очекиване
ствар просуђивања

унава пропорционалном методом. 

Залихе инвентара процењују се по набавној вредности умањеној за губитке по основу 

чине нето фактурна вредност и зависни трошкови 

ња краћим од годину дана и чија је вредност мања од вредности 
предвиђеним пореским прописима  обухватају се на залихама сировина и материјала.
Набављени инвентар  отписује се једнократно, приликом давања у у употребу.

орочна потраживања обухватају потраживања од кабловских оператера
накнаде за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографски и телевизијских)
Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА-организација филмских аутора Србије

ва кабловско реемитовања филмских дела која кабловски оператери 
искоришћавају у вршењу своје делатности, износи 2% од прихода од претплате, који 
представља производ месечне  цене претплате за основни пакет и броја претплатника, што 

акнада за кабловско реемитовање филмских дела 
(кинематографских и телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА
Организација филмских аутора Србије (,,Сл. Гласник РС,, број 112/2017).

АУТОРА СРБИЈЕ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 2020.године 

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено 

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

у току корисног
расположиво за коришћење

функционише на

очекиване користи
просуђивања заснованог

Залихе инвентара процењују се по набавној вредности умањеној за губитке по основу 

чине нето фактурна вредност и зависни трошкови 

ња краћим од годину дана и чија је вредност мања од вредности 
предвиђеним пореским прописима  обухватају се на залихама сировина и материјала.
Набављени инвентар  отписује се једнократно, приликом давања у у употребу.

орочна потраживања обухватају потраживања од кабловских оператера
накнаде за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографски и телевизијских)

организација филмских аутора Србије
ва кабловско реемитовања филмских дела која кабловски оператери 

2% од прихода од претплате, који 
представља производ месечне  цене претплате за основни пакет и броја претплатника, што 

акнада за кабловско реемитовање филмских дела 
(кинематографских и телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА
Организација филмских аутора Србије (,,Сл. Гласник РС,, број 112/2017).  

 
 

(наставак) 

корисног века средства
коришћење, то јест када

на начин на ко

користи за пословни
заснованог на искуству

Залихе инвентара процењују се по набавној вредности умањеној за губитке по основу 

чине нето фактурна вредност и зависни трошкови 

ња краћим од годину дана и чија је вредност мања од вредности 
предвиђеним пореским прописима  обухватају се на залихама сировина и материјала. 
Набављени инвентар  отписује се једнократно, приликом давања у у употребу. 

орочна потраживања обухватају потраживања од кабловских оператера по основу 
накнаде за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографски и телевизијских)

организација филмских аутора Србије
ва кабловско реемитовања филмских дела која кабловски оператери 

2% од прихода од претплате, који 
представља производ месечне  цене претплате за основни пакет и броја претплатника, што 

акнада за кабловско реемитовање филмских дела 
(кинематографских и телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА

 

  

средства. 
када се 
који то 

пословни 
искуству 

Залихе инвентара процењују се по набавној вредности умањеној за губитке по основу 

чине нето фактурна вредност и зависни трошкови 

ња краћим од годину дана и чија је вредност мања од вредности 
 

по основу 
накнаде за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографски и телевизијских) у 

организација филмских аутора Србије 
ва кабловско реемитовања филмских дела која кабловски оператери 

2% од прихода од претплате, који 
представља производ месечне  цене претплате за основни пакет и броја претплатника, што 

акнада за кабловско реемитовање филмских дела 
(кинематографских и телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА- 
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3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.3.       Краткорочна потраживања
 

Краткорочна потраживања
номиналној вредности, умањеној индиректно 
ненаплативости потраживања, а директно ако је
документована

Вероватноћа немогућности наплате утврђује се у сваком конкретном случају на основу 
документованих разлога (стечај, односно ликвидација дужника, презадуженост, отуђење 
имовине, принудно поравнање, ванпарнично поравњање, зас
управног органа и друго).

Ефекти настали накнадним мерењем краткорочних потраживања се признају уз 
истовремено умањење разграничених прихода, односно обавеза према ауторима
проистеклих из ненаплаћених потраживања

3.4.        Готовина

Готовина и готовински еквиваленти и 
динарским текућим рачунима у пословним банкама

3.5       Обавезе

Обавеза је садашња обавеза, произашла из прошлих догађаја и за чије с
одлив ресурса. Обавеза се признаје када је извесно да ће због исплате садашње обавезе, 
доћи до одлива ресурса пословног субјекта и када се износ за њену исплату може поуздано 
измерити.

Обавезе
финансијске
 
Поред обавеза према добављачима, најзначајнија  обавеза је обавеза по основу тантијема 
ауторима, које представљају најмање 70% наплаћених прихода.  Обавеза према а
измирује на основу општег и појединачног обрачуна, а сагласно 
ауторских права на филмским делима (кинематографским и телевизијским) и расподели 
наканада донет од стране Скупштине Организације 2019.године.
 

 
 
 
 
 

 УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

  

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Краткорочна потраживања

Краткорочна потраживања
номиналној вредности, умањеној индиректно 
ненаплативости потраживања, а директно ако је
документована

Вероватноћа немогућности наплате утврђује се у сваком конкретном случају на основу 
документованих разлога (стечај, односно ликвидација дужника, презадуженост, отуђење 
имовине, принудно поравнање, ванпарнично поравњање, зас
управног органа и друго).

Ефекти настали накнадним мерењем краткорочних потраживања се признају уз 
истовремено умањење разграничених прихода, односно обавеза према ауторима
проистеклих из ненаплаћених потраживања

Готовина и готовински еквиваленти

Готовина и готовински еквиваленти и 
динарским текућим рачунима у пословним банкама

Обавезе 

Обавеза је садашња обавеза, произашла из прошлих догађаја и за чије с
одлив ресурса. Обавеза се признаје када је извесно да ће због исплате садашње обавезе, 
доћи до одлива ресурса пословног субјекта и када се износ за њену исплату може поуздано 
измерити. 

Обавезе се процењују
финансијске трансакције

Поред обавеза према добављачима, најзначајнија  обавеза је обавеза по основу тантијема 
ауторима, које представљају најмање 70% наплаћених прихода.  Обавеза према а
измирује на основу општег и појединачног обрачуна, а сагласно 
ауторских права на филмским делима (кинематографским и телевизијским) и расподели 
наканада донет од стране Скупштине Организације 2019.године.

УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Краткорочна потраживања

Краткорочна потраживања
номиналној вредности, умањеној индиректно 
ненаплативости потраживања, а директно ако је
документована 

Вероватноћа немогућности наплате утврђује се у сваком конкретном случају на основу 
документованих разлога (стечај, односно ликвидација дужника, презадуженост, отуђење 
имовине, принудно поравнање, ванпарнично поравњање, зас
управног органа и друго).

Ефекти настали накнадним мерењем краткорочних потраживања се признају уз 
истовремено умањење разграничених прихода, односно обавеза према ауторима
проистеклих из ненаплаћених потраживања

и готовински еквиваленти

Готовина и готовински еквиваленти и 
динарским текућим рачунима у пословним банкама

Обавеза је садашња обавеза, произашла из прошлих догађаја и за чије с
одлив ресурса. Обавеза се признаје када је извесно да ће због исплате садашње обавезе, 
доћи до одлива ресурса пословног субјекта и када се износ за њену исплату може поуздано 

процењују у висини
трансакције, према

Поред обавеза према добављачима, најзначајнија  обавеза је обавеза по основу тантијема 
ауторима, које представљају најмање 70% наплаћених прихода.  Обавеза према а
измирује на основу општег и појединачног обрачуна, а сагласно 
ауторских права на филмским делима (кинематографским и телевизијским) и расподели 
наканада донет од стране Скупштине Организације 2019.године.

УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Краткорочна потраживања (наставак)

Краткорочна потраживања на сваки датум биланса стања Организација
номиналној вредности, умањеној индиректно 
ненаплативости потраживања, а директно ако је

Вероватноћа немогућности наплате утврђује се у сваком конкретном случају на основу 
документованих разлога (стечај, односно ликвидација дужника, презадуженост, отуђење 
имовине, принудно поравнање, ванпарнично поравњање, зас
управног органа и друго). 

Ефекти настали накнадним мерењем краткорочних потраживања се признају уз 
истовремено умањење разграничених прихода, односно обавеза према ауторима
проистеклих из ненаплаћених потраживања

и готовински еквиваленти

Готовина и готовински еквиваленти и 
динарским текућим рачунима у пословним банкама

Обавеза је садашња обавеза, произашла из прошлих догађаја и за чије с
одлив ресурса. Обавеза се признаје када је извесно да ће због исплате садашње обавезе, 
доћи до одлива ресурса пословног субјекта и када се износ за њену исплату може поуздано 

висини номиналне
према веродостојним

Поред обавеза према добављачима, најзначајнија  обавеза је обавеза по основу тантијема 
ауторима, које представљају најмање 70% наплаћених прихода.  Обавеза према а
измирује на основу општег и појединачног обрачуна, а сагласно 
ауторских права на филмским делима (кинематографским и телевизијским) и расподели 
наканада донет од стране Скупштине Организације 2019.године.

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

(наставак) 

на сваки датум биланса стања Организација
номиналној вредности, умањеној индиректно 
ненаплативости потраживања, а директно ако је

Вероватноћа немогућности наплате утврђује се у сваком конкретном случају на основу 
документованих разлога (стечај, односно ликвидација дужника, презадуженост, отуђење 
имовине, принудно поравнање, ванпарнично поравњање, зас

Ефекти настали накнадним мерењем краткорочних потраживања се признају уз 
истовремено умањење разграничених прихода, односно обавеза према ауторима
проистеклих из ненаплаћених потраживања од оператера .

и готовински еквиваленти 

Готовина и готовински еквиваленти и исказани у билансу стања обхвата стање на 
динарским текућим рачунима у пословним банкама

Обавеза је садашња обавеза, произашла из прошлих догађаја и за чије с
одлив ресурса. Обавеза се признаје када је извесно да ће због исплате садашње обавезе, 
доћи до одлива ресурса пословног субјекта и када се износ за њену исплату може поуздано 

номиналне вредности
веродостојним исправама

Поред обавеза према добављачима, најзначајнија  обавеза је обавеза по основу тантијема 
ауторима, које представљају најмање 70% наплаћених прихода.  Обавеза према а
измирује на основу општег и појединачног обрачуна, а сагласно 
ауторских права на филмским делима (кинематографским и телевизијским) и расподели 
наканада донет од стране Скупштине Организације 2019.године.

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

на сваки датум биланса стања Организација
номиналној вредности, умањеној индиректно за процењени износ вероватне 
ненаплативости потраживања, а директно ако је немогућност

Вероватноћа немогућности наплате утврђује се у сваком конкретном случају на основу 
документованих разлога (стечај, односно ликвидација дужника, презадуженост, отуђење 
имовине, принудно поравнање, ванпарнично поравњање, застарелост, судско решење, акт 

Ефекти настали накнадним мерењем краткорочних потраживања се признају уз 
истовремено умањење разграничених прихода, односно обавеза према ауторима

од оператера . 

казани у билансу стања обхвата стање на 
динарским текућим рачунима у пословним банкама 

Обавеза је садашња обавеза, произашла из прошлих догађаја и за чије с
одлив ресурса. Обавеза се признаје када је извесно да ће због исплате садашње обавезе, 
доћи до одлива ресурса пословног субјекта и када се износ за њену исплату може поуздано 

вредности проистекле
исправама. 

Поред обавеза према добављачима, најзначајнија  обавеза је обавеза по основу тантијема 
ауторима, које представљају најмање 70% наплаћених прихода.  Обавеза према а
измирује на основу општег и појединачног обрачуна, а сагласно 
ауторских права на филмским делима (кинематографским и телевизијским) и расподели 
наканада донет од стране Скупштине Организације 2019.године. 

АУТОРА СРБИЈЕ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 2020.године 

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено 

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак

на сваки датум биланса стања Организација
за процењени износ вероватне 

немогућност наплате извесна и 

Вероватноћа немогућности наплате утврђује се у сваком конкретном случају на основу 
документованих разлога (стечај, односно ликвидација дужника, презадуженост, отуђење 

тарелост, судско решење, акт 

Ефекти настали накнадним мерењем краткорочних потраживања се признају уз 
истовремено умањење разграничених прихода, односно обавеза према ауторима

казани у билансу стања обхвата стање на 

Обавеза је садашња обавеза, произашла из прошлих догађаја и за чије се измирење очекује 
одлив ресурса. Обавеза се признаје када је извесно да ће због исплате садашње обавезе, 
доћи до одлива ресурса пословног субјекта и када се износ за њену исплату може поуздано 

оистекле из одговарајуће

Поред обавеза према добављачима, најзначајнија  обавеза је обавеза по основу тантијема 
ауторима, које представљају најмање 70% наплаћених прихода.  Обавеза према а
измирује на основу општег и појединачног обрачуна, а сагласно Правилнику о заштити 
ауторских права на филмским делима (кинематографским и телевизијским) и расподели 

 

 
 

(наставак) 

на сваки датум биланса стања Организација процењуј
за процењени износ вероватне 

наплате извесна и 

Вероватноћа немогућности наплате утврђује се у сваком конкретном случају на основу 
документованих разлога (стечај, односно ликвидација дужника, презадуженост, отуђење 

тарелост, судско решење, акт 

Ефекти настали накнадним мерењем краткорочних потраживања се признају уз 
истовремено умањење разграничених прихода, односно обавеза према ауторима

казани у билансу стања обхвата стање на 

е измирење очекује 
одлив ресурса. Обавеза се признаје када је извесно да ће због исплате садашње обавезе, 
доћи до одлива ресурса пословног субјекта и када се износ за њену исплату може поуздано 

одговарајуће пословне

Поред обавеза према добављачима, најзначајнија  обавеза је обавеза по основу тантијема 
ауторима, које представљају најмање 70% наплаћених прихода.  Обавеза према ауторима се 

Правилнику о заштити 
ауторских права на филмским делима (кинематографским и телевизијским) и расподели 

  

процењује по 
за процењени износ вероватне 

наплате извесна и 

Вероватноћа немогућности наплате утврђује се у сваком конкретном случају на основу 
документованих разлога (стечај, односно ликвидација дужника, презадуженост, отуђење 

тарелост, судско решење, акт 

Ефекти настали накнадним мерењем краткорочних потраживања се признају уз 
истовремено умањење разграничених прихода, односно обавеза према ауторима 

казани у билансу стања обхвата стање на 

е измирење очекује 
одлив ресурса. Обавеза се признаје када је извесно да ће због исплате садашње обавезе, 
доћи до одлива ресурса пословног субјекта и када се износ за њену исплату може поуздано 

пословне и 

Поред обавеза према добављачима, најзначајнија  обавеза је обавеза по основу тантијема 
уторима се 

Правилнику о заштити 
ауторских права на филмским делима (кинематографским и телевизијским) и расподели 



 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
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3.  ПРЕГЛЕД 

 
3.6       Пасивна временска разграничења

У оквиру пасивних временских разграничења исказују се унапред наплаћени приходи и 
трошкови текућег периода за које није примљена исправа или кад обавеза плаћања настаје 
у 
У оквиру пасивних временских разграничења исказују се одложени приходи 
Приход по основу фактурисане накнаде  за кабловко реемитовање  који није наплаћен до 
истека текуће године, 
у приходима  у наредним обрачунским периодима, када биде наплаћен.

 
3.7        Приход

Приход представља бруто прилив економских користи у току обрачунског периода који 
произлази из редовних активности пословног субјекта.

Приход се признаје
према начелу настанка пословног догађаја. Уколико постоји значајна неизвесност наплате, 
приходи се одлажу преко билансних позиција врменских разграничења.

Расход представља смањење економских користи у току обрачунског периода у облику 
одлива или потрошње имовине или стварања обавеза .

Расходи који настају у току редовног пословања пословног субјекта укључују: трошкове 
материјала и енергије, зараде, амортиз
сл.

Приходи и расходи у финансијском извештају се класификују као пословни приходи и 
расходи, финансијски приходи и расходи и остали приходи и расходи.

У складу са Статутом Организације, од прихода оствар
кабловско реемитовање филмских дела
рада Организације, а разлика представља средства намењена за расподелу ауторима. Од 
средстава намењених ауторима издвајају се средства за култ
средства за приговоре и жалбе. Филмским ауторима се  средства уплаћују у складу са 
Планом расподеле који усваја Скупштина Организације.

Приходи Организације  се исказују до
Управног одбо

 

 

 УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

  

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Пасивна временска разграничења
У оквиру пасивних временских разграничења исказују се унапред наплаћени приходи и 
трошкови текућег периода за које није примљена исправа или кад обавеза плаћања настаје 
у будућем периоду.
У оквиру пасивних временских разграничења исказују се одложени приходи 
Приход по основу фактурисане накнаде  за кабловко реемитовање  који није наплаћен до 
истека текуће године, 
у приходима  у наредним обрачунским периодима, када биде наплаћен.

Приходи и расход
Приход представља бруто прилив економских користи у току обрачунског периода који 
произлази из редовних активности пословног субјекта.

Приход се признаје
према начелу настанка пословног догађаја. Уколико постоји значајна неизвесност наплате, 
приходи се одлажу преко билансних позиција врменских разграничења.

Расход представља смањење економских користи у току обрачунског периода у облику 
одлива или потрошње имовине или стварања обавеза .

Расходи који настају у току редовног пословања пословног субјекта укључују: трошкове 
материјала и енергије, зараде, амортиз
сл. 

Приходи и расходи у финансијском извештају се класификују као пословни приходи и 
расходи, финансијски приходи и расходи и остали приходи и расходи.

У складу са Статутом Организације, од прихода оствар
кабловско реемитовање филмских дела
рада Организације, а разлика представља средства намењена за расподелу ауторима. Од 
средстава намењених ауторима издвајају се средства за култ
средства за приговоре и жалбе. Филмским ауторима се  средства уплаћују у складу са 
Планом расподеле који усваја Скупштина Организације.

Приходи Организације  се исказују до
Управног одбо

 

УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Пасивна временска разграничења
У оквиру пасивних временских разграничења исказују се унапред наплаћени приходи и 
трошкови текућег периода за које није примљена исправа или кад обавеза плаћања настаје 

будућем периоду. 
У оквиру пасивних временских разграничења исказују се одложени приходи 
Приход по основу фактурисане накнаде  за кабловко реемитовање  који није наплаћен до 
истека текуће године, евидентира се на пасивним временским разграничењима и исказ
у приходима  у наредним обрачунским периодима, када биде наплаћен.

и расходи 
Приход представља бруто прилив економских користи у току обрачунског периода који 
произлази из редовних активности пословног субјекта.

Приход се признаје у висини нето
према начелу настанка пословног догађаја. Уколико постоји значајна неизвесност наплате, 
приходи се одлажу преко билансних позиција врменских разграничења.

Расход представља смањење економских користи у току обрачунског периода у облику 
одлива или потрошње имовине или стварања обавеза .

Расходи који настају у току редовног пословања пословног субјекта укључују: трошкове 
материјала и енергије, зараде, амортиз

Приходи и расходи у финансијском извештају се класификују као пословни приходи и 
расходи, финансијски приходи и расходи и остали приходи и расходи.

У складу са Статутом Организације, од прихода оствар
кабловско реемитовање филмских дела
рада Организације, а разлика представља средства намењена за расподелу ауторима. Од 
средстава намењених ауторима издвајају се средства за култ
средства за приговоре и жалбе. Филмским ауторима се  средства уплаћују у складу са 
Планом расподеле који усваја Скупштина Организације.

Приходи Организације  се исказују до
Управног одбора, а максимално могу да износе 30% у складу  Стутом Организације.

 

УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Пасивна временска разграничења 
У оквиру пасивних временских разграничења исказују се унапред наплаћени приходи и 
трошкови текућег периода за које није примљена исправа или кад обавеза плаћања настаје 

У оквиру пасивних временских разграничења исказују се одложени приходи 
Приход по основу фактурисане накнаде  за кабловко реемитовање  који није наплаћен до 

евидентира се на пасивним временским разграничењима и исказ
у приходима  у наредним обрачунским периодима, када биде наплаћен.

Приход представља бруто прилив економских користи у току обрачунског периода који 
произлази из редовних активности пословног субјекта.

у висини нето накнаде за кабловско реемитовање 
према начелу настанка пословног догађаја. Уколико постоји значајна неизвесност наплате, 
приходи се одлажу преко билансних позиција врменских разграничења.

Расход представља смањење економских користи у току обрачунског периода у облику 
одлива или потрошње имовине или стварања обавеза .

Расходи који настају у току редовног пословања пословног субјекта укључују: трошкове 
материјала и енергије, зараде, амортиз

Приходи и расходи у финансијском извештају се класификују као пословни приходи и 
расходи, финансијски приходи и расходи и остали приходи и расходи.

У складу са Статутом Организације, од прихода оствар
кабловско реемитовање филмских дела
рада Организације, а разлика представља средства намењена за расподелу ауторима. Од 
средстава намењених ауторима издвајају се средства за култ
средства за приговоре и жалбе. Филмским ауторима се  средства уплаћују у складу са 
Планом расподеле који усваја Скупштина Организације.

Приходи Организације  се исказују до
ра, а максимално могу да износе 30% у складу  Стутом Организације.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

У оквиру пасивних временских разграничења исказују се унапред наплаћени приходи и 
трошкови текућег периода за које није примљена исправа или кад обавеза плаћања настаје 

У оквиру пасивних временских разграничења исказују се одложени приходи 
Приход по основу фактурисане накнаде  за кабловко реемитовање  који није наплаћен до 

евидентира се на пасивним временским разграничењима и исказ
у приходима  у наредним обрачунским периодима, када биде наплаћен.

Приход представља бруто прилив економских користи у току обрачунског периода који 
произлази из редовних активности пословног субјекта.

накнаде за кабловско реемитовање 
према начелу настанка пословног догађаја. Уколико постоји значајна неизвесност наплате, 
приходи се одлажу преко билансних позиција врменских разграничења.

Расход представља смањење економских користи у току обрачунског периода у облику 
одлива или потрошње имовине или стварања обавеза .

Расходи који настају у току редовног пословања пословног субјекта укључују: трошкове 
материјала и енергије, зараде, амортизацију, производне услуге, нематеријалне трошкове и 

Приходи и расходи у финансијском извештају се класификују као пословни приходи и 
расходи, финансијски приходи и расходи и остали приходи и расходи.

У складу са Статутом Организације, од прихода оствар
кабловско реемитовање филмских дела наплацене посебне накнаде
рада Организације, а разлика представља средства намењена за расподелу ауторима. Од 
средстава намењених ауторима издвајају се средства за култ
средства за приговоре и жалбе. Филмским ауторима се  средства уплаћују у складу са 
Планом расподеле који усваја Скупштина Организације.

Приходи Организације  се исказују до висине трошкова који  се опредељују Одлуком 
ра, а максимално могу да износе 30% у складу  Стутом Организације.

  

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

У оквиру пасивних временских разграничења исказују се унапред наплаћени приходи и 
трошкови текућег периода за које није примљена исправа или кад обавеза плаћања настаје 

У оквиру пасивних временских разграничења исказују се одложени приходи 
Приход по основу фактурисане накнаде  за кабловко реемитовање  који није наплаћен до 

евидентира се на пасивним временским разграничењима и исказ
у приходима  у наредним обрачунским периодима, када биде наплаћен.

Приход представља бруто прилив економских користи у току обрачунског периода који 
произлази из редовних активности пословног субјекта. 

накнаде за кабловско реемитовање 
према начелу настанка пословног догађаја. Уколико постоји значајна неизвесност наплате, 
приходи се одлажу преко билансних позиција врменских разграничења.

Расход представља смањење економских користи у току обрачунског периода у облику 
одлива или потрошње имовине или стварања обавеза . 

Расходи који настају у току редовног пословања пословног субјекта укључују: трошкове 
ацију, производне услуге, нематеријалне трошкове и 

Приходи и расходи у финансијском извештају се класификују као пословни приходи и 
расходи, финансијски приходи и расходи и остали приходи и расходи.

У складу са Статутом Организације, од прихода оствареног од прикупљене
наплацене посебне накнаде

рада Организације, а разлика представља средства намењена за расподелу ауторима. Од 
средстава намењених ауторима издвајају се средства за култ
средства за приговоре и жалбе. Филмским ауторима се  средства уплаћују у складу са 
Планом расподеле који усваја Скупштина Организације. 

висине трошкова који  се опредељују Одлуком 
ра, а максимално могу да износе 30% у складу  Стутом Организације.

АУТОРА СРБИЈЕ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 2020.године 

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено 

ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

У оквиру пасивних временских разграничења исказују се унапред наплаћени приходи и 
трошкови текућег периода за које није примљена исправа или кад обавеза плаћања настаје 

У оквиру пасивних временских разграничења исказују се одложени приходи 
Приход по основу фактурисане накнаде  за кабловко реемитовање  који није наплаћен до 

евидентира се на пасивним временским разграничењима и исказ
у приходима  у наредним обрачунским периодима, када биде наплаћен. 

Приход представља бруто прилив економских користи у току обрачунског периода који 

накнаде за кабловско реемитовање 
према начелу настанка пословног догађаја. Уколико постоји значајна неизвесност наплате, 
приходи се одлажу преко билансних позиција врменских разграничења. 

Расход представља смањење економских користи у току обрачунског периода у облику 

Расходи који настају у току редовног пословања пословног субјекта укључују: трошкове 
ацију, производне услуге, нематеријалне трошкове и 

Приходи и расходи у финансијском извештају се класификују као пословни приходи и 
расходи, финансијски приходи и расходи и остали приходи и расходи. 

еног од прикупљене
наплацене посебне накнаде, одбијају се трошкови 

рада Организације, а разлика представља средства намењена за расподелу ауторима. Од 
средстава намењених ауторима издвајају се средства за културна и социјална давања и 
средства за приговоре и жалбе. Филмским ауторима се  средства уплаћују у складу са 

висине трошкова који  се опредељују Одлуком 
ра, а максимално могу да износе 30% у складу  Стутом Организације.

 
 

(наставак) 

У оквиру пасивних временских разграничења исказују се унапред наплаћени приходи и 
трошкови текућег периода за које није примљена исправа или кад обавеза плаћања настаје 

У оквиру пасивних временских разграничења исказују се одложени приходи . 
Приход по основу фактурисане накнаде  за кабловко реемитовање  који није наплаћен до 

евидентира се на пасивним временским разграничењима и исказ

Приход представља бруто прилив економских користи у току обрачунског периода који 

накнаде за кабловско реемитовање  филмских дела 
према начелу настанка пословног догађаја. Уколико постоји значајна неизвесност наплате, 

Расход представља смањење економских користи у току обрачунског периода у облику 

Расходи који настају у току редовног пословања пословног субјекта укључују: трошкове 
ацију, производне услуге, нематеријалне трошкове и 

Приходи и расходи у финансијском извештају се класификују као пословни приходи и 

еног од прикупљене накнаде за 
, одбијају се трошкови 

рада Организације, а разлика представља средства намењена за расподелу ауторима. Од 
урна и социјална давања и 

средства за приговоре и жалбе. Филмским ауторима се  средства уплаћују у складу са 

висине трошкова који  се опредељују Одлуком 
ра, а максимално могу да износе 30% у складу  Стутом Организације. 

  

У оквиру пасивних временских разграничења исказују се унапред наплаћени приходи и 
трошкови текућег периода за које није примљена исправа или кад обавеза плаћања настаје 

Приход по основу фактурисане накнаде  за кабловко реемитовање  који није наплаћен до 
евидентира се на пасивним временским разграничењима и исказује 

Приход представља бруто прилив економских користи у току обрачунског периода који 

филмских дела 
према начелу настанка пословног догађаја. Уколико постоји значајна неизвесност наплате, 

Расход представља смањење економских користи у току обрачунског периода у облику 

Расходи који настају у току редовног пословања пословног субјекта укључују: трошкове 
ацију, производне услуге, нематеријалне трошкове и 

Приходи и расходи у финансијском извештају се класификују као пословни приходи и 

накнаде за 
, одбијају се трошкови 

рада Организације, а разлика представља средства намењена за расподелу ауторима. Од 
урна и социјална давања и 

средства за приговоре и жалбе. Филмским ауторима се  средства уплаћују у складу са 

висине трошкова који  се опредељују Одлуком 
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3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.7        Приходи и расходи
 

Фактурисани а ненаплаћени приход  до 
одложених прихода, односно одложених обавеза за тан
ненаплаћеним приходима.

3.7.1

Пословни приходи проистичу из редовних активности Организација, која се односи на 
колективно остваривање права филмских аутора Србије и

 
3.7.2

             Расходи
 

            Трошкови зарада се исказују у висини стварно обрачунатих зарада.
 

 Други пословни расходи се признају по фактурној вредности, односно вредности утврђеној 
 на основу рачуноводствене испра
 
 Трошкови
 периода
 

3.8  Финансијски
  

Финансијске
  

3.9        Трошкови зарада и  н

Трошкови
Зараде се об

Србији и актима Организације
 
 
 

 УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

  

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Приходи и расходи

Фактурисани а ненаплаћени приход  до 
дложених прихода, односно одложених обавеза за тан

ненаплаћеним приходима.

3.7.1 Пословни приходи

Пословни приходи проистичу из редовних активности Организација, која се односи на 
колективно остваривање права филмских аутора Србије и

-Права на накнаду од реемитовања филмских дела;
-Права на посебну накнаду од увоза односно продаје техничких уређаја и празних 
носача звука наплаћене у складу са Законом о ауторском и сродним правима

3.7.2 Пословни расходи

Расходи се обрачунавају

Трошкови зарада се исказују у висини стварно обрачунатих зарада.

Други пословни расходи се признају по фактурној вредности, односно вредности утврђеној 
на основу рачуноводствене испра

Трошкови одржавања
периода у којем

Финансијски 

Финансијске расходе чине

Трошкови зарада и  н

Трошкови зарада
Зараде се обр

Србији и актима Организације

УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Приходи и расходи (наставак)

Фактурисани а ненаплаћени приход  до 
дложених прихода, односно одложених обавеза за тан

ненаплаћеним приходима.

Пословни приходи 
 

Пословни приходи проистичу из редовних активности Организација, која се односи на 
колективно остваривање права филмских аутора Србије и

Права на накнаду од реемитовања филмских дела;
Права на посебну накнаду од увоза односно продаје техничких уређаја и празних 
носача звука наплаћене у складу са Законом о ауторском и сродним правима

Пословни расходи 

брачунавају по

Трошкови зарада се исказују у висини стварно обрачунатих зарада.

Други пословни расходи се признају по фактурној вредности, односно вредности утврђеној 
на основу рачуноводствене испра

одржавања и оправки
којем настану. 

 приходи и расходи

расходе чине 

Трошкови зарада и  накнад

зарада се исказују
рачунавају у складу са законским прописима који се примењују у Републици 

Србији и актима Организације. 

УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

(наставак) 

Фактурисани а ненаплаћени приход  до 
дложених прихода, односно одложених обавеза за тан

ненаплаћеним приходима. 

 

Пословни приходи проистичу из редовних активности Организација, која се односи на 
колективно остваривање права филмских аутора Србије и

Права на накнаду од реемитовања филмских дела;
Права на посебну накнаду од увоза односно продаје техничких уређаја и празних 
носача звука наплаћене у складу са Законом о ауторском и сродним правима

 

по начелу узрочности

Трошкови зарада се исказују у висини стварно обрачунатих зарада.

Други пословни расходи се признају по фактурној вредности, односно вредности утврђеној 
на основу рачуноводствене исправе. 

оправки основних

расходи 

 трошкови камата

акнада  зарада 

исказују у висини
ачунавају у складу са законским прописима који се примењују у Републици 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Фактурисани а ненаплаћени приход  до 31.12. текуће године 
дложених прихода, односно одложених обавеза за тан

Пословни приходи проистичу из редовних активности Организација, која се односи на 
колективно остваривање права филмских аутора Србије и

Права на накнаду од реемитовања филмских дела;
Права на посебну накнаду од увоза односно продаје техничких уређаја и празних 
носача звука наплаћене у складу са Законом о ауторском и сродним правима

узрочности прихода

Трошкови зарада се исказују у висини стварно обрачунатих зарада.

Други пословни расходи се признају по фактурној вредности, односно вредности утврђеној 

основних средстава 

трошкови камата. 

зарада запосленима

висини стварно обрачунатих
ачунавају у складу са законским прописима који се примењују у Републици 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

31.12. текуће године 
дложених прихода, односно одложених обавеза за тантијеме ауторима садржаних у 

Пословни приходи проистичу из редовних активности Организација, која се односи на 
колективно остваривање права филмских аутора Србије и обухватају:

Права на накнаду од реемитовања филмских дела; 
Права на посебну накнаду од увоза односно продаје техничких уређаја и празних 
носача звука наплаћене у складу са Законом о ауторском и сродним правима

прихода и расхода

Трошкови зарада се исказују у висини стварно обрачунатих зарада.

Други пословни расходи се признају по фактурној вредности, односно вредности утврђеној 

 покривају се

енима 

обрачунатих зарада
ачунавају у складу са законским прописима који се примењују у Републици 

АУТОРА СРБИЈЕ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 2020.године 

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено 

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

31.12. текуће године  разграничава 
ијеме ауторима садржаних у 

Пословни приходи проистичу из редовних активности Организација, која се односи на 
обухватају: 

Права на посебну накнаду од увоза односно продаје техничких уређаја и празних 
носача звука наплаћене у складу са Законом о ауторском и сродним правима

расхода.  

Трошкови зарада се исказују у висини стварно обрачунатих зарада. 

Други пословни расходи се признају по фактурној вредности, односно вредности утврђеној 

се из прихода обрачунског

зарада. 
ачунавају у складу са законским прописима који се примењују у Републици 

 
 

(наставак) 

разграничава се у корист 
ијеме ауторима садржаних у 

Пословни приходи проистичу из редовних активности Организација, која се односи на 

Права на посебну накнаду од увоза односно продаје техничких уређаја и празних 
носача звука наплаћене у складу са Законом о ауторском и сродним правима 

Други пословни расходи се признају по фактурној вредности, односно вредности утврђеној 

обрачунског 

ачунавају у складу са законским прописима који се примењују у Републици 

  

у корист 
ијеме ауторима садржаних у 

Пословни приходи проистичу из редовних активности Организација, која се односи на 

Права на посебну накнаду од увоза односно продаје техничких уређаја и празних 

Други пословни расходи се признају по фактурној вредности, односно вредности утврђеној    

      

ачунавају у складу са законским прописима који се примењују у Републици 



 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износ
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3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

 
3.10.       

Организација је недобитна организација. Организација у своје име а за рачун чланова врши 
наплату 
трошкове,  врши исплату ауторима,а на основу   плана расподеле.  

4 ОПРЕМА

 
 
Набавна
Стање на почетку године
Набавке
Стање на
 
Исправка вредности
Амортизација у току године
Стање на дан 31. децембра
 
Садашња

 
 

5 ЗАЛИХЕ

Ситан инвентар у употреби
Дати аванси
Минус: Исправка вредности
Укупно залихе  нето

 
У оквиру датих аванса  с
години. 
 
 
 
 
 
 
 

 УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

  

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

       Порез на добит
 

Организација је недобитна организација. Организација у своје име а за рачун чланова врши 
наплату накнаде за реемитовање филмских дела
трошкове,  врши исплату ауторима,а на основу   плана расподеле.  

ПРЕМА 

Набавна вредност 
Стање на почетку године
Набавке у току године

на дан 31. децембра

Исправка вредности
Амортизација у току године
Стање на дан 31. децембра

Садашња вредност на

ЗАЛИХЕ 

Ситан инвентар у употреби
Дати аванси 
Минус: Исправка вредности
Укупно залихе  нето

У оквиру датих аванса  с

УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Порез на добит 

Организација је недобитна организација. Организација у своје име а за рачун чланова врши 
накнаде за реемитовање филмских дела

трошкове,  врши исплату ауторима,а на основу   плана расподеле.  

Стање на почетку године 
године 

децембра 

Исправка вредности 
Амортизација у току године 
Стање на дан 31. децембра 

на дан 31. децембра

Ситан инвентар у употреби 

Минус: Исправка вредности 
Укупно залихе  нето 

У оквиру датих аванса  су плаћене услуге по предрачунима за које су рачуни испостављени у 2021.

УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Организација је недобитна организација. Организација у своје име а за рачун чланова врши 
накнаде за реемитовање филмских дела

трошкове,  врши исплату ауторима,а на основу   плана расподеле.  

дан 31. децембра 

у плаћене услуге по предрачунима за које су рачуни испостављени у 2021.

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Организација је недобитна организација. Организација у своје име а за рачун чланова врши 
накнаде за реемитовање филмских дела

трошкове,  врши исплату ауторима,а на основу   плана расподеле.  

у плаћене услуге по предрачунима за које су рачуни испостављени у 2021.

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Организација је недобитна организација. Организација у своје име а за рачун чланова врши 
накнаде за реемитовање филмских дела и по умањењу за административне 

трошкове,  врши исплату ауторима,а на основу   плана расподеле.  

 

31. децембар 

у плаћене услуге по предрачунима за које су рачуни испостављени у 2021.

АУТОРА СРБИЈЕ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 2020.године 

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено 

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

Организација је недобитна организација. Организација у своје име а за рачун чланова врши 
и по умањењу за административне 

трошкове,  врши исплату ауторима,а на основу   плана расподеле.   

У хиљадама динара
2020.

 
116 
15 

131 
 

10 
20 
30 

 
101 

У хиљадама динара
31. децембар 

2020. 
14 

623 
(14) 
623 

у плаћене услуге по предрачунима за које су рачуни испостављени у 2021.

 
 

(наставак) 

Организација је недобитна организација. Организација у своје име а за рачун чланова врши 
и по умањењу за административне 

У хиљадама динара
201

 
22
94

116

10
10

106

У хиљадама динара 
31. децембар 

2019. 
9 
19 
(9) 
19 

у плаћене услуге по предрачунима за које су рачуни испостављени у 2021.

  

Организација је недобитна организација. Организација у своје име а за рачун чланова врши 
и по умањењу за административне 

У хиљадама динара 
19. 

22 
94 

116 
 

- 
10 
10 

 
106 

31. децембар 

у плаћене услуге по предрачунима за које су рачуни испостављени у 2021. 



 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износ
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6 ПОТРАЖИВАЊА

  
Потраживање по основу накнаде
филмских дела
Потраживањ
 
Минус: Исправка вредности
 
Укупно потраживања нет

 

На дан  31.
године, 13 оператера је имала 
да је  број активних оператера
на  дан 31.
потписан Уг
телевизијских) у Србији из репертоара Уфус Афа Заштите  са 28 корисника и 16 оператера са 
којим нема потписан уговор

Преглед највећих потраживања са стањем на дан 31.12.2020.год

НАЗИВ ОПЕРАТЕРА
МОЈА СУПЕРНОВА
ЈП ,,ПОШТА
МТС АНТЕНА
ТЕЛЕКОМ
ЈОТЕЛ ДОО
ПОЛАРИС
ОРИОН ТЕЛЕКОМ
САТ ТРАКТ
ИНВЕСТ ИНЗЕЊЕРИНГ
НАША КАБЛОВСКА
ОСТАЛИ 

 
 
Оператерима са којима Организација нема потписан уговор
аконтативне фактуре.

Имајући у виду да за  кориснике  који нису потписали уговор и којима су испостављане  фактуре 
на бази аконтација
извршена индиректна исправка потраживања у износу од 5
разграничених прихода.

 УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

  

ПОТРАЖИВАЊА

Потраживање по основу накнаде
филмских дела 

ивања по основу посебне накнаде

Минус: Исправка вредности

Укупно потраживања нет

На дан  31. децембра 
године, 13 оператера је имала 
да је  број активних оператера
на  дан 31. децембра 
потписан Уговор о уступању права кабловског 
телевизијских) у Србији из репертоара Уфус Афа Заштите  са 28 корисника и 16 оператера са 
којим нема потписан уговор

Преглед највећих потраживања са стањем на дан 31.12.2020.год

НАЗИВ ОПЕРАТЕРА 
СУПЕРНОВА 

ПОШТА СРБИЈЕ,, БЕОГРАД
АНТЕНА ТВ  

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД
ДОО  

ПОЛАРИС  МЕДИА ДОО
ТЕЛЕКОМ ДОО 

ТРАКТ ДОО  
ИНЗЕЊЕРИНГ 

КАБЛОВСКА ДОО

Оператерима са којима Организација нема потписан уговор
ивне фактуре.

Имајући у виду да за  кориснике  који нису потписали уговор и којима су испостављане  фактуре 
на бази аконтација. постоји ризик од немогућности наплате
извршена индиректна исправка потраживања у износу од 5
разграничених прихода.

УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПОТРАЖИВАЊА 

Потраживање по основу накнаде

а по основу посебне накнаде

Минус: Исправка вредности 

Укупно потраживања нето 

децембра 2019.године 
године, 13 оператера је имала статусну промену припајање  оператеру МОЈА СУПЕРНОВА, тако 
да је  број активних оператера (којима је  фактурисана  накнада за реемитовање филмских дела)

децембра 2020.године 
овор о уступању права кабловског 

телевизијских) у Србији из репертоара Уфус Афа Заштите  са 28 корисника и 16 оператера са 
којим нема потписан уговор 

Преглед највећих потраживања са стањем на дан 31.12.2020.год

БЕОГРАД  

БЕОГРАД  

ДОО  
  

 
ДОО  

Оператерима са којима Организација нема потписан уговор
ивне фактуре. 

Имајући у виду да за  кориснике  који нису потписали уговор и којима су испостављане  фактуре 
постоји ризик од немогућности наплате

извршена индиректна исправка потраживања у износу од 5
разграничених прихода. 

УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

Потраживање по основу накнаде за кабловско реемитовање 

а по основу посебне накнаде 

.године Организација је 
статусну промену припајање  оператеру МОЈА СУПЕРНОВА, тако 
(којима је  фактурисана  накнада за реемитовање филмских дела)

2020.године  био 44. 
овор о уступању права кабловског 

телевизијских) у Србији из репертоара Уфус Афа Заштите  са 28 корисника и 16 оператера са 

Преглед највећих потраживања са стањем на дан 31.12.2020.год

Оператерима са којима Организација нема потписан уговор

Имајући у виду да за  кориснике  који нису потписали уговор и којима су испостављане  фактуре 
постоји ризик од немогућности наплате

извршена индиректна исправка потраживања у износу од 5

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

за кабловско реемитовање 

Организација је у евиденцији  имала 
статусну промену припајање  оператеру МОЈА СУПЕРНОВА, тако 
(којима је  фактурисана  накнада за реемитовање филмских дела)

. Организација на дан 31.
овор о уступању права кабловског реемитовања филмских дела (кинематографских и 

телевизијских) у Србији из репертоара Уфус Афа Заштите  са 28 корисника и 16 оператера са 

Преглед највећих потраживања са стањем на дан 31.12.2020.год

Оператерима са којима Организација нема потписан уговор

Имајући у виду да за  кориснике  који нису потписали уговор и којима су испостављане  фактуре 
постоји ризик од немогућности наплате

извршена индиректна исправка потраживања у износу од 5

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

31. децембар 

за кабловско реемитовање 
217

217
(57

160

у евиденцији  имала 
статусну промену припајање  оператеру МОЈА СУПЕРНОВА, тако 
(којима је  фактурисана  накнада за реемитовање филмских дела)

Организација на дан 31.
реемитовања филмских дела (кинематографских и 

телевизијских) у Србији из репертоара Уфус Афа Заштите  са 28 корисника и 16 оператера са 

Преглед највећих потраживања са стањем на дан 31.12.2020.године 

потраж

Оператерима са којима Организација нема потписан уговор. месечно су им испостав

Имајући у виду да за  кориснике  који нису потписали уговор и којима су испостављане  фактуре 
постоји ризик од немогућности наплате, тако да је за наведена потраживања 

извршена индиректна исправка потраживања у износу од 57.29

АУТОРА СРБИЈЕ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 2020.године 

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено 

У хиљадама дин
31. децембар 

2020. 

217.592 
238 

217.830 
(57.294) 

 
160.536 

у евиденцији  имала 57 оператера. Током 
статусну промену припајање  оператеру МОЈА СУПЕРНОВА, тако 
(којима је  фактурисана  накнада за реемитовање филмских дела)

Организација на дан 31. децембра 
реемитовања филмских дела (кинематографских и 

телевизијских) у Србији из репертоара Уфус Афа Заштите  са 28 корисника и 16 оператера са 

Салдо 
потраживања 

31.12.2020. 
116.670 

33.009 
11.374 
11,162 
11,000 

8,208 
5.079 
4.587 
4.572 
1.168 

11.001 
217.830 

месечно су им испостав

Имајући у виду да за  кориснике  који нису потписали уговор и којима су испостављане  фактуре 
тако да је за наведена потраживања 

7.294 хиљаде динара на терет 

 
 

хиљадама динара 
31. децембар 

2019 

299.263 
- 

299.263 
- 
 

299.263 

оператера. Током 
статусну промену припајање  оператеру МОЈА СУПЕРНОВА, тако 
(којима је  фактурисана  накнада за реемитовање филмских дела)

децембра 2020.године има 
реемитовања филмских дела (кинематографских и 

телевизијских) у Србији из репертоара Уфус Афа Заштите  са 28 корисника и 16 оператера са 

Салдо 
ивања  

 % учешће
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

месечно су им испостав

Имајући у виду да за  кориснике  који нису потписали уговор и којима су испостављане  фактуре 
тако да је за наведена потраживања 

динара на терет 

  

31. децембар 

 

 

 

оператера. Током 
статусну промену припајање  оператеру МОЈА СУПЕРНОВА, тако 
(којима је  фактурисана  накнада за реемитовање филмских дела)  

2020.године има 
реемитовања филмских дела (кинематографских и 

телевизијских) у Србији из репертоара Уфус Афа Заштите  са 28 корисника и 16 оператера са 

% учешће 
53,56 
15,15 

5,22 
5,12 
5,05 
3,77 
2,33 
2,11 
2,10 
0,54 
5,05 

100.00 

месечно су им испостављане 

Имајући у виду да за  кориснике  који нису потписали уговор и којима су испостављане  фактуре 
тако да је за наведена потраживања 

динара на терет 



 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износ

12 
 

Свим корисницима су  послати ИОС
послатих ИОС
120.939 хиљада 

7 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

 
Потраживања за камату

 

Законска затезна камата је обрачуната оператерима који не плаћају или касне у плаћању.

Обзиром да камата није наплаће
обавезе према ауторима 

8 ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

 
Текући  (пословни) рачун

 

Организација је у 2020.години пословала преко два пословна рачуна отворених код Комерцијалне 
и Алта банке.

9 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Организација  на дан 31.12.2020.године није имала салдо на  контима пореза на додату вредност у 
примљеним фактурама.

10. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Разграничени ПДВ по књижним одобрењима
Остала активна временска разграничења
исправљеним потраживањима
 

 

 

 УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

  

Свим корисницима су  послати ИОС
послатих ИОС-а враћено је 19 ИОС

9 хиљада динара што  ј

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања за камату

Законска затезна камата је обрачуната оператерима који не плаћају или касне у плаћању.

Обзиром да камата није наплаће
обавезе према ауторима 

ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Текући  (пословни) рачун

Организација је у 2020.години пословала преко два пословна рачуна отворених код Комерцијалне 
и Алта банке. 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Организација  на дан 31.12.2020.године није имала салдо на  контима пореза на додату вредност у 
примљеним фактурама.

КТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Разграничени ПДВ по књижним одобрењима
Остала активна временска разграничења
исправљеним потраживањима

 

УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено
Свим корисницима су  послати ИОС

а враћено је 19 ИОС
динара што  је 55,51%

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања за камату 

Законска затезна камата је обрачуната оператерима који не плаћају или касне у плаћању.

Обзиром да камата није наплаћена, разграничена је на будуће приходе, односно на 
обавезе према ауторима садржана у ненаплаћеним приходима.

ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Текући  (пословни) рачун 

Организација је у 2020.години пословала преко два пословна рачуна отворених код Комерцијалне 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Организација  на дан 31.12.2020.године није имала салдо на  контима пореза на додату вредност у 
примљеним фактурама. 

КТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Разграничени ПДВ по књижним одобрењима
Остала активна временска разграничења
исправљеним потраживањима 

 

УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено
Свим корисницима су  послати ИОС-и  са стањем на дан 31.

а враћено је 19 ИОС-а што је 31%. Усаглашен је износ  потраживања у износу од 
е 55,51% укупних потраживања

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

Законска затезна камата је обрачуната оператерима који не плаћају или касне у плаћању.

на, разграничена је на будуће приходе, односно на 
садржана у ненаплаћеним приходима.

ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Организација је у 2020.години пословала преко два пословна рачуна отворених код Комерцијалне 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

Организација  на дан 31.12.2020.године није имала салдо на  контима пореза на додату вредност у 

КТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Разграничени ПДВ по књижним одобрењима
Остала активна временска разграничења- разг.ПДВ у 

  

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено
и  са стањем на дан 31.

а што је 31%. Усаглашен је износ  потраживања у износу од 
укупних потраживања

Законска затезна камата је обрачуната оператерима који не плаћају или касне у плаћању.

на, разграничена је на будуће приходе, односно на 
садржана у ненаплаћеним приходима.

ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

Организација је у 2020.години пословала преко два пословна рачуна отворених код Комерцијалне 

Организација  на дан 31.12.2020.године није имала салдо на  контима пореза на додату вредност у 

КТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

Разграничени ПДВ по књижним одобрењима 
разг.ПДВ у 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено
и  са стањем на дан 31. децембра 

а што је 31%. Усаглашен је износ  потраживања у износу од 
укупних потраживања 

31. децембар 

Законска затезна камата је обрачуната оператерима који не плаћају или касне у плаћању.

на, разграничена је на будуће приходе, односно на 
садржана у ненаплаћеним приходима. 

 

31. децембар 

337.095

Организација је у 2020.години пословала преко два пословна рачуна отворених код Комерцијалне 

Организација  на дан 31.12.2020.године није имала салдо на  контима пореза на додату вредност у 

  У хиљадама динара
31. децембар 

АУТОРА СРБИЈЕ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 2020.године 

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено 
децембра 2020.године. Од 

а што је 31%. Усаглашен је износ  потраживања у износу од 

У хиљадама дин
31. децембар 

2020. 

1.498 

Законска затезна камата је обрачуната оператерима који не плаћају или касне у плаћању.

на, разграничена је на будуће приходе, односно на 

У хиљадама динара
31. децембар 

2020. 

337.095 

Организација је у 2020.години пословала преко два пословна рачуна отворених код Комерцијалне 

Организација  на дан 31.12.2020.године није имала салдо на  контима пореза на додату вредност у 

У хиљадама динара
31. децембар 

2020. 
1.145 

9.549 
10.694 

 
 

2020.године. Од 
а што је 31%. Усаглашен је износ  потраживања у износу од 

хиљадама динара 
31. децембар 

2019 

- 

Законска затезна камата је обрачуната оператерима који не плаћају или касне у плаћању. 

на, разграничена је на будуће приходе, односно на потенцијалне 

У хиљадама динара 
31. децембар 

2020. 

82.477 

Организација је у 2020.години пословала преко два пословна рачуна отворених код Комерцијалне 

Организација  на дан 31.12.2020.године није имала салдо на  контима пореза на додату вредност у 

У хиљадама динара 
31. децембар 

2020
126

126

  

2020.године. Од 57 
а што је 31%. Усаглашен је износ  потраживања у износу од 

31. децембар 

потенцијалне 

31. децембар 

 

Организација је у 2020.години пословала преко два пословна рачуна отворених код Комерцијалне 

Организација  на дан 31.12.2020.године није имала салдо на  контима пореза на додату вредност у 

31. децембар 
2020. 

126 

- 
126 



 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износ

13 
 

11. ОБАВЕЗЕ И

Обавезе за примљене авансе
Обавезе  према добављачима
 

 
У оквиру обавеза према добављачима, најзначајнија је обавеза према СОКОЈ
хиљаде динара.
 
12. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 
Обавезе за порезе и доприносе на терет запосленог
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде
запосленог
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на 
терет послодавца
Обавезе по уговору о допунском раду
Остале обавезе 
Обавезе према ауторима по основу тантијема 
Обавезе за 
Обавезе за жалбе и приговоре
Остале краткоричне обавезе
за обављање делатности до 30% нето прилива од корисника 
Остале обавезе према физичким лицима
УКУПНО

 

У 2020 години, ауторима је на име аконтације исплаћено 7.74
обрачуну за 2018.
децембра 2020.године и настављена у 2021.години
расподели ауторске накнаде за 2018.годину донету у 2019.години  у  укупном износу  од 23.054 
хиљада динара.

На име културних и социјалних давања, у 2020.
хиљада динара 
преминулих чланова.

 

 УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

  

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Обавезе за примљене авансе
Обавезе  према добављачима

У оквиру обавеза према добављачима, најзначајнија је обавеза према СОКОЈ
динара. 

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 
Обавезе за порезе и доприносе на терет запосленог
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде
запосленог 
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на 
терет послодавца 
Обавезе по уговору о допунском раду
Остале обавезе  
Обавезе према ауторима по основу тантијема 
Обавезе за културна и социјална давања
Обавезе за жалбе и приговоре
Остале краткоричне обавезе
за обављање делатности до 30% нето прилива од корисника 
Остале обавезе према физичким лицима
УКУПНО 

У 2020 години, ауторима је на име аконтације исплаћено 7.74
обрачуну за 2018. годину 2.85
децембра 2020.године и настављена у 2021.години
расподели ауторске накнаде за 2018.годину донету у 2019.години  у  укупном износу  од 23.054 
хиљада динара. 

На име културних и социјалних давања, у 2020.
хиљада динара на име културни
преминулих чланова.

УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено
З ПОСЛОВАЊА

Обавезе за примљене авансе 
Обавезе  према добављачима 

У оквиру обавеза према добављачима, најзначајнија је обавеза према СОКОЈ

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 
Обавезе за порезе и доприносе на терет запосленог
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на 

Обавезе по уговору о допунском раду

Обавезе према ауторима по основу тантијема 
културна и социјална давања

Обавезе за жалбе и приговоре 
Остале краткоричне обавезе- обавезе по основу трошкова
за обављање делатности до 30% нето прилива од корисника 
Остале обавезе према физичким лицима

У 2020 години, ауторима је на име аконтације исплаћено 7.74
годину 2.856 хиљада

децембра 2020.године и настављена у 2021.години
расподели ауторске накнаде за 2018.годину донету у 2019.години  у  укупном износу  од 23.054 

На име културних и социјалних давања, у 2020.
на име културни

преминулих чланова. 

УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено
З ПОСЛОВАЊА 

У оквиру обавеза према добављачима, најзначајнија је обавеза према СОКОЈ

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада  
Обавезе за порезе и доприносе на терет запосленог
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на 

Обавезе по уговору о допунском раду 

Обавезе према ауторима по основу тантијема 
културна и социјална давања 

обавезе по основу трошкова
за обављање делатности до 30% нето прилива од корисника 
Остале обавезе према физичким лицима 

У 2020 години, ауторима је на име аконтације исплаћено 7.74
6 хиљада динара.

децембра 2020.године и настављена у 2021.години
расподели ауторске накнаде за 2018.годину донету у 2019.години  у  укупном износу  од 23.054 

На име културних и социјалних давања, у 2020.
на име културних давања и 2

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

У оквиру обавеза према добављачима, најзначајнија је обавеза према СОКОЈ

Обавезе за порезе и доприносе на терет запосленог 
зарада на терет 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на 

Обавезе према ауторима по основу тантијема  

обавезе по основу трошкова
за обављање делатности до 30% нето прилива од корисника 

У 2020 години, ауторима је на име аконтације исплаћено 7.74
динара. Исплата ауторима је започета у другој половини 

децембра 2020.године и настављена у 2021.години. Распла
расподели ауторске накнаде за 2018.годину донету у 2019.години  у  укупном износу  од 23.054 

На име културних и социјалних давања, у 2020. години је дато 8
х давања и 280 хиљада

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

31. децембар 

У оквиру обавеза према добављачима, најзначајнија је обавеза према СОКОЈ

  У хиљадама динара
31. децембар 

зарада на терет 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на 

обавезе по основу трошкова 
за обављање делатности до 30% нето прилива од корисника  

У 2020 години, ауторима је на име аконтације исплаћено 7.748 хиљада
Исплата ауторима је започета у другој половини 

Расплата се врши по основу одлуке о 
расподели ауторске накнаде за 2018.годину донету у 2019.години  у  укупном износу  од 23.054 

години је дато 8
80 хиљада динара на име помоћи породицама 

АУТОРА СРБИЈЕ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 2020.године 

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено 

  У хиљадама динара
31. децембар 

2020. 
713 

44.694 
45.406 

У оквиру обавеза према добављачима, најзначајнија је обавеза према СОКОЈ-у у износу од 44.

У хиљадама динара
31. децембар 

2020. 
64 
5 

16 

14 
32 
20 

234.492 
17.617 

8.152 

18.379 
- 

278.791 

8 хиљада динара
Исплата ауторима је започета у другој половини 

та се врши по основу одлуке о 
расподели ауторске накнаде за 2018.годину донету у 2019.години  у  укупном износу  од 23.054 

години је дато 880 хиљада динара и то: 600
динара на име помоћи породицама 

 
 

У хиљадама динара
31. децембра 

2019
713

6.504
7.217

у у износу од 44.

У хиљадама динара 
31. децембар 

2020

61.518
6.914

713

3.021
72.312

ара и  тантијеме по 
Исплата ауторима је започета у другој половини 

та се врши по основу одлуке о 
расподели ауторске накнаде за 2018.годину донету у 2019.години  у  укупном износу  од 23.054 

динара и то: 600
динара на име помоћи породицама 

  

У хиљадама динара 
31. децембра 

2019 
713 

6.504 
7.217 

у у износу од 44.641 

31. децембар 
2020. 

61 
5 

16 

14 
30 
20 

61.518 
6.914 

713 

 
3.021 

72.312 

и  тантијеме по 
Исплата ауторима је започета у другој половини 

та се врши по основу одлуке о 
расподели ауторске накнаде за 2018.годину донету у 2019.години  у  укупном износу  од 23.054 

динара и то: 600 
динара на име помоћи породицама 



 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износ

14 
 

 

У складу са чланом 38. Статута и Финансијским планом УФУС АФА ЗАШТИТЕ исказане су 
обавезе за трошкове обављања делатност 
од корисника

Обавезе по основу зарада су измирене у јануару 2021.године

 

 

13. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Обавезе за порез на додату вредност по основу разлике 
обрачунатог пореза на додату вредност и предходног пореза
 

 
У обавезама пореза на додату вредност исказана је обав
фактурисаним обавеза корисницима  за 2018.
Обавеза пореза на додату вредност је измирена у 2021.
 
14. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Обралунати трошкови 2020.године за које  нису добијене 
исправе 
Разграничене обавезе према ауторима у ненаплаћеним 
приходима
 

 
. 
Разграничене обавезе према ауторима у ненаплећним приходим
индиректну  исправку потраживања
своју обавезу у циљу реалног  исказивање  будућег прилива средстава из фактурисане а не 
наплаћене 
хиљада динара.
 

 УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

  

У складу са чланом 38. Статута и Финансијским планом УФУС АФА ЗАШТИТЕ исказане су 
обавезе за трошкове обављања делатност 
од корисника. 

Обавезе по основу зарада су измирене у јануару 2021.године

. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Обавезе за порез на додату вредност по основу разлике 
обрачунатог пореза на додату вредност и предходног пореза

У обавезама пореза на додату вредност исказана је обав
фактурисаним обавеза корисницима  за 2018.
Обавеза пореза на додату вредност је измирена у 2021.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Обралунати трошкови 2020.године за које  нису добијене 
исправе  
Разграничене обавезе према ауторима у ненаплаћеним 
приходима 

Разграничене обавезе према ауторима у ненаплећним приходим
индиректну  исправку потраживања
своју обавезу у циљу реалног  исказивање  будућег прилива средстава из фактурисане а не 
наплаћене  наканде  за реемитована филм

динара.  
 

УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

У складу са чланом 38. Статута и Финансијским планом УФУС АФА ЗАШТИТЕ исказане су 
обавезе за трошкове обављања делатност 

Обавезе по основу зарада су измирене у јануару 2021.године

. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Обавезе за порез на додату вредност по основу разлике 
обрачунатог пореза на додату вредност и предходног пореза

У обавезама пореза на додату вредност исказана је обав
фактурисаним обавеза корисницима  за 2018.
Обавеза пореза на додату вредност је измирена у 2021.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Обралунати трошкови 2020.године за које  нису добијене 

Разграничене обавезе према ауторима у ненаплаћеним 

Разграничене обавезе према ауторима у ненаплећним приходим
индиректну  исправку потраживања
своју обавезу у циљу реалног  исказивање  будућег прилива средстава из фактурисане а не 

за реемитована филм

  

УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

У складу са чланом 38. Статута и Финансијским планом УФУС АФА ЗАШТИТЕ исказане су 
обавезе за трошкове обављања делатност УФУС АФА ЗАШТИТЕ до износ

Обавезе по основу зарада су измирене у јануару 2021.године

. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Обавезе за порез на додату вредност по основу разлике 
обрачунатог пореза на додату вредност и предходног пореза

У обавезама пореза на додату вредност исказана је обав
фактурисаним обавеза корисницима  за 2018.
Обавеза пореза на додату вредност је измирена у 2021.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Обралунати трошкови 2020.године за које  нису добијене 

Разграничене обавезе према ауторима у ненаплаћеним 

Разграничене обавезе према ауторима у ненаплећним приходим
индиректну  исправку потраживања од оператера који нису потписали уговор и који оспоравају  
своју обавезу у циљу реалног  исказивање  будућег прилива средстава из фактурисане а не 

за реемитована филмска дела

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

У складу са чланом 38. Статута и Финансијским планом УФУС АФА ЗАШТИТЕ исказане су 
УФУС АФА ЗАШТИТЕ до износ

Обавезе по основу зарада су измирене у јануару 2021.године

. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Обавезе за порез на додату вредност по основу разлике 
обрачунатог пореза на додату вредност и предходног пореза

У обавезама пореза на додату вредност исказана је обав
фактурисаним обавеза корисницима  за 2018. годину и 2019.
Обавеза пореза на додату вредност је измирена у 2021. години.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

Обралунати трошкови 2020.године за које  нису добијене 

Разграничене обавезе према ауторима у ненаплаћеним 

Разграничене обавезе према ауторима у ненаплећним приходим
од оператера који нису потписали уговор и који оспоравају  

своју обавезу у циљу реалног  исказивање  будућег прилива средстава из фактурисане а не 
ска дела. Износ корекције 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

У складу са чланом 38. Статута и Финансијским планом УФУС АФА ЗАШТИТЕ исказане су 
УФУС АФА ЗАШТИТЕ до износ

Обавезе по основу зарада су измирене у јануару 2021.године. 

. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

31. децембар 

обрачунатог пореза на додату вредност и предходног пореза 

У обавезама пореза на додату вредност исказана је обавеза  за порез по ретроактивно 
и 2019. годину (Телеком и још 33 оператера). 

години. 

31. децемб

Обралунати трошкови 2020.године за које  нису добијене 

Разграничене обавезе према ауторима у ненаплећним приходима су кориговане за  извршену 
од оператера који нису потписали уговор и који оспоравају  

своју обавезу у циљу реалног  исказивање  будућег прилива средстава из фактурисане а не 
. Износ корекције разграничене обавезе

АУТОРА СРБИЈЕ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 2020.године 

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено 

У складу са чланом 38. Статута и Финансијским планом УФУС АФА ЗАШТИТЕ исказане су 
УФУС АФА ЗАШТИТЕ до износа од 30% 

  У хиљадама динара
31. децембар 

2020. 

54.219 
54.219 

еза  за порез по ретроактивно 
(Телеком и још 33 оператера). 

  У хиљадама динара
31. децембар 

2020. 

508 

131.289 
131,797 

а су кориговане за  извршену 
од оператера који нису потписали уговор и који оспоравају  

своју обавезу у циљу реалног  исказивање  будућег прилива средстава из фактурисане а не 
разграничене обавезе

 
 

У складу са чланом 38. Статута и Финансијским планом УФУС АФА ЗАШТИТЕ исказане су 
од 30% нето прилива 

У хиљадама динара

 
31. децембар 

2019

 56.488
 56.488

еза  за порез по ретроактивно 
(Телеком и још 33 оператера). 

У хиљадама динара
31. децембар 

2019

245.315
245.315

а су кориговане за  извршену 
од оператера који нису потписали уговор и који оспоравају  

своју обавезу у циљу реалног  исказивање  будућег прилива средстава из фактурисане а не 
разграничене обавезе је 47.74

  

У складу са чланом 38. Статута и Финансијским планом УФУС АФА ЗАШТИТЕ исказане су 
ето прилива 

У хиљадама динара 
31. децембар 

2019 

56.488 
56.488 

еза  за порез по ретроактивно 
(Телеком и још 33 оператера). 

У хиљадама динара 
31. децембар 

2019 

- 

245.315 
245.315 

а су кориговане за  извршену 
од оператера који нису потписали уговор и који оспоравају  

своју обавезу у циљу реалног  исказивање  будућег прилива средстава из фактурисане а не 
је 47.745 



 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износ

15 
 

 

15. ПРИХОДИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Приход по основу 
филмских дела 
тошкова  обављања делатности

 

16. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и накнада зарада 
Трошкови  доприноса на зараде  на терет послодавца
Трошкови 
Накнаде трошкова зап
Трошкови 
делатности
Награде, помоћи
 

 

17. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови превоза 
Трошкови  ПТТ услуга
Трошкови интернет услуга
Трошкови закупа софтвера 
Трошкови осталих услуга
 

 

 

 УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

  

ПРИХОДИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Приход по основу накнада за кабловско реемитовање 
филмских дела  и по основу посебне 

кова  обављања делатности

. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и накнада зарада 
Трошкови  доприноса на зараде  на терет послодавца
Трошкови накнада по основу осталих уговора
Накнаде трошкова зап

шкови  накнада и остали  тр
ности 

Награде, помоћи 

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови превоза  
Трошкови  ПТТ услуга
Трошкови интернет услуга
Трошкови закупа софтвера 
Трошкови осталих услуга

 

УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРИХОДИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

накнада за кабловско реемитовање 
и по основу посебне 

кова  обављања делатности. 

. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и накнада зарада 
Трошкови  доприноса на зараде  на терет послодавца

накнада по основу осталих уговора
Накнаде трошкова запослених-превоз

накнада и остали  тро

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

 
Трошкови  ПТТ услуга 
Трошкови интернет услуга 
Трошкови закупа софтвера  
Трошкови осталих услуга 

  

УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРИХОДИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

накнада за кабловско реемитовање 
и по основу посебне  накнаде  до  висине 

 

. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и накнада зарада –бруто 
Трошкови  доприноса на зараде  на терет послодавца

накнада по основу осталих уговора
превоз 
ошкови за обављање 

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ПРИХОДИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

накнада за кабловско реемитовање 
накнаде  до  висине 

. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови  доприноса на зараде  на терет послодавца 
накнада по основу осталих уговора 

кови за обављање 

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

накнаде  до  висине 

. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

АУТОРА СРБИЈЕ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 2020.године 

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено 

У хиљадама дин
2020. 

86.829 

. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

У хиљадама дин
2020. 
1.324 

221 
1.339 

14 

18.379 
1.206 

22.483 

У хиљадама дин
2020. 

9 
21 
21 
11 

570 
632 

 
 

хиљадама дин
2019

27.685

. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

хиљадама динара
2019

661
113
433

6.428
7.655

љадама динара
 2019
 
 
 
 
 
 

  

хиљадама динара 
2019. 

27.685 

ара 
2019. 

661 
113 
433 

20 

- 
6.428 
7.655 

ара 
2019. 

2 
22 
9 

12 
34 
79 



 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износ
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18. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Трошкови адвокатских услуга
Трошкови  консалтинг услуга
Трошкови чишћења
Остале непроизводне услуге
Трошкови репрезентације
Трошкови платног промета у земљи
Трошкови огласа
Трошкови претплате на стручне часоп

 
 
У оквиру т
услуге СОКОЈ
о пословној сарадњи 
наплаћеног 
 

19. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

 
Расходи камата

 

Расходи камата се односе на обрачунату камату на 
фактурама на крају 2019.године  за 2018. 

 

20. СУДСКИ СПОРОВИ

Организација нема судске поступке у току који се воде  против Организације.

У току 2020.године, Организација је покренула судс
недостављају податке, који нису потписали уговор и
Србије, СББ, МОЈА СУПЕРНОВА, ЈОТЕЛ ДОО, ЈП КАБЛОВСКА, АЛТЕКО ДОО, ЈАЛА ДОО, 
ЈОТЕЛ ДОО,  

 

 УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

  

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

ви адвокатских услуга
Трошкови  консалтинг услуга
Трошкови чишћења 
Остале непроизводне услуге
Трошкови репрезентације
Трошкови платног промета у земљи
Трошкови огласа 
Трошкови претплате на стручне часоп

У оквиру трошкова консталтинг услуга, 
услуге СОКОЈ-а на основу
о пословној сарадњи 
наплаћеног прихода од накнаде за кабловско реемитовање

. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Расходи камата 

Расходи камата се односе на обрачунату камату на 
фактурама на крају 2019.године  за 2018. 

СУДСКИ СПОРОВИ

Организација нема судске поступке у току који се воде  против Организације.

У току 2020.године, Организација је покренула судс
недостављају податке, који нису потписали уговор и
Србије, СББ, МОЈА СУПЕРНОВА, ЈОТЕЛ ДОО, ЈП КАБЛОВСКА, АЛТЕКО ДОО, ЈАЛА ДОО, 
ЈОТЕЛ ДОО,  STUR ECOMAX Мирко Станчић, ПР.

УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

ви адвокатских услуга 
Трошкови  консалтинг услуга 

 
Остале непроизводне услуге 
Трошкови репрезентације 
Трошкови платног промета у земљи

Трошкови претплате на стручне часоп

консталтинг услуга, 
а на основу појединих

о пословној сарадњи . Наведеним у
прихода од накнаде за кабловско реемитовање

. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Расходи камата се односе на обрачунату камату на 
фактурама на крају 2019.године  за 2018. 

СУДСКИ СПОРОВИ 

Организација нема судске поступке у току који се воде  против Организације.

У току 2020.године, Организација је покренула судс
недостављају податке, који нису потписали уговор и
Србије, СББ, МОЈА СУПЕРНОВА, ЈОТЕЛ ДОО, ЈП КАБЛОВСКА, АЛТЕКО ДОО, ЈАЛА ДОО, 

STUR ECOMAX Мирко Станчић, ПР.

УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

Трошкови платног промета у земљи 

Трошкови претплате на стручне часописе и публикације

консталтинг услуга, од  58.675 хиљада динара, 57.694 хињада се 
појединих административно техничких послова  дефинсаних 

Наведеним уговором  предвиђено је да се СОКОЈ
прихода од накнаде за кабловско реемитовање

. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

Расходи камата се односе на обрачунату камату на 
фактурама на крају 2019.године  за 2018. и 2019.годину.

Организација нема судске поступке у току који се воде  против Организације.

У току 2020.године, Организација је покренула судс
недостављају податке, који нису потписали уговор и
Србије, СББ, МОЈА СУПЕРНОВА, ЈОТЕЛ ДОО, ЈП КАБЛОВСКА, АЛТЕКО ДОО, ЈАЛА ДОО, 

STUR ECOMAX Мирко Станчић, ПР.

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

исе и публикације 

од  58.675 хиљада динара, 57.694 хињада се 
административно техничких послова  дефинсаних 
говором  предвиђено је да се СОКОЈ

прихода од накнаде за кабловско реемитовање

Расходи камата се односе на обрачунату камату на обрачунат ПДВ
2019.годину. 

Организација нема судске поступке у току који се воде  против Организације.

У току 2020.године, Организација је покренула судс
недостављају податке, који нису потписали уговор и који не измирују своје обавезе: ЈП Пошта 
Србије, СББ, МОЈА СУПЕРНОВА, ЈОТЕЛ ДОО, ЈП КАБЛОВСКА, АЛТЕКО ДОО, ЈАЛА ДОО, 

STUR ECOMAX Мирко Станчић, ПР. 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

 

од  58.675 хиљада динара, 57.694 хињада се 
административно техничких послова  дефинсаних 
говором  предвиђено је да се СОКОЈ

прихода од накнаде за кабловско реемитовање без ПДВ-а.

обрачунат ПДВ

Организација нема судске поступке у току који се воде  против Организације.

У току 2020.године, Организација је покренула судске поступке
који не измирују своје обавезе: ЈП Пошта 

Србије, СББ, МОЈА СУПЕРНОВА, ЈОТЕЛ ДОО, ЈП КАБЛОВСКА, АЛТЕКО ДОО, ЈАЛА ДОО, 

АУТОРА СРБИЈЕ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 2020.године 

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено 

У хиљадама дин
2020. 

600 
58.675 

- 
- 
- 

94 
95 
99 

 
59.563 

од  58.675 хиљада динара, 57.694 хињада се 
административно техничких послова  дефинсаних 
говором  предвиђено је да се СОКОЈ-у издваја 20% од 

. 

У хиљадама динара
2020. 

4.098 

обрачунат ПДВ по ретроактивно издатим 

Организација нема судске поступке у току који се воде  против Организације. 

ке  против оператера који 
који не измирују своје обавезе: ЈП Пошта 

Србије, СББ, МОЈА СУПЕРНОВА, ЈОТЕЛ ДОО, ЈП КАБЛОВСКА, АЛТЕКО ДОО, ЈАЛА ДОО, 

 
 

хиљадама динара
 2019
 100
 15.781
 
 
 
 
 
 
 
 15.996

од  58.675 хиљада динара, 57.694 хињада се однос
административно техничких послова  дефинсаних Уговор

у издваја 20% од 

У хиљадама динара
 2019

 3.9

ретроактивно издатим 

тив оператера који 
који не измирују своје обавезе: ЈП Пошта 

Србије, СББ, МОЈА СУПЕРНОВА, ЈОТЕЛ ДОО, ЈП КАБЛОВСКА, АЛТЕКО ДОО, ЈАЛА ДОО, 

  

ара 
2019. 

100 
15.781 

6 
24 
3 

44 
38 

- 

15.996 

односи на 
Уговором 

у издваја 20% од 

У хиљадама динара 
2019. 

3.934 

ретроактивно издатим 

тив оператера који 
који не измирују своје обавезе: ЈП Пошта 

Србије, СББ, МОЈА СУПЕРНОВА, ЈОТЕЛ ДОО, ЈП КАБЛОВСКА, АЛТЕКО ДОО, ЈАЛА ДОО, 



 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износ
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21. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМ

Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ у циљу ублажавања последица пандемије COVID 19, на 
седници одржаној 27.04.2021.године, донео је одлуку да се 
26.01.2020.године и  број 0144
аконтација у нето износу од  по 35.000 динара по члану пренаменује у бесповратну помоћ  
члановима УФУС АФА ЗАШТИТЕ. 

По наведеном основу исплаћена средства у 2020.години у износу од 7.748 хиљада динара  
теретиће фонд за социјална и кул
фонд за исплату ауторима.

Оператер  МОЈА СУПЕРНОВА  је почео са радом од јула  2020.години као правни следбеник 
КОПЕРНИКУС
2021.године рађено је усаглашавања  стања и имајући у виду да је стање усаглашено, предстоји  
потписивање  Уговора о уступању права  кабловског реемитовања филмских дела 
(кинематографских и телевизијских) у Србији из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ.

 

22. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Организација  у својим пословним књигама нема девизних позиција, па самим тим ни
прерачун девизних поз

 

У Београду,

 

_________________________

Слободанка Игњатовић

 УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20
(Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

  

ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМ

Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ у циљу ублажавања последица пандемије COVID 19, на 
седници одржаној 27.04.2021.године, донео је одлуку да се 
26.01.2020.године и  број 0144
аконтација у нето износу од  по 35.000 динара по члану пренаменује у бесповратну помоћ  
члановима УФУС АФА ЗАШТИТЕ. 

По наведеном основу исплаћена средства у 2020.години у износу од 7.748 хиљада динара  
теретиће фонд за социјална и кул
фонд за исплату ауторима.

Оператер  МОЈА СУПЕРНОВА  је почео са радом од јула  2020.години као правни следбеник 
КОПЕРНИКУС-А  и до краја 2020.године  извршио је припајање  тринаест оператера. 
2021.године рађено је усаглашавања  стања и имајући у виду да је стање усаглашено, предстоји  
потписивање  Уговора о уступању права  кабловског реемитовања филмских дела 
(кинематографских и телевизијских) у Србији из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ.

. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Организација  у својим пословним књигама нема девизних позиција, па самим тим ни
прерачун девизних поз

У Београду, _____.2021.год.

_________________________

Слободанка Игњатовић

УФУС АФА ЗАШТИТА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМ

Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ у циљу ублажавања последица пандемије COVID 19, на 
седници одржаној 27.04.2021.године, донео је одлуку да се 
26.01.2020.године и  број 0144-4 од 10.04.2020.године којима је опредељ
аконтација у нето износу од  по 35.000 динара по члану пренаменује у бесповратну помоћ  
члановима УФУС АФА ЗАШТИТЕ. 

По наведеном основу исплаћена средства у 2020.години у износу од 7.748 хиљада динара  
теретиће фонд за социјална и кул
фонд за исплату ауторима. 

Оператер  МОЈА СУПЕРНОВА  је почео са радом од јула  2020.години као правни следбеник 
А  и до краја 2020.године  извршио је припајање  тринаест оператера. 

2021.године рађено је усаглашавања  стања и имајући у виду да је стање усаглашено, предстоји  
потписивање  Уговора о уступању права  кабловског реемитовања филмских дела 
(кинематографских и телевизијских) у Србији из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ.

. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 

Организација  у својим пословним књигама нема девизних позиција, па самим тим ни
прерачун девизних позиција на дан 31.

.2021.год. 

___________________________ 

Слободанка Игњатовић  

УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА

Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ у циљу ублажавања последица пандемије COVID 19, на 
седници одржаној 27.04.2021.године, донео је одлуку да се 

4 од 10.04.2020.године којима је опредељ
аконтација у нето износу од  по 35.000 динара по члану пренаменује у бесповратну помоћ  
члановима УФУС АФА ЗАШТИТЕ.  

По наведеном основу исплаћена средства у 2020.години у износу од 7.748 хиљада динара  
теретиће фонд за социјална и културна давања издвојена за 2019. и 2020.годину, чиме се повећава 

Оператер  МОЈА СУПЕРНОВА  је почео са радом од јула  2020.години као правни следбеник 
А  и до краја 2020.године  извршио је припајање  тринаест оператера. 

2021.године рађено је усаглашавања  стања и имајући у виду да је стање усаглашено, предстоји  
потписивање  Уговора о уступању права  кабловског реемитовања филмских дела 
(кинематографских и телевизијских) у Србији из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ.

Организација  у својим пословним књигама нема девизних позиција, па самим тим ни
иција на дан 31. децембра 

  

  

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

А БИЛАНСА СТАЊА

Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ у циљу ублажавања последица пандемије COVID 19, на 
седници одржаној 27.04.2021.године, донео је одлуку да се 

4 од 10.04.2020.године којима је опредељ
аконтација у нето износу од  по 35.000 динара по члану пренаменује у бесповратну помоћ  

По наведеном основу исплаћена средства у 2020.години у износу од 7.748 хиљада динара  
турна давања издвојена за 2019. и 2020.годину, чиме се повећава 

Оператер  МОЈА СУПЕРНОВА  је почео са радом од јула  2020.години као правни следбеник 
А  и до краја 2020.године  извршио је припајање  тринаест оператера. 

2021.године рађено је усаглашавања  стања и имајући у виду да је стање усаглашено, предстоји  
потписивање  Уговора о уступању права  кабловског реемитовања филмских дела 
(кинематографских и телевизијских) у Србији из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ.

Организација  у својим пословним књигама нема девизних позиција, па самим тим ни
децембра 2020.године у функционалну валуту (РСД).

   

   

ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 20

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено

А БИЛАНСА СТАЊА 

Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ у циљу ублажавања последица пандемије COVID 19, на 
седници одржаној 27.04.2021.године, донео је одлуку да се по одлукама УО бр. 0032

4 од 10.04.2020.године којима је опредељ
аконтација у нето износу од  по 35.000 динара по члану пренаменује у бесповратну помоћ  

По наведеном основу исплаћена средства у 2020.години у износу од 7.748 хиљада динара  
турна давања издвојена за 2019. и 2020.годину, чиме се повећава 

Оператер  МОЈА СУПЕРНОВА  је почео са радом од јула  2020.години као правни следбеник 
А  и до краја 2020.године  извршио је припајање  тринаест оператера. 

2021.године рађено је усаглашавања  стања и имајући у виду да је стање усаглашено, предстоји  
потписивање  Уговора о уступању права  кабловског реемитовања филмских дела 
(кинематографских и телевизијских) у Србији из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ.

Организација  у својим пословним књигама нема девизних позиција, па самим тим ни
2020.године у функционалну валуту (РСД).

  __________________________

            Стефан Ђелинео, в.д. директор

АУТОРА СРБИЈЕ 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.децембра 2020.године 

и су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено 

Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ у циљу ублажавања последица пандемије COVID 19, на 
по одлукама УО бр. 0032

4 од 10.04.2020.године којима је опредељен износ за  исплату 
аконтација у нето износу од  по 35.000 динара по члану пренаменује у бесповратну помоћ  

По наведеном основу исплаћена средства у 2020.години у износу од 7.748 хиљада динара  
турна давања издвојена за 2019. и 2020.годину, чиме се повећава 

Оператер  МОЈА СУПЕРНОВА  је почео са радом од јула  2020.години као правни следбеник 
А  и до краја 2020.године  извршио је припајање  тринаест оператера. 

2021.године рађено је усаглашавања  стања и имајући у виду да је стање усаглашено, предстоји  
потписивање  Уговора о уступању права  кабловског реемитовања филмских дела 
(кинематографских и телевизијских) у Србији из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ.

Организација  у својим пословним књигама нема девизних позиција, па самим тим ни
2020.године у функционалну валуту (РСД).

__________________________

Стефан Ђелинео, в.д. директор

 
 

Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ у циљу ублажавања последица пандемије COVID 19, на 
по одлукама УО бр. 0032-

ен износ за  исплату 
аконтација у нето износу од  по 35.000 динара по члану пренаменује у бесповратну помоћ  

По наведеном основу исплаћена средства у 2020.години у износу од 7.748 хиљада динара  
турна давања издвојена за 2019. и 2020.годину, чиме се повећава 

Оператер  МОЈА СУПЕРНОВА  је почео са радом од јула  2020.години као правни следбеник 
А  и до краја 2020.године  извршио је припајање  тринаест оператера. Од почетка 

2021.године рађено је усаглашавања  стања и имајући у виду да је стање усаглашено, предстоји  
потписивање  Уговора о уступању права  кабловског реемитовања филмских дела 
(кинематографских и телевизијских) у Србији из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ. 

Организација  у својим пословним књигама нема девизних позиција, па самим тим није вршила  
2020.године у функционалну валуту (РСД). 

__________________________

Стефан Ђелинео, в.д. директор

  

Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ у циљу ублажавања последица пандемије COVID 19, на 
-5 од 

ен износ за  исплату 
аконтација у нето износу од  по 35.000 динара по члану пренаменује у бесповратну помоћ  

По наведеном основу исплаћена средства у 2020.години у износу од 7.748 хиљада динара  
турна давања издвојена за 2019. и 2020.годину, чиме се повећава 

Оператер  МОЈА СУПЕРНОВА  је почео са радом од јула  2020.години као правни следбеник 
Од почетка 

2021.године рађено је усаглашавања  стања и имајући у виду да је стање усаглашено, предстоји  
потписивање  Уговора о уступању права  кабловског реемитовања филмских дела 

је вршила  

__________________________ 

Стефан Ђелинео, в.д. директор 


