JAA-autorska agencija za Srbiju ad Beograd

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2019.
GODINU

Beograd, jul 2020

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i članom 3.
Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih
društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012), JAA-autorska agencija za Srbiju ad Beograd, Majke
Jevrosime 38, Beograd, MB 07002394 objavljuje:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2019. GODINU

SADRŽAJ:
1. Finansijski izveštaji:
- Bilans stanja,
- Bilans uspeha,
- Izveštaj o ostalom rezultatu,
- Izveštaj o tokovima gotovine,
- Izveštaj o promenama na kapitalu,
- Napomene uz finansijske izveštaje;
2. Izveštaj o reviziji, u celini;
3. Izveštaj o poslovanju društva
4. Izjavu lica odgovornih za sastavljanje izveštaja
5. Izjava o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja;
6. Izjava o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka.

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07002394

Шифра делатности 7490

ПИБ 100038236

Назив JUGOSLOVENSKA AUTORSKA AGENCIJA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA BEOGRAD (STARI
GRAD)
Седиште Београд (Стари Град) , Мајке Јевросиме 38

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

4

5

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

АКТИВА
00

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0002
0019 + 0024 + 0034)
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

0003

1. Улагања у развој

0004

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права

0005

013 и део 019

3. Гудвил

0006

014 и део 019

4. Остала нематеријална имовина

0007

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у припреми

0008

016 и део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

0009

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010

1. Земљиште

0011

022 и део 029

2. Грађевински објекти

0012

023 и део 029

3. Постројења и опрема

0013

024 и део 029

4. Инвестиционе некретнине

0014

025 и део 029

5. Остале некретнине, постројења и
опрема

0015

026 и део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми

0016

027 и део 029

7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми

0017

028 и део 029

8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему

0018

03

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023)

0019

1. Шуме и вишегодишњи засади

0020

2. Основно стадо

0021

01
010 и део 019
011, 012 и део 019

02

020, 021 и део 029

030, 031 и део 039
032 и део 039

5.

6.

105181

107635

0

3449

2677

0

2685

2677

0

764

0

0

90109

93335

0

87540

89986

0

2569

3349

0

0

0

0

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

037 и део 039

3. Биолошка средства у припреми

0022

038 и део 039

4. Аванси за биолошка средства

0023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

040 и део 049

1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица

0025

041 и део 049

2. Учешћа у капиталу придружених
0026
правних лица и заједничким подухватима

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

7.

0028

део 043, део 044 и део 5. Дугорочни пласмани осталим
049
повезаним правним лицима

0029

део 045 и део 049

6. Дугорочни пласмани у земљи

0030

део 045 и део 049

7. Дугорочни пласмани у иностранству

0031

046 и део 049

8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа

0032

048 и део 049

9. Остали дугорочни финансијски
пласмани

0033

05

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034

050 и део 059

1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица

0035

051 и део 059

2. Потраживања од осталих повезаних
лица

0036

052 и део 059

3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит

0037

053 и део 059

4. Потраживање за продају по уговорима 0038
о финансијском лизингу

054 и део 059

5. Потраживања по основу јемства

0039

055 и део 059

6. Спорна и сумњива потраживања

0040

056 и део 059

7. Остала дугорочна потраживања

0041

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0043
0069 + 0070)
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050)

0044

10

1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар

0045

11

2. Недовршена производња и недовршене 0046
услуге

12

3. Готови производи

Класа 1

5

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

11623

11623

0

11623

11623

0

0

0

0

50394

58697

0

70

58

0

0027

део 043, део 044 и део 4. Дугорочни пласмани матичним и
049
зависним правним лицима

288

4

Крајње стање _____
20__.

0047

8.

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

13

4. Роба

0048

14

5. Стална средства намењена продаји

0049

15

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

0050

20

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051

200 и део 209

1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица

0052

201 и део 209

2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица

0053

202 и део 209

3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица

0054

203 и део 209

4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица

0055

204 и део 209

5. Купци у земљи

0056

6. Купци у иностранству

0057

7. Остала потраживања по основу
продаје

0058

21

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА

0059

22

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

0060

236

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062

230 и део 239

1. Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица

231 и део 239

4

5

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

70

58

0

10744

12265

0

7618

6769

0

431

104

0

2695

5392

0

40

0

0

10.

0

925

0

11.

38108

39580

0

0063

26793

18258

0

2. Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица

0064

0

3400

0

232 и део 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи

0065

11315

17922

0

233 и део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству

0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани

0067

24

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА

0068

1245

5576

0

27

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0069

10

10

0

177

283

0

155575

166332

0

9.

205 и део
209
206 и део 209

23 осим 236 и 237

28 осим 288

88

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0072

12.

13.

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Претходна година
Текућа година
Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

ПАСИВА
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 0441 - 0442)

0401

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402

300

1. Акцијски капитал

0403

301

2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу

0404

302

3. Улози

0405

303

4. Државни капитал

0406

304

5. Друштвени капитал

0407

305

6. Задружни удели

0408

306

7. Емисиона премија

0409

309

8. Остали основни капитал

0410

31

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0411

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0412

32

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419)

130297

130153

0

25648

25648

0

25648

25648

0

68105

68105

0

0417

36544

36400

0

340

1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

36400

35576

0

341

2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

144

824

0

0

0

0

3606

9235

0

047 и 237

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

0420

35

X. ГУБИТАК (0422 + 0423)

0421

350

1. Губитак ранијих година

0422

351

2. Губитак текуће године

0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424

14.

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Претходна година
Текућа година
Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

40

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400

1. Резервисања за трошкове у гарантном
року

0426

401

2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава

0427

403

3. Резервисања за трошкове
реструктурирања

0428

404

4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених

0429

405

5. Резервисања за трошкове судских
спорова

0430

6. Остала дугорочна резервисања

0431

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432

410

1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал

0433

411

2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима

0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима

0435

413

4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

0437

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству

0438

416

7. Обавезе по основу финансијског
лизинга

0439

419

8. Остале дугорочне обавезе

0440

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

4

5

6

7

0

0

0

3606

9235

0

3606

9235

0

0441

10878

11194

0

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0442
0462)

10794

15750

0

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0443
0449)

6440

5963

0

420

1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица

0444

421

2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица

0445

422

3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи

0446

423

4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству

0447

402 и 409

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Претходна година
Текућа година
Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1

2

427

3

5

6

7

5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
0448
намењених продаји
6. Остале краткорочне финансијске
обавезе

0449

430

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ

0450

43 осим 430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451

424, 425, 426 и 429

4

15.

6440

5963

0

594

812

0

594

812

0

431

1. Добављачи - матична и зависна правна 0452
лица у земљи

432

2. Добављачи - матична и зависна правна 0453
лица у иностранству

433

3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи

0454

434

4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству

0455

435

5. Добављачи у земљи

0456

436

6. Добављачи у иностранству

0457

439

7. Остале обавезе из пословања

0458

44, 45 и 46

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

0459

16.

2411

6806

0

47

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460

17.

873

1206

0

48

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461

18.

476

963

0

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА

0462

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0

0464

155575

166332

0

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0465

49 осим 498

89

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07002394

Шифра делатности 7490

ПИБ 100038236

Назив JUGOSLOVENSKA AUTORSKA AGENCIJA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA BEOGRAD (STARI
GRAD)
Седиште Београд (Стари Град) , Мајке Јевросиме 38

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

1

ПОЗИЦИЈА

2

АОП

3

Напомена број

4

Текућа година

Претходна година

5

6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
60 до 65, осим 62 и 63

1001

35775

39890

1002

0

0

30216

34430

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
60
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
600

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту

1003

601

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту

1004

602

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту

1005

603

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту

1006

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

1007

605

6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту

1008

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009

610

1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем 1010
тржишту

611

2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

612

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим 1012
повезаним правним лицима на домаћем тржишту

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
1013
тржишту

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту

1014

29675

34070

615

6. Приходи од продаје готових производа и услуга 1015
на иностраном тржишту

541

360

64

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

1016

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1017

5559

5460

1011

Износ
Група рачуна, рачун

1

ПОЗИЦИЈА

2

АОП

3

Напомена број

4

Текућа година

Претходна година

5

6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

34166

37402

1023

493

775

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1024

1422

1349

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025

20168

25567

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

2591

2289

540

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1027

3656

3551

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

5836

3871

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0

1030

1609

2488

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0

1031

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039)

1032

68

2

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
66, осим 662, 663 и 664 И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033

0

0

50 до 55, 62 и 63

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1019

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

513

51 осим 513

541 до 549
55

66

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица

1034

661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица

1035

665

3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата

1036

669

4. Остали финансијски приходи

1037

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

1038

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1039

68

2

56

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)

1040

873

936

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
56, осим 562, 563 и 564 ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041

0

90

1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима

1042

560

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

3

Напомена број

4

Текућа година

Претходна година

5

6

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима

1043

565

3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата

1044

4. Остали финансијски расходи

1045

562

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046

827

795

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1047

46

51

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 1032)

1049

805

934

566 и 569

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
1050
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

90

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1053

98

151

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1054
1050 - 1051 + 1052 - 1053)

706

1403

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1055
1051 - 1050 + 1053 - 1052)

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
1056
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
1057
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 1055 + 1056 - 1057)

1058

21

55

727

1348

899

851

316

327

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 1059
+ 1057 - 1056)
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
721

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1063

723

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

С. НЕТО ДОБИТАК
1064

144

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

824

Т. НЕТО ГУБИТАК
1065
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА

1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ

1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА

1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ

1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији

1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1071

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07002394

Шифра делатности 7490

ПИБ 100038236

Назив JUGOSLOVENSKA AUTORSKA AGENCIJA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA BEOGRAD (STARI
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ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

3

Напомена broj

4

Текућа година

Претходна година

5

6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК
а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима
1. Промене ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме
330

а) повећање ревалоризационих резерви

2003

б) смањење ревалоризационих резерви

2004

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања
331

а) добици

2005

б) губици

2006

3. Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала
332

а) добици

2007

б) губици

2008

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава
333
а) добици

2009

б) губици

2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима
1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања
334
а) добици

2011

б) губици

2012

144

824

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена broj

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

2. Добици или губици од инструмената заштите
нето улагања у инострано пословање
335

а) добици

2013

б) губици

2014

3. Добици или губици по основу инструмената
заштите ризика (хеџинга) новчаног тока
336

а) добици

2015

б) губици

2016

4. Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају
337

а) добици

2017

б) губици

2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА

2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0

2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 2019 + 2021) ≥ 0

2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0

2024

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0

2025

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0
или АОП 2025 > 0

2026

1. Приписан већинским власницима капитала

2027

2. Приписан власницима који немају контролу

2028

У ____________________________
дана ______________20_______године

144

824

0

0

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07002394

Шифра делатности 7490

ПИБ 100038236
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GRAD)
Седиште Београд (Стари Град) , Мајке Јевросиме 38

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара Износ
Позиција

1

АОП

2

Текућа година

Претходна година

3

4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001

553131

474264

1. Продаја и примљени аванси

3002

27904

31107

2. Примљене камате из пословних активности

3003

3. Остали приливи из редовног пословања

3004

525227

443157

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)

3005

553812

470729

1. Исплате добављачима и дати аванси

3006

11247

9406

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3007

533702

451888

3. Плаћене камате

3008

791

703

4. Порез на добитак

3009

796

77

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

3010

7276

8655

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)

3011

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)

3012

681

3013

1472

0

1472

0

0

9517

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

3535

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)
1. Продаја акција и удела (нето приливи)

3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава

3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

3016

4. Примљене камате из активности инвестирања

3017

5. Примљене дивиденде

3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава

3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

3022

0

9517

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)

3023

1472

0

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I)

3024

0

9517

Износ
Позиција

1

АОП

2

Текућа година

Претходна година

3

4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025

0

17726

0

17726

5122

7593

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)
1. Увећање основног капитала

3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

3028

4. Остале дугорочне обавезе

3029

5. Остале краткорочне обавезе

3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

3031

1. Откуп сопствених акција и удела

3032

2. Дугорочни кредити (одливи)

3033

5122

2593

3. Краткорочни кредити (одливи)

3034

0

5000

4. Остале обавезе (одливи)

3035

5. Финансијски лизинг

3036

6. Исплаћене дивиденде

3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)

3038

0

10133

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)

3039

5122

0

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)

3040

554603

491990

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)

3041

558934

487839

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)

3042

0

4151

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)

3043

4331

0

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3044

5576

1425

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3046

1245

5576

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
3047
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07002394

Шифра делатности 7490

ПИБ 100038236

Назив JUGOSLOVENSKA AUTORSKA AGENCIJA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA BEOGRAD (STARI
GRAD)
Седиште Београд (Стари Град) , Мајке Јевросиме 38

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара Компоненте капитала
Редни
ОПИС
број

30

31

АОП

1

2

АОП

32
АОП

Основни капитал

Уписани а неуплаћени капитал

Резерве

3

4

5

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4001

б) потражни салдо рачуна

4002

25648

4019

4037

4020

4038

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
2

а) исправке на дуговној страни рачуна

4003

4021

4039

б) Исправке на потражној страни рачуна

4004

4022

4040

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥0

4005

4023

4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0

4006

4024

4042

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____
3

25648

Промене у претходној _____ години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4007

4025

4043

б) промет на потражној страни рачуна

4008

4026

4044

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4009

4027

4045

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0

4010

4028

4046

Стање на крају претходне године 31.12.____

5

25648

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
6

а) исправке на дуговној страни рачуна

4011

4029

4047

б) исправке на потражној страни рачуна

4012

4030

4048

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥0

4013

4031

4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0

4014

4032

4050

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____
7

25648

Компоненте капитала
Редни
ОПИС
број

30

31

АОП

1

2

АОП

32
АОП

Основни капитал

Уписани а неуплаћени капитал

Резерве

3

4

5

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4015

4033

4051

б) промет на потражној страни рачуна

4016

4034

4052

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

4017

4035

4053

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4018

4036

4054

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

25648

Компоненте капитала
Редни
ОПИС
Број

35
АОП

1

2

047 и 237
АОП

34
АОП

Губитак

Откупљене сопствене акције

Нераспоређени добитак

6

7

8

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4055

4073

4091

б) потражни салдо рачуна

4056

4074

4092

а) исправке на дуговној страни рачуна

4057

4075

4093

б) исправке на потражној страни рачуна

4058

4076

4094

4059

4077

4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) 4060
≥0

4078

4096

35576

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
2

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____
3

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥0

35576

Промене у претходној _____ години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4061

4079

4097

б) промет на потражној страни рачуна

4062

4080

4098

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4063

4081

4099

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0

4064

4082

4100

а) исправке на дуговној страни рачуна

4065

4083

4101

б) исправке на потражној страни рачуна

4066

4084

4102

4067

4085

4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) 4068
≥0

4086

4104

824

Стање на крају претходне године 31.12.____

5

36400

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
6

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____
7

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥0

36400

Компоненте капитала
Редни
ОПИС
Број

35
АОП

1

2

047 и 237
АОП

34
АОП

Губитак

Откупљене сопствене акције

Нераспоређени добитак

6

7

8

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4069

4087

4105

б) промет на потражној страни рачуна

4070

4088

4106

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

4071

4089

4107

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4072

4090

4108

144

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

36544

Компоненте осталог резултата
Редни

330

ОПИС
број

1

331

АОП

2

АОП
Ревалоризационе резерве

Актуарски добици или
губици

9

10

332
АОП

11

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4109

б) потражни салдо рачуна

4110

68105

4127

4145

4128

4146

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
2
а) исправке на дуговној страни рачуна

4111

4129

4147

б) исправке на потражној страни рачуна

4112

4130

4148

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 4113
2б) ≥ 0

4131

4149

4132

4150

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____
3

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а 4114
+ 2б) ≥ 0

68105

Промене у претходној _____ години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4115

4133

4151

б) промет на потражној страни рачуна

4116

4134

4152

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4117

4135

4153

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0

4118

4136

4154

Стање на крају претходне године
31.12.____
5

68105

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
6
а) исправке на дуговној страни рачуна

4119

4137

4155

б) исправке на потражној страни рачуна

4120

4138

4156

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 4121
6б) ≥ 0

4139

4157

4140

4158

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
7

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а 4122
+ 6б) ≥ 0

68105

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

Компоненте осталог резултата
Редни

330

ОПИС
број

1

331

АОП

2

АОП
Ревалоризационе резерве

Актуарски добици или
губици

9

10

332
АОП

11

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4123

4141

4159

б) промет на потражној страни рачуна

4124

4142

4160

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

4125

4143

4161

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4126

4144

4162

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

68105

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

Компоненте осталог резултата
333

Редни

334 и 335

336

ОПИС
број

1

АОП

2

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или
губитку придружених друштава

АОП

12

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских
извештаја

АОП

13

14

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4163

4181

4199

б) потражни салдо рачуна

4164

4182

4200

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165

4183

4201

б) исправке на потражној страни
рачуна

4166

4184

4202

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0

4167

4185

4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0

4168

4186

4204

а) промет на дуговној страни рачуна

4169

4187

4205

б) промет на потражној страни рачуна

4170

4188

4206

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4171

4189

4207

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0

4172

4190

4208

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173

4191

4209

б) исправке на потражној страни
рачуна

4174

4192

4210

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0

4175

4193

4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0

4176

4194

4212

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
2

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____
3

Промене у претходној _____
години
4

Стање на крају претходне године
31.12.____
5

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
6

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
7

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

Компоненте осталог резултата
333

Редни

334 и 335

336

ОПИС
број

1

АОП

2

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или
губитку придружених друштава

АОП

12

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских
извештаја

АОП

13

14

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4177

4195

4213

б) промет на потражној страни рачуна

4178

4196

4214

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

4179

4197

4215

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4180

4198

4216

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

Компоненте осталог резултата
Ре
дни

337
ОПИС

број

1

АОП

2

Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3
Губитак изнад капитала [∑(ред
АОП до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол АОП 1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б
15)] ≥ 0
кол 3 до кол 15)] ≥ 0

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају
15

16

17

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4217

б) потражни салдо рачуна

4218

4235

129329

4244

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
2

а) исправке на дуговној страни рачуна

4219

б) исправке на потражној страни
рачуна

4220

4236

4245

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____
3

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0

4221
4237

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0

129329

4246

824

4247

130153

4248

4222

Промене у претходној _____
години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4223

б) промет на потражној страни рачуна

4224

4238

Стање на крају претходне године
31.12.____
5

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4225

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0

4226

4239

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
6

а) исправке на дуговној страни рачуна

4227

б) исправке на потражној страни
рачуна

4228

4240

4249

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
7

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0

4229
4241

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0

4230

130153

4250

Компоненте осталог резултата
Ре
дни
број

1

Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3
Губитак изнад капитала [∑(ред
АОП до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол АОП 1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б
15)] ≥ 0
кол 3 до кол 15)] ≥ 0

337
ОПИС

АОП

2

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају
15

16

17

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4231

б) промет на потражној страни рачуна

4232

4242

144

4251

4243

130297

4252

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4233

4234

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 31.12.2019.

JUGOSLOVENSKA AUTORSKA AGENCIJA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AD

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU
1.1 Osnivanje Društva
JUGOSLOVENSKA AUTORSKA AGENCIJA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU, akcionarsko
društvo za zaštitu autorskih i srodnih prava, Beograd, skraćeni naziv: JAA - Autorska agencija za
Srbiju a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) je promenu pravne forme iz mešovite svojine u otvoreno
akcionarsko društvo upisalo u Registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre
Republike Srbije dana 06.03.2006. godine, o čemu je izdato Rešenje BD 108569/2006. godine. Navedenim
Rešenjem upisuje se 100% akcijski kapital, upisani i uplaćeni u iznosu od 23.425.150,00 dinara sa stanjem
na dan 31.12.2004. godine, a briše se upisani i uplaćeni akcijski kapital u novcu u iznosu od 450.850,00
dinara sa stanjem na dan 31.12.2004. godine, kao i društveni kapital.
Agencija za privatizaciju Republike Srbije je prodala 70% društvenog kapitala subjekta privatizacije
Jugoslovenske autorske agencije - Autorska agencija za Srbiju a.d. Beograd (u daljem tekstu i “Subjekt
privatizacije”) na aukciji koja je održana 27.12.2005. godine Konzorcijumu fizičkih lica. Do 30% od ukupnog
iznosa društvenog kapitala Subjekta se prenosi na zaposlene bez naknade.
Struktura učešća u kupovini kapitala Subjekta privatizacije data u Aneksu 1 Ugovora o konzorcijumu odnosi
se i na učešće u povećanju vrednosti osnovnog kapitala Subjekta privatizacije po osnovu obaveznog
investiranja u skladu sa Ugovorom o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije. Obaveza
investiranja u skladu sa tačkom 5.2.1 iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala iznosila je 2.224.000,00
dinara i članovi Konzorcija su u navedenoj srazmeri izvršili ulaganje u povećanje vrednosti osnovnog
kapitala po osnovu obaveznog investiranja.
Osnovni kapital u iznosu od 23.425.150,00 dinara sa stanjem na dan 31.12.2004. godine upisan je u
Registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije dana
06.06.2005. godine pod brojem BD 87040/2005 na osnovu prijave za promenu podataka o privrednom
subjektu upisanom u Registar privrednih subjekata i bio je iskazan sa 3.618 komada akcija nominalne
vrednosti od 6.350,00 dinara po akciji.
Usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 125/2004) izvršeno je na osnovu
Odluke o organizovanju otvorenog akcionarskog društva Jugoslovenska autorska agencija - Autorska
agencija za Srbiju, akcionarsko društvo za zaštitu autorskih i srodnih prava, Beograd, Majke Jevrosime 38
(Skraćeni naziv: JAA - Autorska agencija za Srbiju a.d. Beograd), donete na Skupštini akcionara dana 30.
januara 2006. godine o čemu je izdato Rešenje BD 209075/2006 od 05.12.2006. godine: briše se upisani i
uplaćeni novčani kapital u iznosu od 23.425.150,00 CSD na dan 31.12.2004. godine i upisuje se upisani i
uplaćen novčani kapital u iznosu od 296.953,16 EUR na dan 31.12.2004. godine.
Upis povećanja osnovnog kapitala po osnovu obavezne dokapitalizacije u Registar privrednih subjekata
koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije sproveden je Rešenjem broj BD
148171/2007 dana 24.12.2007. godine, i to upisom nenovčanog kapitala u iznosu od 27.332,78 EUR, što
predstavlja deviznu protivvrednost 2.224.000,00 dinara iskazanih po srednjem kursu NBS za evre na dan
13.07.2007. godine.
Ukupan osnovni kapital Društva posle dokapitalizacije, odnosno na dan 31.12.2007. godine iznosi: novčani
upisan i uplaćen u iznosu od 296.953,16 evra na dan 31.12.2004. godine i nenovčani kapital upisani i unet
u iznosu od 27.332,78 evra na dan 13.07.2007. godine, što ukupno predstavlja vrednost akcijskog kapitala
od 324.285,94 evra.
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Akcijama emitenta Jugoslovenska autorska agencija - Autorska agencija za Srbiju a.d. Beograd se trguje
na Beogradskoj Berzi na MTP tržištu. Akcije su evidentirane pod CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem
RSJAABE92502 u ukupnom broju od 4.039 akcija nominalne vrednosti od 6.350,00 dinara po akciji.
Na dan 31.12.2015. godine učešće pojedinih akcionara, prema broju akcija u akcijskom kapitalu Društva
upisanih u Centralni registar HOV bilo je sledeće:
 “CES Mecon” d.o.o. Beograd sa vlasništvom nad 2.387 akcija učestvovao je u akcijskom kapitalu sa
59,09879%;
 Tomić Stojan sa vlasništvom nad 637 akcija učestvovao je u akcijskom kapitalu sa 15,77123%;
 Marčetić Vesna sa vlasništvom nad 529 akcija učestvovala je u akcijskom kapitalu sa 13,09730%;
 Učešće ostalih malih akcionara sa vlasništvom nad 486 akcija iznosi 12,03268%.
Rešenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije broj BD137964/2011 od 09.11.2011. godine
promenjena je pretežna delatnost privrednog društva 6910 – Pravni poslovi i upisana je nova pretežna
delatnost 7490 – Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti.
Na osnovu Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 36/11 i 99/11) Skupština akcionara JAAAutorska agencija za Srbiju a.d. Beograd na sednici održanoj 29.06.2012. godine usvojila je Ugovor o
organizovanju AD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima i Statut. Upis promene podataka
upisan je u Registar privrednih subjekata dana 19.07.2012. godine o čemu je doneto Rešenje BD
96926/2012.
Rešenjem Agencije za privredne registre BD 490/2015 od 14.01.2015. godine za generalnog direktora sa
samostalnim zastupanjem Društva upisan je Dušan Nikezić, JMBG: 1802973710039.

1.2 Osnivanje, delatnost Društva i ostali podaci
Jugoslovenska autorska agencija osnovana je krajem 1954. godine kao ustanova društvenih organizacija
za autorsko-pravnu zaštitu i posredovanje. Osnovali su je, po saglasnosti Sekretarijata za prosvetu
Saveznog izvršnog veća, savezi autora jugoslovenskih književnika, prevodilaca, likovnih umetnika, likovnih
umetnika primenjenih umetnosti, kompozitora, muzičkih umetnika, muzičara operskih i simfonijskih
orkestara, dramskih umetnika i filmskih radnika. Početkom 1955. godine osnivačima je pristupio i Savez
arhitekata Jugoslavije.
Jugoslovenska autorska agencija osnovana je sa zadatkom da u oblasti velikih autorskih prava, u skladu
sa zakonskim propisima i međunarodnim ugovorima, štiti moralna i materijalna prava autora u zemlji i
inostranstvu, kao što su: prava objavljivanja, prikazivanja, snimanja, reprodukovanja, prevođenja i
izvođenja autorskih dela i dr.
Jugoslovenska autorska agencija je od svog osnivanja do transformacije u otvoreno akcionarsko društvo
prolazila kroz niz statusnih i organizacionih promena koje su pratile promene u privredi i društvu.
Pretežna delatnost Društva data je pod šifrom delatnosti 7490 - Ostale stručne, naučne i tehničke
delatnosti.
Sedište JAA - Autorska agencija za Srbiju a.d. Beograd je u ulici Majke Jevrosime 38.
Matični broj Društva je 07002394.
Poreski indentifikacioni broj - PIB je 100038236.
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Autorska agencija za Srbiju a.d. Beograd u 2016. godini posluje preko dinarskih računa otvorenih
„Banca Intesa“ a.d. Beograd - Račun br. 160-386176-19
„Banca Intesa“ a.d. Beograd - Račun br. 160-400073-38
„Eurobank“ a.d. Beograd - Račun br. 250-1070001725770-53
„Eurobank“ a.d. Beograd - Račun br. 250-1570000025880-67
AIK banka: Račun: 105-13675-35

Društvo je na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji u 2019. godini klasifikovano u mikro pravno lice.
Društvo je na dan 31.12.2019. godine imalo 4 zaposlena radnika (2018. godine - 4 radnika).
Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo - jednodomni sistem. Organi Društva su:
Skupština



Odbor direktora čiji su članovi: Ljiljana Živković JMBG: 2007956715204 , Bojan Mojsoski - JMBG:
0201983710021 i Dušan Nikezić JMBG: 2805983710145 i
Generalni direktor: Dušan Nikezić – JMBG: 1802973710039.

2. OSNOVE I OKVIR FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA
Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu nabavne vrednosti .
2.1 Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja
Priloženi finansijski izveštaji Društva za 2019. godinu su sastavljeni u skladu sa važećim računovodstvenim
propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013).
Društvo prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2019 i 2018. godinu primenjuje Međunarodni
standard finansijskog izveštavanja (MSFI).
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih
izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014). Ovim
pravilnikom pravno su definisani obrasci finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima, kao i
minimum sadržaja napomena uz te izveštaje.
Priloženi finansijski izveštaji su usaglašeni sa svim zahtevima Međunarodnih standarda finansijskog
izveštavanja.
Društvo je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene
u daljem tekstu Napomene 2 i 3, koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima
Republike Srbije. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane godine, osim ako nije drugačije
naznačeno.
2.2 Preračunavanje stranih valuta
Finansijski izveštaji Društva iskazani su u hiljadama dinara (RSD). Dinar predstavlja zvaničnu izveštajnu
valutu u Republici Srbiji i funkcionalnu valutu Društva.
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Poslovne promene u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu valute utvrđenom na
međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. Monetarne pozicije iskazane u stranoj valuti
na dan bilansa stanja, preračunate su u dinare prema srednjem kursu utvrđenom na

međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan bilansa. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale
po osnovu izvršenih plaćanja i naplata u stranim sredstvima plaćanja u toku godine na dan bilansa
iskazane su u bilansu uspeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu kursnih razlika u okviru pozicije
finansijskih prihoda/rashoda.
Potraživanja u koja je ugrađena valutna klauzula preračunata su u dinare po srednjem kursu valute koji je
važio na dan bilansa. Pozitivni i negativni efekti nastali po ovom osnovu iskazani su u bilansu uspeha
Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika u okviru kategorije ostalih
prihoda/rashoda.
2.3 Primena pretpostavke stalnosti poslovanja
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom stalnosti poslovanja Društva, tj. pod pretpostavkom
da će ono nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u doglednoj budućnosti.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja navedene su u
daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene u uporednim finansijskim izveštajima.
3.1 Nematerijalna imovina
Nematerijalna imovina se priznaje kao imovina ako, i samo ako su zadovoljeni sledeći uslovi:
1) ako je verovatno da će se buduće ekonomske koristi povezane sa tom imovinom prilivati u pravno
lice;
2) ako se nabavna vrednost/cena koštanja može pouzdano odmeriti;
3) ako imovina nije rezultat interno nastalih izdataka koji se odnose na nematerijalno sredstvo.
Sva ulaganja u interno generisana nematerijalna ulaganja, kao što su: troškovi istraživanja i razvoja,
interno dobijene robne marke, logo firme, izdavački naslovi, liste kupaca i druge slične stavke, pravni,
administrativni i drugi troškovi nastali prilikom osnivanja novog društva, pokretanja fabrike ili postrojenja,
lansiranja novog proizvoda, razvoj nove delatnosti procesa, aktivnosti obuke, troškovi reklame i
propagande, premeštanje ili reorganizacija dela ili celog društva, se priznaju odmah kao rashod kada
nastanu.
Nematerijalna imovina se inicijalno priznaje po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost nematerijalne
imovine čini:
 nabavna cena, uključujući uvozne carine i poreze po osnovu prometa koji se ne refundira, nakon
odbitka trgovinskih popusta i rabata i
 svi direktno pripisivi troškovi pripreme imovine za namenjenu upotrebu.
Naknadno merenje nematerijalne imovine vrši se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu
amortizaciju i sve akumulirane gubitke zbog umanjenja vrednosti.
Korisni vek trajanja nematerijalne imovine je 10 godina, osim za nematerijalnu imovinu koja nastaje iz
ugovornih ili drugih zakonskih prava kada korisni vek ne može da bude duži od perioda tih ugovornih ili
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drugih zakonskih prava ali može da bude kraći u zavisnosti od procene rukovodstva u vezi sa periodom
korišćenja te imovine.
Prilikom sprovođenja amortizacije primenjuje se proporcionalni metod amortizacije. Propisana stopa za
amortizaciju nematerijalne imovine čiji je korisni vek 10 godina iznosi 10%.
Nematerijalna imovina u pripremi ne podleže obračunu amortizacije.
3.2 Nekretnine, postrojenja i oprema
Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva:
1) koja se drže za korišćenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci dobara ili usluga, za iznajmljivanje
drugima ili za administrativne svrhe i
2) za koje se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda.
Stavke nekretnina, postrojenja i opreme, koje ispunjavaju uslove da budu priznate kao sredstvo,
odmeravaju se prilikom početnog priznavanja po svojoj nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja.
Nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme čine:
a) kupovna cena, uključujući naknade za pravne i posredničke usluge, uvozne takse i poreze koji se
ne mogu refundirati, nakon oduzimanja trgovačkih popusta i rabata;
b) svi troškovi koji se mogu direktno pripisati dovođenju sredstva na lokaciju i u stanje koje je
neophodno da bi sredstvo moglo funkcionisati, na način na koji to očekuje rukovodstvo (troškovi
pripreme lokacije, početne isporuke i manipulisanja, instalacije i sastavljanja, kao i testiranja
funkcionalnosti);
c) inicijalnu procenu troškova demontaže, uklanjanja sredstva i obnove područja na kojem je sredstvo
locirano.
Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom prodaje ili rashodovanja nekretnina i opreme, priznaju se u korist ili
na teret izveštaja o ukupnom rezultatu, u okviru ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.
Nakon početnog priznavanja, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za
akumuliranu ispravku vrednosti i eventualne akumulirane gubitke za umanjenje vrednosti.
Vrednovanje nekretnina se vrši po poštenoj vrednosti. Procenu vrednosti izvršio je ovlašćeni sudski veštak
građevinske struke (Rešenje br. 740-05- 04932/2010-03) dana 23.12.2015 godine.
Naknadni izdatak koji se odnosi na nekretninu, postrojenje i opremu nakon njegove nabavke ili završetka,
uvećava vrednost sredstva ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo. Naknadni izdatak koji
ne zadovoljava prethodne uslove iskazuje se kao trošak poslovanja u periodu u kojem je nastao.
Troškovi svakodnevnog servisiranja i održavanja nekretnina, postrojenja i opreme priznaju se kao rashod
perioda kada su ti troškovi nastali. Izuzetno, važniji rezervni delovi i pomoćna oprema smatraju se
nekretninama, postrojenjima i opremom i mogu se kapitalisati:
 kada Društvo očekuje da će ih koristiti duže od jednog obračunskog perioda,
 ako se ti rezervni delovi i oprema za servisiranje mogu koristiti samo u vezi sa stavkom nekretnina,
postrojenja i opreme koja je već priznata u knjigama i
 ako imaju značajnu vrednost.
Otpisivanje postrojenja i opreme vrši se primenom proporcionalne metode kojom se vrednost sredstava u
potpunosti otpisuje tokom procenjenog veka upotrebe. Otpisivanje se vrši po stopama koje su zasnovane
na preostalom korisnom veku upotrebe sredstava, procenjenom od strane rukovodstva Društva. Stope
amortizacije za grupe postrojenja i opreme su:
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Opis
OPREMA
Proizvodna oprema
Računarska oprema
Nameštaj
Ostala oprema

Stopa amortizacije
10-20%
15-30%
10-20%
10-30%

Obračun amortizacije postrojenja i opreme počinje od 1. narednog meseca kada se ova sredstva stave u
upotrebu.
Obračun amortizacije nekretnine vrši se na osnovu procenjenog preostalog veka korišćenja. Dana
25.12.2017 godine, usvojene su izmene Pravilnika o računovodstvu u delu stope amortizacije nekretnina,
tako da se primenjuje stopa amortizacije od 2,5%, a na osnovu dodatnog izveštaja o proceni preostalog
veka korišćenja nekretnine.
Zemljište, dela likovne, vajarske, filmske i druge umetnosti, muzejske vrednosti, knjige u bibliotekama i
nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi, ne podležu obračunu amortizacije.
3.3 Zalihe
Zalihe su sredstva:
1) koja se drže radi prodaje u uobičajenom toku poslovanja;
2) u procesu proizvodnje za takvu prodaju ili
3) u obliku osnovnog i pomoćnog materijala koji se troši u proizvodnom procesu ili prilikom pružanja
usluga.
Početno priznavanje zaliha vrši se po nabavnoj vrednosti koja obuhvata fakturnu cenu, uvozne carine i
druge dažbine (osim onih koje entitet može kasnije da povrati od poreskih vlasti) i troškove prevoza,
manipulativne i druge troškove koji se mogu direktno pripisati sticanju gotovih proizvoda, materijala i
usluga. Trgovački popusti, rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri određivanju troškova nabavke.
Zalihe se naknadno vrednuju po nabavnoj vrednosti/ceni koštanja odnosno neto prodajnoj vrednosti
umanjene za troškove dovršenja i prodaje, ako je niža.
Vrednost utrošenih zaliha se utvrđuje metodom prosečne ponderisane cene.
Zalihe sitnog inventara
Sitan inventar ima koristan vek trajanja manji od godinu dana. Zalihe sitnog inventara koje se nabavljaju od
dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti ili po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. Nabavnu vrednost ili
cenu koštanja zaliha čine svi troškovi nabavke i drugi troškovi nastali dovođenjem zaliha na njihovo
sadašnje mesto i stanje.
Stavljanjem u upotrebu sitnog inventara otpisuje se 100% njegove vrednosti.
3.4 Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica
Pridruženo društvo je pravno lice u kojem Društvo ima značajan uticaj, koji podrazumeva moć
učestvovanja u donošenju odluka o finansijskoj i poslovnoj politici društva, ali ne i kontrolu ili zajedničku
kontrolu nad tim politikama.
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Ako Društvo ima, direktno ili indirektno (na primer: preko zavisnih društava) 20 ili više procenata glasačke
moći pridruženog društva, pretpostavlja se da Društvo ima značajan uticaj, osim ako se može jasno
dokazati da to nije tako.
Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica, za koje ne postoji objavljena kotacija cene, vrednuju se po
nabavnoj vrednosti umanjenoj za sve akumulirane gubitke zbog umanjenja vrednosti.
Na svaki datum izveštavanja, Društvo odmerava svoje investicije u pridružena društva po fer vrednosti, sa
promenama fer vrednosti koje se priznaju u bilansu uspeha.
Ukoliko je neizvodljivo pouzdano odmeriti fer vrednost bez nepotrebnih troškova ili napora Društvo koristi
model nabavne vrednosti.
3.5 Finansijski instrumenti
Finansijski instrument je ugovor na osnovu koga nastaje finansijsko sredstvo jednog društva i finansijska
obaveza ili instrument kapitala drugog društva. Društvo je odabralo primenu Međunarodnog
računovodstvenog standarda - MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje ("Sl. glasnik
RS", br. 35/2014) u vrednovanju svojih finansijskih instrumenata.
Finansijska sredstva
Društvo priznaje finansijska sredstva u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane jedna od
ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada je došlo do
isteka ugovornog prava ili prenosa prava na prilive gotovine po osnovu tog sredstva, i kada je Društvo
izvršilo prenos svih rizika i koristi koji proističu iz vlasništva nad finansijskim sredstvom.
Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po ceni transakcije uvećanoj i za direktno pripisive transakcione
troškove (osim u slučaju kada se radi o finansijskim sredstvima koja se vrednuju po fer vrednosti čiji se
efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, kada se transakcioni troškovi tretiraju kao
rashodi perioda).
Finansijska sredstva Društva uključuju: gotovinu, kratkoročne depozite, potraživanja od kupaca i ostala
potraživanja iz poslovanja, date kredite i pozajmice, kao i učešća u kapitalu, osim učešća u kapitalu
zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata.
Naknadno odmeravanje finansijskih sredstava zavisi od njihove klasifikacije. Finansijska sredstva se
klasifikuju u sledeće kategorije: zajmovi i potraživanja, i sredstva koja se drže do roka dospeća, gotovina i
gotovinski ekvivalenti.
Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih
finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.
(a) Zajmovi i potraživanja
U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata: potraživanja od kupaca i druga
potraživanja iz poslovanja, date kratkoročne pozajmice pravnim licima evidentiranim u okviru kratkoročnih
finansijskih plasmana i date stambene kredite zaposlenima evidentiranim u okviru dugoročnih finansijskih
plasmana.
Potraživanja od kupaca se priznaju po nediskontovanom iznosu gotovinskog potraživanja, odnosno po
fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti obezvređenih potraživanja.
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Dužnički instrumenti (potraživanja po osnovu menica i zajmova) klasifikovani kao kratkoročna sredstva
treba da se odmeravaju po nediskontovanom iznosu gotovine ili druge naknade za koju se očekuje da
bude plaćena ili primljena umanjeno za eventualno obezvređenje.
Ispravka vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da
naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Indikatorima da je vrednost
potraživanja umanjena se smatraju značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća da će kupac biti
likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja više od 180 dana od datuma
dospeća.
Procena ispravke vrednosti potraživanja vrši se na osnovu starosne analize i istorijskog iskustva, i kada
naplata celog ili dela potraživanja više nije verovatna.
Ostali dugoročni finansijski plasmani obuhvataju dugoročne kredite u zemlji i inostranstvu date matičnim,
zavisnim, ostalim povezanim, trećim licima, kao i beskamatna i kamatonosna potraživanja od zaposlenih
po osnovu odobrenih stambenih zajmova. Stambeni zajmovi zaposlenima se vrednuju po amortizovanoj
vrednosti korišćenjem kamatne stope po kojoj bi Društvo moglo da pribavi dugoročne pozajmice, a koja
odgovara efektivnoj kamatnoj stopi. Ispravka vrednosti potraživanja od zaposlenih se utvrđuje kada postoji
objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih
uslova potraživanja.
(b) Finansijska sredstva koja se drže do dospeća
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim
rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i mogućnost da drži do
dospeća. Nakon inicijalnog priznavanja, dugoročna finansijska sredstva koja se drže do dospeća se
naknadno odmeravaju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope,
umanjenoj za obezvređenje.
(c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima se u bilansu stanja Društva podrazumevaju:
1) gotovina u blagajni,
2) sredstva po viđenju koja se drže na računima banaka,
3) oročena sredstva na računima banaka do 90 dana i
4) ostala novčana sredstva.
Novčana sredstva se vrednuju po njihovoj nominalnoj vrednosti. Ukoliko je reč o novčanim sredstvima u
stranoj valuti ona se vrednuju po zvaničnom srednjem kursu valute objavljenom od strane Narodne banke
Srbije.
Finansijske obaveze
Društvo priznaje finansijske obaveze u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane jedna od
ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo
ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla.
Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive troškove
transakcija. Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih obaveza, kratkoročne
beskamatne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno se priznaju po originalnoj
fakturnoj vrednosti.
Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja kao i
primljene kredite od banaka.
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Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja naknadno se vrednuju po
nominalnoj (fakturnoj) vrednosti.
Dužnički instrumenti (obaveze po osnovu menica i zajmova) klasifikovani kao kratkoročne obaveze treba
da se odmeravaju po nediskontovanom iznosu gotovine ili druge naknade za koju se očekuje da bude
plaćena ili primljena umanjeno za eventualno obezvređenje.
Primljeni krediti od banaka se priznaju u iznosima primljenih sredstava.
Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Društva,
odnosno u periodu do 12 meseci nakon datuma izveštavanja. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao
dugoročne.
3.6 Međusobno prebijanje finansijskih instrumenata
Finansijska sredstva i finansijske obaveze se prebijaju, samo ako to dozvoljava pojedinačni odeljak MSFI.
Odmeravanje imovine u neto iznosu odnosno umanjeno za ispravku vrednosti - na primer, ispravka
vrednosti zbog zastarelosti zaliha i ispravka vrednosti za nenaplativa potraživanja se ne smatra
prebijanjem.
Ako uobičajene poslovne aktivnosti društva ne obuhvataju kupovinu i prodaju stalne imovine, uključujući
investicije i poslovnu aktivu, onda društvo priznaje dobitke i gubitke nakon otuđenja takve imovine
oduzimanjem knjigovodstvene vrednosti imovine i sa njom povezanih troškova prodaje od prihoda od
otuđenja.
3.7 Primanja zaposlenih
(a) Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća doprinose
državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju
doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim
relevantnim zakonskim propisima. Društvo je takođe, obavezno da od bruto zarada zaposlenih obustavi
doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Kada su doprinosi jednom uplaćeni, Društvo
nema nikakvih daljih obaveza u pogledu plaćanja. Doprinosi na teret poslodavca i na teret zaposlenog se
knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.
(b) Otpremnine i jubilarne nagrade
Društvo obezbeđuje otpremnine prilikom odlaska u penziju u skladu sa Zakonom o radu. Obaveze po
osnovu otpremnina prilikom odlaska u penziju i po osnovu jubilarnih nagrada se procenjuju na godišnjem
nivou od strane nezavisnih, kvalifikovanih, aktuara. Rezervisanja po osnovu ovih naknada i sa njima
povezani troškovi se priznaju u iznosu sadašnje vrednosti očekivanih budućih gotovinskih tokova. Aktuarski
dobici i gubici i troškovi prethodno izvršenih usluga priznaju se u bilansu uspeha kada nastanu.
U 2015.godini nije obračunato i proknjiženo rezervisanje za otpremnine u penziju iz razloga što to nije
materijalno značajno.
(c) Učešće u dobiti i bonusi
Društvo priznaje obavezu i trošak za bonuse zaposlenih.
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3.8 Tekući porez
Porez na dobitak obračunava se primenom stope od 15% na poresku osnovicu iskazanu u poreskom
bilansu. Obračunati tekući porez se priznaje kao obaveza i rashod u obračunskom periodu na koji se isti
odnosi.
3.9 Odloženi porezi
Odloženi porez na dobitak se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove imovine i
obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na dan izveštavanja ili poreske stope
koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za obračun iznosa odloženog poreza.
Odložene poreske obaveze priznaju se za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva
priznaju se za odbitne privremene razlike i za efekte prenetog gubitka i neiskorišćenih poreskih kredita iz
prethodnih perioda do nivoa do kojeg je verovatno da će postojati budući oporezivi dobici na teret kojih se
odložena poreska sredstva mogu iskoristiti.
Odloženi porezi priznaju se kao rashodi i prihodi i uključeni su u neto (gubitak)/dobitak izveštajnog perioda.
3.10 Dividende
Dividende vlasnicima evidentiraju se kao obaveza i umanjuju kapital u periodu u kojem je doneta odluka o
njihovoj isplati. Dividende odobrene za period nakon datuma izveštavanja se obelodanjuju u napomeni o
događajima nakon datuma izveštajnog perioda.
3.11 Prihodi
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno da će u
budućnosti Društvo imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer vrednosti primljenog
iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba i usluga u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se
iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta.
(a) Prihod od prodaje usluga
Kada se rezultat neke transakcije koja uključuje pružanje usluga može pouzdano izmeriti, prihod povezan
sa tom transakcijom se priznaje prema stepenu dovršenosti te transakcije na kraju izveštajnog perioda
(metod procenta dovršenosti). Ishod transakcije se može pouzdano proceniti kada su zadovoljeni svi od
sledećih uslova:

1)
2)
3)
4)

iznos prihoda se može pouzdano izmeriti;
verovatno je da će se ekonomske koristi povezane sa tom transakcijom uliti u društvo;
stepen dovršenosti transakcije na kraju izveštajnog perioda se može pouzdano odmeriti i
troškovi nastali povodom te transakcije i troškovi završavanja transakcije se mogu pouzdano
izmeriti.
(b) Finansijski prihodi

Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika i ostale finansijske prihode, ostvarene iz
odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 31.12.2019.

JUGOSLOVENSKA AUTORSKA AGENCIJA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AD

Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na koji se
odnose. Prihod od kamata potiče od kamata na deponovana sredstva kod banaka, kao i na zatezne
kamate koje se obračunavaju kupcima koji kasne u izvršavanju svojih obaveza, u skladu sa ugovornim
odredbama.
(c) Prihod od zakupnina
Prihod od zakupnina potiče od davanja investicionih nekretnina u operativni zakup i obračunava se na
proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.
(d) Prihod od dividendi
Prihod od dividendi se priznaje kada se ustanovi pravo da se dividenda primi.
3.12 Rashodi
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda, odnosno na obračunskoj
osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali.
(a) Poslovni rashodi
Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i uključuju nabavnu
vrednost prodate robe, troškove materijala, goriva i energije, bruto zarade, troškove amortizacije i usluge
pružene od strane trećih lica. Poslovni rashodi obuhvataju i opšte troškove kao što su troškovi zakupa,
marketinga, osiguranja, platnog prometa, poreza i ostali troškovi nastali u tekućem obračunskom periodu.
(b) Finansijski rashodi
Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i ostale finansijske rashode, koji
se evidentiraju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a u skladu sa načelom uzročnosti. Svi troškovi
pozajmljivanja se evidentiraju kao rashodi perioda.

4. NAKNADNO USTANOVLJENE GREŠKE
Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka u iznosu većem od 3% poslovnih prihoda
iz prethodne godine vrši se preko računa neraspoređene dobiti iz ranijih godina, odnosno neraspoređenog
gubitka ranijih godina.
Naknadno ustanovljene greške koje nisu materijalno značajne, tj. u iznosu su koji je manji ili jednak 3%
poslovnih prihoda iz prethodne godine, ispravljaju se na teret rashoda, odnosno u korist prihoda perioda u
kome su identifikovane.
Greške koje nisu materijalno značajne Društvo priznaje na teret/korist Bilansa uspeha.
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5. NEMATERIJALNA ULAGANJA
Koncesije, patenti,
licence i softver
NABAVNA VREDNOST
1. januara 2018. godine
Nabavke
Otuđenja i rashodovanja
Stanje na dan 31.
decembra 2018. godine
Nabavke
Otuđenja i rashodovanja
Stanje na dan
31. decembra 2019.
godine
ISPRAVKA
VREDNOSTI
1. januara 2018. godine
Amortizacija (Napomena
22)
Otuđenja i rashodovanja
Stanje na dan 31.
decembra 2018 godine
Amortizacija (Napomena
22)
Otuđenja i rashodovanja
Stanje na dan 31.
decembra 2019. godine
NEOTPISANA
VREDNOST:
- 31. decembra 2018.
godine
- 31. decembra 2019.

Ostala nematerijalna
ulaganja

Ukupno

4.205

4.205

450

450

4.655

4.655

1.114

1.114

5.769

5.769

1.672
306

1.672
306

1.978

1.978

342

342

2.320

2.320

2.677

2.677

3.449

3.449
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godine

6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Građevinski objekti
NABAVNA VREDNOST
Stanje na dan 01.
januara 2019. godine
Nabavke
Otuđenja i rashodovanja
Stanje na dan 31.
decembra 2019. godine

97.845

ISPRAVKA VREDNOSTI
Stanje na dan 01.
januara 2019. godine
Amortizacija (Napomena
22)
Otuđenja i rashodovanja
Stanje na dan 31.
decembra 2019. godine
NEOTPISANA
VREDNOST:
- 31. decembra 2018.
godine
- 31. decembra 2019.
godine

Postrojenja i oprema

Ukupno

8.415

106.260

89

89

97.845

8.504

106.349

7.859

5.066

12.925

2.446

869

3.315

10.305

5.935

16.240

89.986

3.349

93.335

87.540

2.569

90.109

7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica odnose se na:
Naziv i sedište

2019.

Room up doo Beograd, matični broj 20330724

3.000,00

Učešće %
100,00

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 31.12.2019.

JUGOSLOVENSKA AUTORSKA AGENCIJA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AD

Jugoslovenska revija, matični broj 07011717
Agencija za podršku kolektivu AS PKO 21081019
Minus: Ispravka vrednosti učešća u kapitalu Room up
Stanje na dan 31. decembra

11.045,00
578,00
3.000,00
11.623,00

41,89
49,00
0,00

Na kraju 2016. godine u potpunosti je ispravljena vrednosta učešća u kapitalu povezanog lica Room up
doo u iznosu 3,000 hiljade dinara.

8. ZALIHE
2019.
Plaćeni avansi za zalihe i usluge
Inventar
Stanje na dan 31. decembra

2018.
70

58

70

58

2019.
7.618
431
2.695
10.744

2018.
6.769
104
5.392
12.265

2019.

2018.

9. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE

Potraživanja od kupaca u zemlji-matična i zavisna pravna lica
Potraživanja od kupaca u zemlji-ostalih povezanih pravnih lica
Potraživanja od kupaca u zemlji
Stanje na dan 31. decembra
Najveći kupac u toku 2019. godine je Politika Novine i Magazini d.o.o.

10. DRUGA POTRAŽIVANJA

Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja iz specifičnih poslova
Potraživanja za više plaćen porez na dobit
Potraživanja za bolovanja
Potraživanja za više plaćene javne prihoge
Stanje na dan 31. decembra

874
51
925

11.KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Kratkoročne pozajmice – matična i zavisna pravna lica
Kratkoročne pozajmice - ostala povezana pravna lica
Kratkoročne pozajmice u zemlji
Stanje na dan 31. decembra

2019.
26.793
11.315
38.108

2018.
18.358
3.400
17.922
39.580
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12.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Tekući (poslovni) računi
Devizni račun
Blagajna
Stanje na dan 31. decembra

2019.
1.174
15
56
1.245

2018.
4.935
192
449
5.576

2019.

2018.

13. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Unapred plaćeni troškovi
Potraživanja za nefakturisani prihod
Stanje na dan 31. decembra

38
139
177

10
273
283

14. KAPITAL
(a) Osnovni kapital
Registrovani i uplaćeni iznos osnovnog kapitala Društva kod Agencije za privredne registre iznosi 25.648
hiljada dinara.
Način transformacije društvenog kapitala dat je u napomeni 1.1.
Kao što je dato u napomeni 1.1 akcijama JAA - Autorska agencija za Srbiju a.d. Beograd se trguje na
Beogradskoj berzi a.d. Beograd po metodi preovlađajuće cene. U toku 2018 godine nije se trgovalo
akcijama na berzi.

Zarada po akciji ostvarena u 2019 godini iznosi 35,65 dinara; u 2018. godini iznosi 204 dinara (2017.
godine – 179 dinara).

(b) Rezerve
Revalorizacione reserve po osnovu knjiženja procene vrednosti nekretnine iznose 68.105 hiljada dinara.

15. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze prema dobavljačima u zemlji
Stanje na dan 31. decembra

16. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

2019.
594
594

2018.
812
812
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2019.
Obaveze za dividende
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Ostale obaveze
Stanje na dan 31. decembra

56
1.140
1.215
2.411

2018.
56
6750
6.806

Ostale kratkoročne obaveze u najvećem delu odnose se na obaveze za naknade po autorskim ugovorima i
obaveze po osnovu uplaćenih autorskih prava čije su neto isplate korisnicima prava izvršene početkom
naredne godine.

17. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na
dodatu vrednost i prethodnog poreza
Stanje na dan 31. decembra

2019.
873

2018.
1.206

873

1.206

18. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE

Obaveze za porez iz rezultata
Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
Stanje na dan 31. decembra

2019.
115
361
476

2018.

2019.
29.675
541
5.559
35.775

2018
34.070
360
5.460
39.890

12
951
963

19. POSLOVNI PRIHODI

Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje usluga na inostranom tržištu
Drugi poslovni prihodi
Za godinu

Drugi poslovni prihodi u iznosu od 5.559 hiljada dinara odnose se na prihode od izdavanja u zakup
poslovnog prostora povezanim licima.
20. TROŠKOVI MATERIJALA

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara
Troškovi ostalog materijala (režijskog)
Za godinu

2019.
170
323
493

2018.
385
390
775

21. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca
Troškovi naknada po ugovoru o delu

2019.
3.441
590

2018.
2.665
477
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Troškovi naknada po autorskim ugovorima
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora
Ostali lični rashodi i naknade
Za godinu

15.629
380
128
20.168

21.917
380
128
25.567

2019.
575
842
1174
2.591

2018.
582
538
1169
2.289

2019.
341
3.315
3.656

2018.
307
3.244
3.551

2019.
2.233
1.760
30
1.120

2018.
1.172
603
122
1.049

9
379
305
5.836

47
582
296
3.871

22. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

Transportne usluge i PTT usluge
Usluge održavanja
Troškovi ostalih usluga
Za godinu
23. TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja
Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme
Za godinu
24. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi premije osiguranja
Troškovi platnog prometa
Članarine
Troškovi poreza
Ostali nematerijalni troškovi
Za godinu

25. FINANSIJSKI PRIHODI
2019.
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike i efekti valutne klauzule
Za godinu

2018.
68
68

2
2

2019.
827
46

2018.
795
51
90

26. FINANSIJSKI RASHODI

Rashodi kamata
Negativne kursne razlike i efekti valutne klauzule
Ostali finansijski rashodi
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Za godinu

873

936

27. OSTALI PRIHODI
2019.
Dobici od prodaje nemat. Imovine, nekretnina, postrojenja i opreme
Ostali nepomenuti prihodi
Za godinu

2018.
-

28. OSTALI RASHODI
2019.
Ostali nepomenuti rashodi

98

2018.
151

Za godinu

98

151

29. POREZ NA DOBITAK
(a) Komponente poreza na dobitak
Glavne komponente poreskog rashoda za 2019. i 2018. godinu su sledeće:

Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
Za godinu

2019.
899
316

2018.
851
/
327

(b) Usaglašavanje poreskog rashoda i računovodstvene dobiti pre oporezivanja
Obračunati poreski rashod razlikuje se od teorijskog iznosa koji bi se dobio primenom važeće poreske
stope od 15% na računovodstvenu dobit pre oporezivanja, kao što sledi:
2019.
Dobit pre oporezivanja
Uvećanje :
- rashodi koji se ne priznaju za poreske svrhe

2018.

727

1.348

1.698

594
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- rashodi po osnovu obezvređenja imovine
- kamata “van dohvata ruke”

1.487

1.552

- amortizacija obračunata u finansijskim izveštajima
Umanjenje :
-amortizacija za svrhe oporezivanja

3.656

3.551

1.574

1.374

Oporezivi dobitak
Tekući poreski reshod po stopi 15 %
Za godinu obračunati porez

5.994
899
899

5.671
851
851

(c) Odložena poreska sredstva i obaveze
Odložene poreske obaveze na dan 31.12.2019. godine u iznosu 10.878 hiljada dinara i na dan 31.12.2018.
godine u iznosu 11.194 hiljada dinara odnose se na privremene razlike između osnovice po kojoj se
osnovna sredstva priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u finansijskim
izveštajima Društva.
30. POTENCIJALNE OBAVEZE I SUDSKI SPOROVI

Društvo nije imalo potencijalne finansijske obaveze u vezi sa bankarskim i drugim garancijama koje su
nastale u redovnom toku poslovanja.
Društvo nema sudskih sporova u toku.
31. POVEZANA LICA
Većinski i krajnji vlasnik Društva je privredno društvo „CES Mecon“ doo Beograd, matični broj: 07806736
mat.broj 07806736 u čijem se vlasništvu nalazi 59,09879% osnovnog kapitala Društva. Preostalih
40,90121% kapitala se kotira na berzi i nalazi se u vlasništvu raznih akcionara.

U toku 2018. godine Društvo je imalo transakcije sa sledećim povezanim licima:
a) Jugoslovenska revija d.o.o.
matični broj: 07011717, PIB: 100053900
b) Room up d.o.o
matični broj: 20330724, PIB: 105157154
c) CES Mecon d.o.o.
matični broj: 07806736, PIB: 100040286
d) DDP Investment,
matični broj: 21074322, PIB: 108822470
e) Autorska Agencija za Srbiju - Podrška Kolektivnim Ogranizacijama, matični broj: 21081019,
PIB: 108853016

32. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA
Nije bilo značajnihih događaja nakon bilansa stanja.
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33. DEVIZNI KURSEVI
Zvanični devizni kursevi Narodne banke Srbije, korišćeni za preračun deviznih pozicija na dan 31.
decembra 2019 godine i 31. decembra 2018. godine u funkcionalnu valutu (RSD), za pojedine strane
valute su:

EUR
USD
CHF

Dušan Nikezić
direktor

Beograd, 30.06.2020

2019.

U RSD
2018.

117,5928
104,9186
108,4004

118,1946
103,3893
104,9779

„JUGOSLOVENSKA AUTORSKA AGENCIJA
- AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU” A.D.,
BEOGRAD
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
ZA 2019. GODINU

Beograd, 1 jul 2020. godine
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
JUGOSLOVENSKE AUTORSKE
SKUPŠTINI AKCIONARA I ODBORU DIREKTORA „JUGOSLOVENSKE
AGENCIJE - AUTORSKE AGENCIJE ZA SRBIJU” BEOGRAD

Uzdržavanje od izražavanja mišljenja
Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva „J
„Jugoslovenske
autorske agencije - Autorske agencije za Srbiju“
Srbiju a.d., Beograd (u daljem tekstu: “Društvo”),
“Društvo”) koji
obuhvataju bilanss stanja na dan 31. decembar 2019. godine i bilans uspeha, izveštaj o ostalom
rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se
završava na taj dan, i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled
pregl značajnih
računovodstvenih politika.

Mi ne izražavamo mišljenje
enje o priloženim finansijskim izveštajima
izveštajima.. Zbog značajnih pitanja
žavanje od izražavanja mišljenja,
pisanih u odeljku našeg izveštaja Osnova za uzdržavanje
mišljenja nismo bilo u
mogućnosti da pribavimo dovoljno
dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za
mišljenje revizora o ovim finansijskim izveštajima.
Osnov za uzdržavanje od mišljenja
U okviru dugoročnih finansijskih plasmana, na dan 31. decembar 2019. godine,
godine učešće u kapitalu
pridruženih pravnih lica iskazano je u iznosu od 11.623 hiljade dinara, od čega se na učešće u
kapitalu zavisnog pravnog lica „Jugoslovenska revija“ d.o.o., Beograd,, odnosi 11.045 hiljada
dinara. Na osnovu uvida u finansijske izveštaje pomenutog zavisnog lica, zaključili smo da
d isto
nije ostvarilo poslovne prihode u toku 2019. godine, da poseduje ukupnu imovinu zaključno sa
31. decembrom iste godine u iznosu od 10 hiljada dinara i iskazan gubitkak iznad visine kapitala
znalo sa sudskim sporom velike
u iznosu od 2.094 hiljada dinara.
dinara Rukovodstvo Društva nas je upoznalo
vrednosti, koji vodi „Jugoslovenska
Jugoslovenska revija“
revija d.o.o., Beograd, na osnovu kojeg se očekuje pozitivan
obezvređenje pomenutog učešće
ishod i priliv sredstava, te procenjuju da se nisu stekli uslovi za obezvređen
u kapitalu. Nismo bili u mogućnosti
gućnosti da na osnovu raspoložive dokumentacije potvrdimo iskazanu
Jugoslovenska revija“
vrednost učešća u kapitalu pridruženog pravnog lica „Jugoslovenska
revija d.o.o., Beograd u
iznosu od 11.045 hiljada dinara, na dan 31. decembar 2019.
2019 godine.

____________________________________________________________________________________________
Cerski venac 7/3/15, 11000 Beograd; tel/fax: +381 15 345 227 +381 63 660 656;
e-mail: office.acca.2020@gmail.com
PIB:107117969; Matični broj: 20745126; Šifra delatnosti: 6920;
Tekući račun: 220-121069-53 ProCredit Bank

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)
Osnov za uzdržavanje od mišljenja (nastavak)
U okviru potraživanja po osnovu prodaje, na dan 31. decembar 2019. godine, iskazano je
potraživanje od matičnog pravnog lica „CES Mecon“ d.o.o., Beograd u iznosu od 7.448 hiljada
dinara od čega 6.770 hiljada dinara potiče iz ranijih godina. Ispravka vrednosti pomenutog
potraživanja nije obezbeđena. Nismo bili u mogućnosti da se uverimo u naplativost pomenutog
potraživanja.
U okviru kratkoročnih finansijskih plasmana, na dan 31. decembar 2019. godine, iskazane su date
beskamatne pozajmice u iznosu od 38.108 hiljada dinara, koja se u celini odnose na povezana
lica. U skladu sa odredbama ugovora, povezana lica su dužna da vrate pozajmljena sredstva kada
to Društvo zatraži. Na osnovu podataka iskazanih u finansijskim izveštajima zajmoprimaca, kao i
dosadašnjeg iskustva kod vraćanja pozajmica Društvu, nismo bili u mogućnosti da se uverimo u
naplativost preostalih datih pozajmica.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu ne sadrže sva potrebna obelodanjivanja koja
su zahtevana po Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.
U skladu sa poreskim propisima, Društvo je dužno da do 4. avgusta 2020. godine sastavi Poreski
bilans, koji uključuje eventualne efekte iz Studije o transfernim cenama. Do dana sastavljanja
finansijskih izveštaja, za godinu koja se završava na dan 31. decembar 2019. godine, Društvo nije
izradilo Studiju o transfernim cenama, niti Poreski bilans. Na osnovu prethodno navedenog,
nismo bili u mogućnosti da utvrdimo efekte koje bi ovo pitanje imalo na iznos poreskih obaveza i
troškova, kao ni efekte koji bi proizašli iz korekcije prihoda i rashoda po drugim osnovama u
skladu sa važećim Zakonom o porezu na dobit pravnih lica za finansijske izveštaje na dan 31.
decembar 2019. godine.
Ključna revizijska pitanja
Pored pitanja koja su opisana u odeljku Osnova za uzdržano mišljenje odredili smo da nema
drugih ključnih revizijskih pitanja koja će biti saopštena u našem izveštaju.
Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja u skladu sa
Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i za one interne kontrole za koje odredi da
su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne
iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. Pri sastavljanju finansijskih izveštaja,
rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa
načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i
primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo
namerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim
da to uradi.
Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja
Društva.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)
Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja
Naša odgovornost je sprovođenje revizije finansijskih izveštaja Društva u skladu sa
Međunarodnim standardima revizije (ISA) i izdavanje izveštaja revizora. Međutim, zbog pitanja
opisanog u odeljku Osnova za uzdržavanje od izražavanja mišljenja našeg izveštaja, nismo bili u
stanju da pribavimo dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbedimo osnovu za mišljenje
o ovim finansijskim izveštajima. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa etičkim
zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili
smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima.
Izveštavanje o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima
Izvršili smo pregled izveštaja o poslovanju Društva za 2019. godinu. Rukovodstvo Društva je
odgovorno za sastavljanje i prezentiranje izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o
računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 31/2011).
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim
izveštajima za poslovnu 2019. godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na
procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u izveštaju o poslovanju sa
finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali
pregled ostalih informacija sadržanih u izveštaju o poslovanju koje proističu iz infomrmacija i
evidencija koja nisu bile predmet revizije.
Po našem mišljenju, računovodstveni podaci prikazani u Izveštaju o poslovanju su, po svim
značajnim pitanjima, usklađeni sa finansijskim izveštajima Društva za 2019. godinu.
Beograd, 1. jul 2020. godine
Licencirani ovlašćeni revizor

Aleksandar Žunić

JAA – AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU
AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA
Majke Jevrosime 38
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381.11.3225.902; +381.11.3220.397
Fax: +381.11.3220.397
www.autorskaagencija.com

U skladu sa odredbama čl. 51 Zakona o tržištu kapitala i odredbama čl. 200 Zakona o
privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon 5/2015)
generalni direktor JAA-Autorske agencije za Srbiju ad, Beograd (u daljem tekstu:
Društvo) daje sledeću

IZJAVU
JAA-Autorska agencija za Srbiju ad, Beograd, mat.br.07002394 je donela odluku
kojom se usvaja godišnji finansijski izveštaj Društva za 2019. godinu na redovnoj
sednici Skupštine akcionara koja je održana dana 26.06.2020. godine.

U Beogradu, 26.06.2020. godine

Dušan Nikezić
Generalni direktor

MATIČNI BROJ: 07002394
PIB: 100038236
OSNOVNI KAPITAL: 296.953,16 EUR
REGISTRACIONI BROJ: 2447
TEKUĆI RAČUN: 160-386176-19
[Banca Intesa]

JAA – AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU
AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA
Majke Jevrosime 38
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381.11.3225.902; +381.11.3220.397
Fax: +381.11.3220.397
www.autorskaagencija.com

U skladu sa odredbama čl. 200 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.
36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon 5/2015) daje se sleća

IZJAVA
JAA – Autorska agencija za Srbiju a.d. Beograd, mat. br. 07002394 nije donela
Odluku o raspodeli dobiti društva za 2019. godinu.

U Beogradu, dana 26.06.2020. godine
Dušan
Nikezić
200000390
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