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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Руководству и оснивачима организације УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских 

аутора Србије 

 

Уздржавање од изражавања мишљења 

 

Ангажовани смо да извршимо ревизију приложених финансијских извештаја организације УФУС АФА 

ЗАШТИТА – Организација филмских аутора Србије (у даљем тексту: „УФУС АФА ЗАШТИТА, “ који 

обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2019. године и одговарајући биланс успеха за годину која се 

завршава на тај дан. 

 

Ми не изражавамо мишљење о приложеним финансијским извештајима УФУС АФА ЗАШТИТЕ. Због 

значаја питања описаних у одељку нашег извештаја Основа за уздржавање од изражавања мишљења, 

нисмо били у стању да прибавимо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за 

мишљење ревизора о овим финансијским извештајима.  

 

Основа за уздржавање од изражавања мишљења 

 

УФУС АФА ЗАШТИТА  је у билансу успеха за 2019. годину исказала приходе од  нефинансијске имовине 

до висине остварених трошкова у укупном износу од 84,147 хиљада динара. У оквиру ових прихода, износ 

од 18,251 хиљада динара се односи на приходе остварене по основу Уговора о пословној сарадњи (у даљем 

тексту: „Уговор“) који је  УФУС АФА ЗАШТИТА 21. априла 2017. године закључила са СОКОЈ - 

Организација музичких аутора Србије (у даљем тексту „СОКОЈ“) и којим је дефинисано  да СОКОЈ у своје 

име и за рачун УФУС АФА ЗАШТИТЕ, открива кориснике, закључује уговоре са корисницима, води 

евиденцију корисника репертоара издаје рачуне евидентираним корисницима репертоара у складу са 

утврђеним обрачунским периодима и обавља административно-техничке и друге послове у вези обрачуна 

и наплате накнаде за коришћење репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ од корисника репертоара. Сходно 

наведеном, УФУС АФА ЗАШТИТА је поменуте приходе евидентирала на основу обрачуна фактурисане 

и наплаћене накнаде од стране СОКОЈ-а. УФУС АФА ЗАШТИТА је закључила Анекс бр. 3 Уговора са 

СОКОЈ, број 452-2 од 15. септембра 2019. године којим је дефинисано да се фактурисање врши од стране 

СОКОЈ, али у име и за рачун УФУС АФА ЗАШТИТЕ. По основу овог Анекса, евидентиран је преостали 

износ прихода од нефинансијске имовине од 65,896 хиљада динара, а на основу месечних обрачуна 

накнада које су корисници репертоара доставили СОКОЈ-у. 

 

(наставља се)
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  

 

Руководству и оснивачима организације УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских 

аутора Србије (наставак) 

 

Основа за уздржавање од изражавања мишљења (наставак) 

 

Према усвојеној Тарифи накнада за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографских и 

телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА (Сл. Гласник Републике Србије бр. 

112/2017)  утврђена је висина накнада за права кабловског реемитовања филмских дела која кабловски 

оператори искоришћавају у вршењу своје делатности и који су према члану 187. Закона о ауторском и 

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

- одлука 29/2016,УС 66/2019), (у даљем тексту: „Закон“) дужни да прибаве права за искоришћавање 

предмета заштите пре почетка коришћења предмета заштите, и закључе уговор са УФУС АФА 

ЗАШТИТОМ о неискључивом уступању права реемитовања филмских дела из репертоара УФУС АФА 

ЗАШТИТЕ, а што је наведено и у Решењу Завода за интелектуалну својину Републике Србије од 27. јула 

2018. године. УФУС АФА ЗАШТИТА у 2019. години није имала директно закључене уговоре са свим 

кабловским оператерима и вршила је фактурисање у виду аконтација без података о приходима који су 

основ за фактурисање. 

 

На основу расположиве документације нисмо били у могућности да се уверимо у свеобухватност прихода,  

као ни у евентуалне последице непоступања по поменутом Решењу Завода за интелектуалну својину 

Републике Србије. Сагласно томе, због прожимајућег ефекта који износ фактурисаних накнада и исказнах 

прихода има на финансијске извештаје у узете у целини, нисмо били у могућности да се уверимо у 

реалност исаказаног биланса успеха за 2019. годину и биланса стања који се завршава на дан 31. децембра 

2019. године.  

 

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 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 

криминалне радње или грешке.  

 

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности УФУС АФА 

ЗАШТИТА 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.  

 

(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  

 

Наша одговорност је спровођење ревизије финансијских извештаја УФУС АФА ЗАШТИТЕ у складу са 

стандардима ревизије примењивим у Републици Србији и Законом о ревизији Републике Србије и 

издавање извештаја ревизора. Међутим, због питања описаних у одељку Основа за уздржавање од 

изражавања мишљења нашег извештаја, нисмо били у могућности да прибавимо довољно адекватних 

ревизијских доказа да обезбедимо основу за мишљење о овим финансијским извештајима.  

 

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. 

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 

 

1. УФУС АФА ЗАШТИТА је одговорна за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу 

са захтевом 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). Наша одговорност је да изразимо 

мишљење о усклађености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за 

пословну 2019. годину. У вези са тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним 

стандардом ревизије 720 – Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у 
документима који садрже финансијске извештаје који су били предмет ревизије, и ограничени 

смо на процењивање усаглашености рачуноводствених информација садржаних у Годишњем 

извештају о пословању са финансијским извештајима који су били предмет ревизије.  

 

По нашем мишљењу, рачуноводствене информације приказане у Годишњем извештају о 

пословању су, по свим материјално значајним питањима, усклађене са финансијским 

извештајима УФУС АФА ЗАШТИТЕ за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. 

године. 

 

2. УФУС АФА ЗАШТИТА је одговорна за састављање Годишњег обрачуна накнада,  у складу са 

захтевом 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). Наша одговорност је да изразимо 

мишљење да ли је Годишњи обрачун накнада састављен у складу са наведеним законом. 

Имајући у виду да су месечни обрачуни накнада достављани СОКОЈ-у, а не УФУС АФА 

ЗАШТИТИ која, поред наведеног, није имала могућност увида у врсту и начин искоришћавања 

ауторског дела или предмета сродног права (приходи од јавног саопштавања, јавног извођења, 

емитовања, реемитовања посебне накнаде и сл.), нисмо били у могућности да спроведемо 

ревизијске процедуре и прибавимо одговарајуће ревизијске доказe, и сходно томе, не 

изражавамо мишљење на Годишњи обрачун накнада за 2019. годину. 

 

 (наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

Руководству и оснивачима организације УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских 

аутора Србије (наставак) 

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима (наставак) 

 

3. УФУС АФА ЗАШТИТА је одговорна за састављање Посебног извештаја о средствима издвојеним 

за културне намене и за унапређење пензијског, здравственог или социјалног статуса чланова 

организације  у складу са захтевом 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.) (у даљем тексту: 

Посебан извештај). Наша одговорност је да изразимо мишљење да ли је Посебан извештај  

састављен у складу са наведеним законом. По нашем мишљењу, Посебан извештај  за годину која 

се завршила на дан 31. децембра 2019. године.није у потпуности по свим питањима, сачињен у 

складу са наведеним Законом. 

 

 

 

  

   Мира Кржа 

   Овлашћени ревизор 

   Косовска 1, Београд 

   29. јул 2020. године 
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TI3BEIIITAJ O CPEACTBTIMA I,I3ABOJEHI4M 3A KyJITyPHA M

cor_[4JAr{HA AABATbA
y nEPOAt/ JAHydP-reIIEMBAP 20 r 9"fOAi4I{E

Eeorpa4, JY Il 2020.roAHHe



y@yc A(DA 3AIITL{TA je Ha ceAHurlr4 VnpanHor osdopa o4pxaHoj 03.anpu:ra 2020.ro,qr,rHe

AoHena O4:iyrcy o ns4eajarry cpeAcraBa y tbonl 3a KynrypHa Ia coqr.rjaJlFla AaBaH>4 Etcrt'trv,

cpeAcraBa N u:6op qJIaHoBa xovtlcltja.

L{aseAenovr O4lyrorvr npegeraleuo je ga ce 3a 2018. pr 2}l9.roguHy ra:gnojra l0% oJr

Han,'raheHhx ayropcKl4x HarcuaAa. OA u:geojeunx cpeAcraBa, 5% je HaMelLeHo :a no'rpe6e

KynrypHr4x &aBari>a (rrogcrnqame KynrypHor crBapanaurBa y no-lpyujy Sulvcre Aera-i'Hoc'r'r.l
qJraHoBa opraHn:aqraje), a 95o/o sa nolpe6e coqnja"uHtzx AaBarba (no6orsurarse coqrtja,,'luor

craryoa n nouohn riraHoBI4Ma opranraaaqmje).

fielarHocr. Tpoilerbe cpeAcraBa, KoHTpo;r& pa4av rpaHcnapeHTHocr paAa oBI4x SoHaoea 6prhe

y cKraAy ca 3axononr, Craryrou y@YC AOA 3AIIITHTE l, perynl4caHl4 noce6sttn;
IlpaBMnH14rlr4Ma.

y 2019. roAi.iHu unje 6rano aKTr4BHocrr4, aHt{ HcrIJIarano HaBeAeHuM HaMeHalra. Kontraciaje:a
(DoHl3a KynrypHau coryujanHa AaBaBa, $opurapaHe cy y uajy 2020.roluue ra y rory je p{3paAa

ilpaBr4nHHKa.

[-ia ocHony $raHaucujcrcr4x r,{3Beurraja za 2019. ro4r.try, a Ha ocHoBy Hannaheue ayropcxe
HaKHaAe sa2}18. V 2}l9.rogr.try 10Yo aX H3Hoca npegnraf eHl4x 3a HcIIJtary ayropl.4Ma fi3lloch
6.914.490,99 gxuapa . @oH4y 3a KynrypHa AaBarL,a onpegemyje ce r{3Hoc ot345.724,55 4rauapa.

a @ougy sa coquja,rua AaBarba Lr3FIoc oa 6.568.766,44 gr'tnapa.

FlaseAeHa cpeAcrBa he ce rporxr4Tu y cKnaAy ca 3arosoM, a Ha ocHoBy rcpureplajyru,ra

npegeraf eHr4x r-ropMarl4BHu M aKrt4Ma V@VC A@A 3AIIJTI,{T' E.

-t V-ervuril>^
?-t.TLTA 'JJ'f iii

L srorc!

@A 3ATIITI4TA

aHAap tr4eaH,rarcoe
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