
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УФУС АФА ЗАШТИТА 

Организација филмских  

аутора Србије 
 
Финансијски извeштаји 
31. дeцeмбар 2020. гoдинe и 
Извeштај нeзависнoг рeвизoра 
   
   



 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 

 Страна 
 

 
 
   
 
Извештај независног ревизора 1 - 5 
 
 
Финансијски извештаји: 
 
 

   Биланс стања са стањем на дан 31. децембра 2020. године  
 
 
   Биланс успеха за годину завршену на дан 31. децембра 2020. године  
 
 
   Напомене уз финансијске извештаје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

 

 
Kosovska  1/IV 

11000 Beograd 

Srbija 

Tel:                  + 381  11  334 1190 

                        +  381 11  334 77 09 

      + 381 11  334 78 72 

Fax                   + 381 11 334 05 94 

Email   ekirevizija@uhy-ekirevizija.rs 

  

 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Руководству и оснивачима организације УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских 

аутора Србије 

 

Квалификовано мишљење  

 

Извршили смо ревизију финансијских извештаја организације УФУС АФА ЗАШТИТА – 

Организација филмских аутора Србије (у даљем тексту: „УФУС АФА ЗАШТИТА”), који обухватају 

биланс стања на дан 31. децембра 2020. године и биланс успеха за годину завршену на тај дан, као и 

напомене уз финансијске извештаје које укључују сумарни преглед значајних рачуноводствених 

политика.  

 

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаног  у одељку Основа за квалификовано мишљење, 

приложени финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним 

аспектима, финансијске позиције УФУС АФА ЗАШТИТЕ на дан 31. децембра 2020. године и њене 

финансијске успешности за годину завршену на тај дан у складу са Законом о рачуноводству и 

осталим рачуноводственим прописима Републике Србије. 

  

Основа за квалификовано мишљење  

 

Као што је обелодањено у напомени 6. уз финансијске извештаје, УФУС АФА ЗАШТИТА је на дан 

31. децембра 2020. године исказала потраживања од Kорисника ауторских дела и предмета сродних 

права (у даљем тексту: „Корисници“) у укупном износу од 217,830 хиљада динара. Наведена 

потраживања укључују износ од 63,019 хиљада динара који се односи на потраживања од Корисника 

са којима УФУС АФА ЗАШТИТА на дан 31. децембра 2020. године нема закључен Уговор о 

неискључивом уступању права искоришћавања предмета заштите (у даљем тексту: „Уговор“) из 

репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ, што је супротно захтевима чланова 183 и 187 Закона о 

ауторским и сродним правима. С обзиром да УФУС АФА ЗАШТИТА није имала закључене Уговоре 

са наведеним Корисницима, вршила је фактурисање у виду аконтација без података о приходима 

Корисника који су основ за фактурисање. УФУС АФА ЗАШТИТА је са стањем на дан 31. децембра 

2020. године извршила обезвређење наведних потраживања у износу од 57,294 хиљаде динара 

(укључујући ПДВ) на терет разграничених обавеза по основу фактурисаних, а ненаплаћених 

потраживања од Корисника у износу од 47,745 хиљада динара. Приложени финансијски извештаји 

не садрже ефекте који могу произићи из поступка усаглашавања УФУС АФА ЗАШТИТЕ са Законом 

о ауторским и сродним правима и Корисницима. Даље, на основу извршених поступака за независно 

потврђивање стања потраживања oд Корисника, нисмо добили одговоре на послате захтеве за 

конфирмацијама и сходно томе нисмо били у могућности да потврдимо исказано стање дела 

потраживања од Корисника у износу од 59,690 хиљада динара. Приложени финансијски извештаји 

не садрже евентуалне ефекте усаглашавања међусобних потраживања и обавеза. 

 

 

    (наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Руководству и оснивачима организације УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских 

аутора Србије (наставак) 

 

Основа за квалификовано мишљење (наставак) 

 

Ревизију смо извршили у складу са стандардима ревизије примењивим у Републици Србији и 

Законом о ревизији Републике Србије. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније 

описане у одељку извештаја који је насловљен Одговорности ревизора за ревизију финансијских 
извештаја. Ми смо независни у односу на УФУС АФА ЗАШТИТУ у складу са Етичким кодексом за 

професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA Кодекс) 

и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици 

Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и IESBA 

Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже 

основу за наше квалификовано мишљење. 

 

Скретање пажње 

 

Скрећемо пажњу на следећа питања: 

 

а)  Скрећемо пажњу на чињеницу да је УФУС АФА ЗАШТИТА у билансу успеха за 2020. годину 

исказала укупне расходе у износу од 86,828 хиљада динара који се највећим делом у износу 

од 57,694 хиљадe динара односе на трошкове услуга пружених од стране Организације 

музичких аутора Србије (у даљем тексту: „СОКОЈ“). Услуге су пружене по основу Уговора о 

пословној сарадњи (у даљем тексту: „Уговор“) од 21. априла 2017. године и Анекса бр. 3 

Уговора са СОКОЈ, број 452-2 од 15. септембра 2019. године којим је дефинисано да СОКОЈ 

у име и за рачун УФУС АФА ЗАШТИТЕ, врши фактурисање и друге административне 

послове и да за наведено добије накнаду у висини 20% од наплаћених накнада од Корисника. 

Скупштина УФУС АФА ЗАШТИТЕ је 18. јуна 2020. године донела Одлуку број 0272-1 којом 

се обуставља исплата месечне накнаде СОКОЈ-у због неизвршавања преузетих уговорних 

обавеза у дужем временском периоду. 

б)  УФУС АФА ЗАШТИТА је до 31. децембра 2020. године  наплатила накнаду од Корисника 

за 2018. и 2019. годину у укупном износу од 171,305 хиљада динара. У току 2020. године 

извршена је расподела прикупљених средстава Носиоцима ауторских, односно сродних 

права (у даљем тексту: „Аутори“) за 2018. годину у износу од 2,856 хиљада динара на основу 

извршених обрачуна и у износу од 7,748 хиљада динара на име аконтације. УФУС АФА 

ЗАШТИТА није поступила сагласно захтевима члана 184. Закона о ауторским и сродним 

правима по коме је УФУС АФА ЗАШТИТА дужна да до 31. децембра текуће године, у складу 

са Планом расподеле, расподели и исплати сав приход прикупљен од Корисника за предмете 

заштите коришћене у току претходне календарске године, односно фактурисану и наплаћену 

накнаду од Корисника. 

 
 

в)  У складу са Законом о порезу на добит правних лица Републике Србије пореска пријава и 

порески биланс за 2020. годину достављају се надлежном пореском органу у року од 180 дана 

од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. УФУС АФА ЗАШТИТА до дана 

завршетка ревизије финансијских извештаја за 2020. годину из поменутог разлога није 

доставила и предала порески биланс и пореску пријаву.  
 
 

Наше мишљење није модификовано у вези са наведеним питањима. 
 

 

 

 

 

 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Руководству и оснивачима организације УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских 

аутора Србије (наставак) 

 
 

Остала питања 
 
Финансијски извештаји УФУС АФА ЗАШТИТЕ су приказани у формату прописаном Правилником 

о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица („Сл. гласник РС“, бр. 

137/2014). Овим Правилником правно су дефинисани обрасци финансијских извештаја и садржина 

позиција у обрасцима, као и минимум садржаја напомена уз те извештаје. У складу са наведеним 

УФУС АФА ЗАШТИТA, као друго правно лице нема обавезу састављања извештајa о осталом 

резултату, извештајa о променама на капиталу и извештајa о токовима готовине за годину. 
 
 
Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 

 
Руководство  УФУС АФА ЗАШТИТЕ је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, 

Годишњег обрачуна накнада и Посебног извештаја о средствима издвојеним за културне намене и за 

унапређење пензијског, здравственог или социјалног статуса чланова организације (у даљем тексту: 

„Посебан извештај“) који треба да буду састављени у складу са захтевима Закона о ауторским и 

сродним правима („Службени гласник РС“, број 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 29/2016 - одлука 

29/2016, УС 66/2019.).  
 
Наше мишљење о финансијским извештајима се не односи на информације обелодањене у 

наведеним извештајима и не изражавамо било који облик закључка којим се пружа уверавање о 

њима.  
 
У вези са нашом ревизијом финансијских извештаја, наша одговорност је да прочитамо Годишњи 

извештај о пословању, Годишњи обрачун накнада и Посебан извештај и при том размотримо да ли 

постоји материјална недоследност између њих и Закона о ауторским и сродним правима и 

финансијских извештаја, или да ли изгледа да наша сазнања стечена током ревизије, или на други 

начин, представљају материјално погрешна исказивања. На основу рада који смо обавили током 

ревизије финансијских извештаја,  по нашем мишљењу: 
 

(i) информације које су дате у Годишњем извештају о пословању, Годишњем обрачуну 

накнада и Посебном извештају за финансијску годину за коју су финансијски извештаји 

припремљени су усклађене, по свим материјално значајним аспектима, са приложеним 

финансијским извештајима за годину завршену на дан 31. децембра 2020. године, 
 

(ii) Приложени Годишњи извештај о пословању, Годишњи обрачун накнада и Посебан 

извештај за 2020. годину су припремљени у складу са Законом о ауторским и сродним 

правима Републике Србије.  
 

На основу познавања и разумевања УФУС АФА ЗАШТИТЕ и њеног окружења стеченог током 

ревизије, нисмо утврдили материјално значајне погрешне наводе у Годишњем извештају о 

пословању, Годишњем обрачуну накнада и Посебном извештају, па у том смислу не постоји ништа 

што би требало да саопштимо. 

      

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје  
 
Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са 

Законом о рачуноводству и осталим рачуноводственим прописима Републике Србије и за оне 

интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже 

материјално значајне погрешне исказе, настале услед преваре или грешке. 

       

          

 

 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Руководству и оснивачима организације УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских 

аутора Србије (наставак) 

 

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје  

(наставак) 
 
При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности УФУС 

АФА ЗАШТИТЕ да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по 

потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као 

рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира УФУС АФА ЗАШТИТУ или 

да обустави пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради. 
 
Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања 

УФУС АФА ЗАШТИТЕ.  
 
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја  
 
Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, 

не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед преваре или грешке; и издавање 

ревизорског извештаја који садржи мишљење ревизора. Уверавање у разумној мери означава висок 

ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са стандардима 

ревизије примењивим у Републици Србији и Законом о ревизији Републике Србије увек открити 

материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед 

преваре или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, 

појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових 

финансијских извештаја.         
 

Као део ревизије у складу са стандардима ревизије примењивим у Републици Србији и Законом о 

ревизији Републике Србије, ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо 

професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми: 
 

• Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у 

финансијским извештајима, насталих услед преваре или грешке; осмишљавање и обављање 

ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно адекватних 

ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити 

идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат преваре je већи него 

за погрешне исказе настале услед грешке, зато што превара може да укључи удруживање, 

фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне 

контроле. 
 

• Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради 

осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу 

изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле УФУС АФА ЗАШТИТЕ. 
 

• Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство. 

 

• Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности пословања од стране 

руководства као рачуноводствене основе и, на основу прикупљених ревизијских доказа, о 

томе да ли постоји материјално значајна неизвесност у вези са догађајима или околностима 

који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности УФУС АФА ЗАШТИТЕ да 

настави да послује у складу са начелом сталности пословања. Ако закључимо да постоји 

материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на обелодањивања 

у вези са наведеним у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису 

адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци заснивају се на ревизијским 

доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или 

околности могу за последицу да имају да УФУС АФА ЗАШТИТА  престане да послује у 

складу са начелом сталности пословања 

 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Руководству и оснивачима организације УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских 

аутора Србије (наставак) 

 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја (наставак) 

 

• Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, 

укључујући обелодањивања, као и да ли су у финансијским извештајима основне трансакције 

и догађаји приказани на начин којим се постиже фер презентација. 

 

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и временски 

распоред ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући евентуалне значајне недостатке у 

систему интерних контрола које смо идентификовали током ревизије. 
 

 

 

 
Јасмина Мацура 

Овлашћени ревизор 

Косовска 1, 11000 Београд 

24. мај 2021. године 
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