
Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07017944

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

850

Vrsta posla

Naziv :INSTITUT ZA STRANE JEZIKE A.D. BEOGRAD

Sediste : BEOGRAD, GOSPODAR JOVANOVA 33

BILANS STANJA - konsolidovani

7005024305813

na dan 31.12.2013. godine - u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP
Napomena

broj

I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5 6

001 45973 0

AKTIVA

00 002

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)

012 003

I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

01 bez 012 004 909 0

II. GOODWILL

005 45064 0

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA

020, 022, 023, 026,
027(deo), 028

(deo), 029
006 45064 0

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)

024, 027(deo), 028
(deo)

007

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

021, 025, 027(deo),
028(deo)

008

2. Investicione nekretnine

009

3. Bioloska sredstva

030 do 032, 039
(deo)

010

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)

033 do 038, 039
(deo) minus 037

011

1. Ucesca u kapitalu

012 28257 0

2. Ostali dugorocni finansijski plasmani

10 do 13, 15 013 10133 0

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)

14 014

I. ZALIHE

015 18124 0

II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

20, 21 i 22, osim
223

016 2072 0

III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA (016+017+018+019+020)

223 017

1. Potrazivanja

23 minus 237 018 8650 0

2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak

24 019 7098 0

3. Kratkorocni finansijski plasmani

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena broj
I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

27 i 28 osim 288 020 304 0
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja

1 2 3 4 65

288 021 561 0

022 74791 0

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

29 023

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)

024 74791 0

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)

42260101

PASIVA

88 025 589 0

A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)

E. VANBILANSNA AKTIVA

0

30 102 0

31 103

I. OSNOVNI KAPITAL

II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

28335

32 104 2060 0

330 i 331 105

III. REZERVE

332 106

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

333 107

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

34 108 14686 0

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

35 109

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK

037 i 237 110 2821 0

VIII. GUBITAK

111 32531 0

IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

40 112 8097 0

B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+113+116)

41 113

I. DUGOROCNA REZERVISANJA

414, 415 114

II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)

41 bez 414 i 415 115

1. Dugorocni krediti

116 24434 0

2. Ostale dugorocne obaveze

42,  osim 427 117 4381 0

III. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)

427 118

1. Kratkorocne finansijske obaveze

43 i 44 119 4691 0

2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja

45 i 46 120 10346 0

3. Obaveze iz  poslovanja

47, 48 osim 481 i
49  osim 498

121 4290 0

4. Ostale kratkorocne obaveze

481 122 726 0

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda  i pasivna vremenska
razgranicenja

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07017944

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

850

Vrsta posla

Naziv :INSTITUT ZA STRANE JEZIKE A.D. BEOGRAD

Sediste : BEOGRAD, GOSPODAR JOVANOVA 33

BILANS USPEHA - konsolidovani
7005024305820

- u hiljadama dinarau period
od

2013 do 31.12.20131.1.

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena broj
I z n o s

1 2 3 4 5 6

Tekuca godina Prethodna godina

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 181898 0

60 i 61 1.Prihodi od prodaje 202 184921 0

62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203 966 0

630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204

631
4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205 3989 0

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206

II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 165734 0

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 2002 0

51 2. Troskovi materijala 209 6156 0

52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi

210 126940 0

54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 4326 0

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 26310 0

III. POSLOVNI DOBITAK  (201-207) 213 16164 0

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 786 0

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 1603 0

67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 7 0

57 i 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 6097 0

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA  PRE
OPOREZIVANJA   (213-214+ 215-216+217-218)

219 9257 0

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)

220

59 - 69
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

222

69 - 59 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

221
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07017944

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

850

Vrsta posla

Naziv :INSTITUT ZA STRANE JEZIKE A.D. BEOGRAD

Sediste : BEOGRAD, GOSPODAR JOVANOVA 33

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - konsolidovani
7005024305837

u periodu od            .2013.  do   31.12.2013. godine01.01 - u hiljadama dinara

P O Z I C I J A
I z n o s

1

Tekuca godina Prethodna godina

3 4

AOP

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

2

1. Prodaja i primljeni avansi 256387 0302

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 263903 0301

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 604 0

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 6912 0

303

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 222945 0

304

1. Isplate dobavljacima i dati avansi 65082 0

305

2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi 126236 0

306

3. Placene kamate 1358 0

307

4. Porez na dobitak 304 0

308

5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda 29965 0

309

312IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II ) 40958 0

310

311

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )

1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )

313

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ¡kih  sredstava

314

3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )

315

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

316

5. Primljene dividende

317

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 9104 0

318

1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )

319

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ¡kih sredstava 454 0

320

3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi ) 8650 0

321

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )

322

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I ) 9104 0

323

324
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07017944

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

850

Vrsta posla

Naziv :INSTITUT ZA STRANE JEZIKE A.D. BEOGRAD

Sediste : BEOGRAD, GOSPODAR JOVANOVA 33

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU - konsolidovani
7005024305851

u periodu od            .2013.  do   31.12.2013. godine01.01 - u hiljadama dinara

Red
. br.

Ostali kapital
(racun 309)

AOP

Neuplaceni
upisani kapital

(grupa 31)
AOP

Emisiona
premija (racun

320)

Osnovni kapital
(grupa 30 bez

309)
AOPO P I S AOP

4011
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

414 427 440

1 2 3 4 5

2 402 415 428 441

3

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini  - smanjenje

403 416 429 442

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

404 417 430 443

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

405 418 431 444

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

406 419 432 445

7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

407 420 433 446

8

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

408 421 434 447

9

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

409 422 435 448

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

410 423 436 449

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 28220 424 115 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451

13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

413 28220 426 115 439 452
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- u hiljadama dinara

Red.
br.

O P I S AOP
Rezerve   (racun

321, 322)
AOP

Revalorizacione
rezerve (racuni

330 i 331)
AOP

Nerealizovani
dobici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 332)

AOP

Nerealizovani
gubici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 333)

1 6 7 8 9

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

453 466 479 492

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

454 467 480 493

3

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

455 468 481 494

4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

456 469 482 495

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

457 470 483 496

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

458 471 484 497

7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

459 472 485 498

8

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

460 473 486 499

9

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

461 474 487 500

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

462 475 488 501

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 3542 476 489 502

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 1482 477 490 503

13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

465 2060 478 491 504
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- u hiljadama dinara

Red.
br.

O P I S AOP

Nerasporedjeni
dobitak (grupa

34)

Gubitak do visine
kapitala (grupa

35)
AOP AOP

Otkupljene
sopstvene akcije

i udeli (racun
037,237)

Ukupno
(kol.2+3+4+5+6+
7+8-9+10-11-12)

1 10 11 12 13

AOP

3 507 533 546

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

506 532 545

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

505 531 544

519

518

4 508 534 547

5 509 535 548

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

520

521

6 510 536 549

7 511 537 550

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

522

8 512 538 551

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

523

524

9 513 539 552

525

10 514 540 553

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

526

11 515 541 554

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

527

12 516 542 555

Ukupna povecanja u tekuceoj godini 19334 2821 48390528

13 517 543 556

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

4648 6130

14686 2821 42260

529

530
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07017944

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

850

Vrsta posla

Naziv :INSTITUT ZA STRANE JEZIKE A.D. BEOGRAD

Sediste : BEOGRAD, GOSPODAR JOVANOVA 33

STATISTICKI ANEKS - konsolidovani
7005024305844

za 2013. godinu

I    OPSTI PODACI O  PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1.  Broj meseci poslovanja  (oznaka od 1 do 12) 601 12 0

2.  Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 4) 602 1 0

3.  Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 2 0

4.  Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu 604 2 0

5.  Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) 605 100 0

II    BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun O P I S AOP Bruto Ispravka vrednosti Neto (kol. 4-5)

1 2 3 4 5 6

01 1. Nematerijalna ulaganja

1.1. Stanje na pocetku godine 606

1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 976 XXXXXXXXXXXX 976

1.3. Smanjenja u toku godine 608 0 XXXXXXXXXXXX 67

1.4. Revalorizacija 609 XXXXXXXXXXXX

1.5. Stanje na kraju godine
(606+607-608+609)

610 976 67 909

02
2. Nekretnine,  postrojenja, oprema i
bioloska sredstva

2.1. Stanje na pocetku godine 611

2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 612 46704 XXXXXXXXXXXX 46704

2.3. Smanjenja u toku godine 613 0 XXXXXXXXXXXX 1640

2.4. Revalorizacija 614 XXXXXXXXXXXX

2.5. Stanje na kraju godine
(611+612-613+614)

615 46704 1640 45064
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III  STRUKTURA ZALIHA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

10 1. Zalihe materijala 616 676 0

11 2. Nedovrsena proizvodnja 617

12 3. Gotovi proizvodi 618 4714 0

13 4. Roba 619 1217 0

14
5. Stalna sredstva namenjena prodaji 620 3526 0

15 6. Dati avansi 621

7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) 622 10133 0

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

300 1. Akcijski kapital 623 28220 0

u tome : strani kapital 624 42 0

301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625

u tome : strani kapital 626

302 3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva 627

u tome : strani kapital 628

303 4. Drzavni kapital 629

305 6. Zadruzni udeli 631

304 5. Drustveni kapital 630

309 7. Ostali osnovni kapital 632 115 0

30 SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) 633 28335 0

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA - broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

1. Obicne akcije

1.1. Broj obicnih akcija 634 8063 0

deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635 28220 0

2. Prioritetne akcije

2.1. Broj prioritetnih akcija 636

deo 300 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno 637

300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638 28220 0
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VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

20
1. Potrazivanja po osnovu prodaje
(stanje na kraju godine 639 <= 016)

639 2072 0

43
2. Obaveze iz poslovanja
(stanje na kraju godine 640 <= 119)

640 4483 0

deo 228
3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu
stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)

641

27
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez
(godisnji iznos po poreskim prijavama)

642 4115 0

43
5. Obaveze iz poslovanja
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

643 53059 0

450
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

644 60209 0

451
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

645 7803 0

461, 462 i 723
9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja  poslodavca
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

647 4183 0

452
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)

646 16149 0

465
10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

648 11308 0

47 11. Obaveze za PDV  (godisnji iznos po poreskim prijavama)

12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

649

650

33671

197052

0

0

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

513 1. Troskovi goriva i energije 651 2760 0

520 2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 84161 0

521
3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca

653 15065 0

522, 523, 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654 18210 0

526 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 655 4822 0

529 6. Ostali licni rashodi i naknade 656 4682 0

53 7. Troskovi proizvodnih usluga 657 21086 0

deo 533,deo 540 i
deo 525

9. Troskovi zakupnina zemljista 659

533, deo 540 i deo
525

8. Troskovi zakupnina 658 9083 0

536, 537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660

540 11. Troskovi amortizacije 661 1707 0

553 13. Troskovi platnog prometa 663 1352 0

552 12. Troskovi premija osiguranja 662 297 0
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- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

554 14. Troskovi clanarina 664 33 0

555 15. Troskovi poreza 665 471 0

556 16. Troskovi doprinosa 666

562 17. Rashodi kamata 667 1357 0

deo 560, deo 561 i
562

18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 668 1357 0

deo 560, deo 561 i
deo 562

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 669 989 0

21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) 671 167432 0

deo 579
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucne
i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene

670

VIII DRUGI PRIHODI - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

60 1. Prihodi od prodaje robe 672 2224 0

640
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
povracaja poreskih dazbina

673

641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 674

deo 650 4. Prihodi od zakupnina za zemljiste 675

651 5. Prihodi od clanarina 676

deo 660, deo 661,
662

6. Prihodi od kamata 677

deo 660, deo 661 i
deo 662

7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim
finansijskim organizacijama

678

9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 2224 0

deo 660, deo 661 i
deo 669

8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku 679

IX OSTALI PODACI - iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza) 681

2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan  godisnji iznos prema obracunu) 682

3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih
sredstava i nematerijalnih ulaganja

683

4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja 684

5. Ostala drzavna dodeljivanja 685

6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od
inostranih pravnih i fizickih lica

686

7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 687

8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) 688
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1. Опште информације 
 

Институт за стране језике АД Београд – матично друштво је основано 01.07.1953. године. Према 

критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 62/2013) 

матично друштво је разврстано у мало правно лице. Матично друштво оснивач је Више школе за 

енглески језик „ЕДУКАТ“ – 100%. (у даљем тексту: Група). 

 

Седиште Групе је у Београду, улица Господар Јованова 35. 

 

   

2. Основе за састављање финансијских извештаја  
 

Изузев како је наведено ниже, финансијски извештаји Групе састављени су у складу са 

Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ).  

 

Група је саставило ове финансијске извештаје у складу са Законом о рачуноводству који захтева 

да финансијски извештаји буду припремљени у складу са свим МСФИ као и прописима издатим 

од стране Министарства финансија Републике Србије. Имајући у виду разлике између ове две 

регулативе, ови финансијски извештаји одступају од МСФИ у следећем: 

 

1 „Ванбилансна средства и обавезе“ су приказана на обрасцу биланса стања. Ове ставке по 

дефиницији МСФИ не представљају ни средства ни обавезе.  

 

 

2 Група је ове финансијске извештаје саставило у формату прописаном од стране 

Министарства финансија, који није у складу са захтевима МРС 1 – “Презентација 

финансијских извештаја.“ 
 

 

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева примену извесних кључних 

рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да Руководство користи своје просуђивање у 

примени рачуноводствених политика Групе. Области које захтевају просуђивање већег степена 

или веће сложености, односно области у којима претпоставке и процене имају материјални значај 

за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 4. 

 

2.1. Упоредни подаци  
 

 

Упоредне податке и почетна стања новоконсолидованих финансијских извештаја нису 

презентовани будући да Група није била обвезник имаући у виду важеће законске прописе за 2012. 

годину. 

 
2.2. Прерачунавање страних валута 

 

(а) Функционална и валута приказивања 

 

Ставке укључене у финансијске извештаје Групе  се одмеравају и приказују у валути примарног 

економског окружења у којем Група послује (функционална валута). Функционална валута, 

односно извештајна валута Групе је динар, а извештаји су приказани у хиљадама динара, уколико 

није другачије наглашено. 

  

(б) Позитивне и негативне курсне разлике  

 

Сва потраживања и обавезе у страним средствима плаћања прерачуната су на њихову динарску 

противвредност по средњем курсу на дан биланса стања. Позитивне и негативне курсне разлике 

настале прерачуном потраживања и обавеза у страним средствима плаћања које нису измирене до 

краја године, исказују се у билансу успеха као финансијски приходи односно расходи.  

 

Позитивне и негативне курсне разлике настале при измиривању обавеза или наплати 

потраживања у току године по курсу важећем на дан пословне промене, исказују се у  билансу 

успеха као финансијских приходи односно расходи. 
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3. Преглед значајних рачуноводствених политика 

 

Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских извештаја 

наведене су у даљем тексту. Ове политике су конзистентно примењене на све приказане године, 

осим ако није другачије назначено. 

 

3.1. Стална имовина 
 

(а) Нематеријална улагања 

 
Почетно вредновање нематеријалних улагања врши се по набавној вредности, односно цени 

коштања.  

 

Нематеријална улагања се након почетног признавања исказују по набавној вредности или цени 

коштања умањеној за укупну амортизацију и укупне губитке због обезвређења. За нематеријална 

улагања са неограниченим веком трајања не обрачунава се амортизација. На крају пословне 

године преиспитује се корисни век трајања сваког нематеријалног улагања. 

 

Амортизација се врши пропорционалном методом у току корисног века употребе. Корисни век 

употребе одређен је у дужини од 5 година, осим за улагања када се отписивање врши у роковима 

који проистичу из уговора.   

 

У погледу утврђивања и рачуноводственог евидентирања обезвређења нематеријалног улагања, 

примењује се МРС 36 – Умањење вредности имовине. 
 

Основне стопе амортизације за поједина нематеријална улагања су следеће:  

 
Назив  Стопа амортизације  

Лиценце и апликациони програми  20% 

   

   

(б) Некретнине, постројења и опрема  
 

Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности или по цени 

коштања.  

 

Накнадно вредновање некретнина врши се по основном поступку, који је предвиђен у МРС 16 – 

Некретнине, постројења и опрема, односно по набавној вредности умањеној за укупан износ 

исправке вредности по основу обезвређивања.  
 

Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава пропорционалном методом 

током процењеног корисног века употребе средстава. Основицу за амортизацију некретнина, 

постројења и опреме чини поштена, односно набавна вредност умањена за преосталу вредност 

уколико постоји. 
 

Корисни век трајања сваке појединачне некретнине, постројења и опреме преиспитује се 

периодично. 
 

На крају пословне године процењује се да ли су некретнине, постројења и опрема обезвређени у 

складу са МРС 36 – Умањење вредности имовине. 
 

Основне стопе амортизације за поједине групе некретнина, постројења и опреме су следеће:  
 

Назив  Стопа амортизације  прилагодити) 

Грађевински објекти  1,3 – 8% 

Опрема  5 – 20%  

Намештај  10 – 12,5% 
   

Умањење вредности нефинансијских средстава За средства која подлежу амортизацији провера 

да ли је дошло до умањења њихове вредности врши се када догађаји или измењене околности 

укажу да књиговодствена вредност можда неће бити надокнадива. Губитак због умањења 
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вредности се признаје у висини износа за који је књиговодствена вредност средства већа од његове 

надокнадиве вредности. Надокнадива вредност је вредност већа од фер вредности средства 

умањене за трошкове продаје и вредности у употреби. За сврху процене умањења вредности, 

средства се групишу на најнижим нивоима на којима могу да се утврде одвојени препознатљиви 

новчани токови (јединице које генеришу готовину). Нефинансијска средства, код којих је дошло 

до умањења вредности се ревидирају на сваки извештајни период због могућег укидања ефеката  

умањења вредности. 
 

(в) Инвестиционе некретнине 
 

Почетно вредновање инвестиционе некретнине врши се по набавној вредности или цени коштања. 

При почетном вредновању, зависни трошкови набавке укључују се у набавну вредност или цену 

коштања. 
 

Након почетног признавања, накнадно вредновање инвестиционе некретнине врши се по моделу 

поштене вредности у складу са МРС 40 Инвестиционе некретнине. Добитак или губитак настао 

због промене поштене вредности инвестиционе некретнине укључује се у нето добитак или 

губитак периода у којем је настао.  
 

Накнадни издаци се капитализују само када је вероватно да ће будуће економске користи повезане са 

тим издацима припасти Матичном Групи и да може поуздано да се измери. Сви остали трошкови 

текућег одржавања терете трошкове периода у коме настану.  

 

(г) Алат и ситан инвентар који се калкулативно отписује 

 

Као стално средство признају се и подлежу амортизацији средства алата и ситног инвентара који 

се калкулативно отписује, чији је корисни век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна 

цена у време набавке средства је већа од 2.000,00, а мање од просечне бруто зараде по запосленом 

у Републици према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за послове 

статистике. 

Средства алата и инвентара која не задовољавају услове из става 1. овог члана исказују се као 

обртна средства (залихе). 

 
(д) Резервни делови 

 
Као стално средство признају се уграђени резервни делови, чији је корисни век трајања дужи од 

годину дана и појединачна набавна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде по 

запосленом у Републици према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за 

послове статистике. 

Такви резервни делови, по уградњи, увећавају књиговодствену вредност средства у које су 

уграђени. 

Резервни делови који не задовољавају услове из става 1. овог члана, приликом уградње, исказују 

се као трошак пословања.  

 

(ђ) Дугорочни финансијски пласмани 

 

У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу зависних правних 

лица, учешћа у капиталу повезаних правних лица, учешћа у капиталу других правних лица, 

хартије од вредности које се држе до доспећа, дати дугорочни кредити зависним и осталим 

повезаним правним лицима и остали дугорочни финансијски пласмани. 

  

Почетно признавање, као и накнадно вредновање дугорочних финансијских пласмана врши се по 

методу набавне вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих.  
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3.2. Обртна имовина 
 

(а) Залихе 

 
 Залихе се рачуноводствено обухватају у складу са МРС 2 Залихе. 

  
Залихе материјала 

 

Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности или по нето 

продајној вредности, ако је нижа. 

 

Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви трошкови набавке, трошкови производње 

(конверзије) и други трошкови настали довођењем залиха на њихово садашње место и стање. 

 

Трошкови набавке материјала обухватају набавну цену, увозне дажбине и друге порезе (осим оних 

које предузеће може накнадно да поврати од пореских власти као што је ПДВ који се може одбити 

као претходни порез), трошкове превоза, манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу 

директно приписати набавци материјала. Попусти, рабати и друге сличне ставке одузимају се при 

утврђивању трошкова набавке. 

 

Процену нето продајне вредности залиха материјала у случају застарелости, смањења вредности и 

сл. на датум сваког биланса стања врши посебна комисија коју образује Председник надзорног 

одбора Групе. 

Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне пондерисане цене.  

 

Залихе  готових производа и недовршене производње 

 

Залихе готових производа вреднују се по цени коштања или по нето продајној вредности, ако је 

нижа. 

 

Цена коштања обухвата трошкове који су директно повезани са јединицама производа, као што је 

директна радна снага и директан материјал. Режијски трошкови признају се као расход периода у 

коме су настали. 

  

Други трошкови укључују се у цену коштања залиха само у мери у којој су настали приликом 

довођења залиха на њихово садашње место и у садашње стање. На пример, у цену коштања залиха 

могу се укључити и непроизводни режијски трошкови. 

 

Трошкови који се не укључују у цену коштања залиха готових производа и који се признају на 

терет расхода су: 

а) неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге или други трошкови производње; 

б) трошкови складиштења (осим ако ти трошкови нису неопходни у процесу производње пре 

наредне фазе производње); 

ц) режијски трошкови администрације који не доприносе довођењу залиха на садашње место и у 

садашње стање, и  

д) трошкови продаје. 

 

Излаз залиха готових производа утврђује се по методи пондерисане просечне цене. 

 

Нето продајна вредност залиха готових производа представља процењену продајну вредност 

умањену за процењене трошкове продаје. 

 

Процењени трошкови продаје залиха готових производа, за потребе свођења ових залиха на нето 

продајну вредност, утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа ових трошкова у 

приходима од продаје. 

 

Отписивање залиха готових производа врши се за сваку групу производа посебно.  

 

Процену нето продајне вредности залиха готових производа врши посебна комисија коју образује 

Председник Надзорног одбора Групе.  
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Залихе робе 

 
Залихе робе се воде по продајним ценама. Обрачун разлике у цени врши се тако да вредност 

излаза робе и вредност робе на залихама буде исказана по методи просечне пондерисане цене. 

 

Залихе робе се у случају застарелости, смањења вредности и сл. на датум сваког биланса стања 

своде на нето продајну вредност.  

 

Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност умањену за процењене 

трошкове продаје. 

Процењени трошкови продаје залиха робе, за потребе свођења ових залиха на нето продајну 

вредност, утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа ових трошкова у приходима од 

продаје робе. 

 

Утврђивање нето продајне вредности врши се за сваку ставку залиха робе посебно. 

 

Процену нето продајне вредности залиха робе врши комисија коју образује Председник Надзорног 

одбора Групе.  

 

(б) Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља 

 

Група признаје и исказује стално средство (или расположиву групу) као средство намењено 

продаји у складу са МСФИ 5 Стална средства намењена продаји и пословања која престају ако се 

његова књиговодствена вредност може првенствено повратити кроз продајну трансакцију, а не 

кроз наставак коришћења. 

 

Да би средство било класификовано (признато) као стално средство намењено продаји, поред 

услова из става 1. овог члана који проистиче из дефиниције тог средства, потребно је да буду 

испуњени још и следећи услови: 

–  средство мора бити доступно за моменталну продају у свом тренутном стању; 

– продаја средства мора бити јако вероватна у року од једне године од дана признавања као 

средства намењеног продаји. Овај услов подразумева да се сачини план продаје или донесе одлука 

о продаји средства и да се започне са тражењем купаца (јавна продаја, непосредни преговори са 

потенцијалним купцима и сл.). Да би продаја средства била јако вероватна мора постојати 

тржиште за то средство, а понуђена цена мора бити разумно утврђена, тако да омогућава продају 

средства у року од годину дана. 

 

Средство које је отписано (амортизовано), односно средство чија је неотписана (садашња, односно 

књиговодствена) вредност безначајна неће бити признато као средство намењено продаји. 

 

Стално средство које је признато као средство намењено продаји мери се (исказује) по нижем 

износу од књиговодствене вредности и фер (поштене) вредности умањене за трошкове продаје.  

 

Књиговодствена вредност је садашња вредност исказана у пословним књигама. 

  

Фер (поштена) вредност је износ за који средство може да буде размењено, или обавеза измирена, 

између обавештених и вољних страна у независној трансакцији, тј. тржишна вредност на дан 

продаје.  

  

Трошкови продаје су трошкови који се могу директно приписати продаји средства и који не 

обухватају финансијске трошкове и трошкове пореза на приход. Трошкови продаје одмеравају се 

према садашњој висини, а не према висини која се очекује у моменту будуће продаје. 

 

(в) Краткорочна потраживања и пласмани 

 

Краткорочна потраживања од купаца и краткорочни финансијски пласмани признају се на основу 

рачуноводственог документа на основу кога настаје дужничко – поверилачки однос. Ако се 

вредност у документу исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по 

средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од датума трансакције до 



ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ  АД  БЕОГРАД 
Напомене уз новоконсолидоване финансијске извештаје за годину завршену  
31. децембра 2013. године 
 (Сви износи су изражени у хиљадама РСД, осим ако није другачије назначено) 

 

  6 

 

датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у корист прихода или расхода. 

 

Отпис краткорочних потраживања и финансијских пласмана код којих постоји вероватноћа 

ненаплативости врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када је немогућност 

наплате извесна и документована, отпис у целини или делимично врши директним отписивањем.  

 

Индиректан отпис се утврђује за сва потраживања од чијег је рока за наплату протекло најмање 60 

дана. 

 

Индиректан отпис врши се на крају године на основу предлога  централне пописне комисије који 

је усвојен од стране Надзорног одбора. 

 
(г) Готовина и готовински еквиваленти 

 

Готовина и готовински еквиваленти обухватају: новац у благајни, депозите по виђењу код банака, 

друга краткорочна високо ликвидна улагања са првобитним роком доспећа до три месеца или 

краће и прекорачења по текућем рачуну.  

 

Прекорачења по текућем рачуну класификована су као обавезе по кредитима у оквиру текућих 

обавеза, у билансу стања. 

 

3.3. Ванбилансна средства и обавезе 
 

Ванбилансна средства/обавезе укључују робу примљену у комисиону продају. 

 

3.4. Дугорочна резервисања  

 
Резервисања се признају: када Група има постојећу законску или уговорну обавезу која је резултат 

прошлих догађаја; када је у већој мери вероватније него што то није да ће подмирење обавезе 

изискивати одлив средстава; када се може поуздано проценити износ обавезе.  

 

Резервисање се одмерава по садашњој вредности издатка потребног за измирење обавезе, 

применом дисконтне стопе пре пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за новац 

и ризике повезане са обавезом. Повећање резервисања због истека времена се исказује као трошак 

камате. 

 

Дугорочна резервисања обухватају резервисања за накнаде запосленима. Одмеравање 

резервисања врши се у износу који представља најбољу процену издатка на дан састављања 

биланса стања који је потребан за измирење будућих обавеза. 

 

Резервисање у наредним обрачунским периодима неће се одмеравати применом дисконтне стопе 

пре пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за новац и ризик повезан са 

обавезом, већ ће се узимати подаци који су познати на дан 31. децембар 2013. године.  

 

3.5.   Обавезе по кредитима 
 

Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности прилива, без насталих 

трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују по 

амортизованој вредности. Све разлике између оствареног прилива (умањеног за трансакционе 

трошкове) и износа отплата, признају се у билансу успеха у периоду коришћења кредита 

применом методе ефективне каматне стопе. 

 

 

3.6. Обавезе према добављачима 
 

Обавезе према добављачима се иницијално исказују по фер вредности, а накнадно се одмеравају 

према амортизованој вредности. 
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3.7. Порез на добит 
 

Текући порез на добит 

 
Порез на добит представља  износ који се обрачунава и плаћа у складу са  Законом о порезу на 

добит важећим у Републици Србији. Стопа пореза на добит  за 2013. годину износи 15% и плаћа се 

на пореску основицу утврђену пореским билансом. Пореска основица приказана у пореском 

билансу укључује добит приказану у званичном билансу успеха и корекције дефинисане пореским 

прописима Републике Србије.  

 

3.8. Примања запослених 
  

Група нема сопствене пензионе фондове и по том основу нема идентификоване обавезе на дан 31. 

децембар 2013. године. 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Група је у обавези да плаћа 

доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове 

обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама 

прописаним релевантним законским прописима. Група је, такође, обавезно да од бруто плата 

запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на 

терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се 

односе. Након извршених уплата доприноса, Група нема даљих законских обавеза у погледу 

будућег плаћања доприноса уколико фонд нема довољно средстава да исплати све бенефиције 

запосленима који су се пензионисали. Више плаћени доприноси се признају као средство у износу 

који се може рефундирати или у износу за који се може умањити будућа обавеза за плаћање 

доприноса. 

 

У складу са Појединачним колективним уговором о раду, Група је у обавези да исплати 

отпремнине приликом одласка у пензију или при престанку радног односа по сили закона због 

губитка радне способности – у висини три просечне зараде које је запослени остварио у месецу 

који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, које при том не могу бити мање три 

просечне зараде по запосленом исплаћене у привреди у Републици Србији према последње 

објављеном податку надлежног републичког органа, ако је то за запосленог повољније. 

 

Обрачун и исказивање дугорочних резервисања по основу отпремнина извршено је у складу са 

захтевима МРС 19 Примања запослених. Актуарски добици и губици признају се у целини у 

периоду у коме су настали. 

 

3.9. Признавање прихода 
 

Приход укључује фер вредност примљеног износа или потраживања по основу продаје роба и 

услуга у току нормалног пословања Групе. Приход се исказује без ПДВ-а, повраћаја робе, рабата и 

попуста у тренутку преласка власништва и значајних ризика везаних за дати производ са продавца 

на купца. 

 

Група признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити и када је вероватно да ће у 

будућности Група имати економске користи  
 

3.10. Признавање расхода 

 
Пословни расходи обухватају све трошкове настале у вези са  оствареним пословним приходима и 

односе се на трошкове материјала, енергије и горива, трошкове зарада и накнада зарада, 

амортизацију, производне услуге и нематеријалне трошкове. Признавање расхода врши се 

истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи настали (принцип сучељавања 

прихода и расхода). 

 

3.11. Приходи и расходи камата 
 
Камате настале по основу пласмана и потраживања из пословних односа исказују се у оквиру 

финансијских прихода у обрачунском периоду у коме су настале. 
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Камата и остали трошкови позајмљивања обухватају се на следећи начин: трошкови 

позајмљивања који се непосредно могу приписати стицању, изградњи или изрaди средстава 

класификованог за приписивање трошкова позајмљивања (средство за које је потребно значајно 

време да би се оспособило за употребу, односно продају) капитализују се као део набававне 

вредности тог средства, а сви остали иду на терет расхода периода у коме су настали. 
 

 

3.12. Накнадно установљене грешке  
 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко резултата 

ранијих година, у складу са  МРС 8 – Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених 

процена и грешке. 

 

Материјално значајном грешком сматра се грешка, која је у појединачном износу или у 

кумулативном износу са осталим грешкама већа од 2% опорезиве добити, односно губитка 

исказаног у пореском билансу. 

 

Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода , 

односно у корист прихода периода у којем су идентификоване. 

 

4. Управљање финансијским ризиком  
 

 Фактори финансијског ризика 
 

Пословање Групе је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који 

обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне 

стопе, каматни ризик готовинског тока, ризик од промене цена, и ризик од промене курсева 

страних валута), кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање 

ризицима у Групи је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских 

тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Групе сведу на минимум.  

 

 

(а) Тржишни ризик 

 

 Ризик од промене курсева страних валута 
 

Група послује у међународним оквирима и изложено је ризику промена курса страних 

валута који проистиче из пословања са различитим валутама.  

 

 Ризик од промене цена 

 

Група није изложенa ризику промена власничких хартија од вредности с обзиром да Група 

нема улагања класификована у билансу стања као расположива за продају или као 

финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у 

билансу успеха.  

  

 Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе 

 

Будући да Група нема значајну каматоносну имовину, приход и новчани токови у великој 

мери су независни од промена тржишних каматних стопа. Ризик од промена фер вредности 

каматне стопе може проистицати само из позајмљених средстава.  

 

(б) Кредитни ризик  

 

Група нема значајне концентрације кредитног ризика. Група има утврђена правила како би 

обезбедило да се продаја производа обавља купцима који имају одговарајућу кредитну историју. 

Продаја у промету на мало обавља се готовински или путем кредитних/платних картица. 

Учесници у трансакцији и готовинске трансакције су ограничени на финансијске институције 

високог кредитног рејтинга.  
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Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је  на нивоу  Групе. Кредитни ризик настаје: код готовине 

и готовинских еквивалената, дериватних финансијских инструмената и депозита у банкама и 

финансијским институцијама; из изложености ризику у трговини на велико и мало, укључујући 

ненаплаћена потраживања и преузете обавезе.  

 

(ц) Ризик ликвидности 

 
Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева одржавање довољног износа готовине и хартија од 

вредности којима се тргује, као и обезбеђење адекватних извора финансирања преко одговарајућег износа 

кредитних обавеза и могућност да се изравна позиција на тржишту.  

 

5. Управљање ризиком капитала 
 

Група,  прати капитал на основу коефицијента задужености (gearиng raтиo). Овај коефицијент се 

израчунава из односа нето дуговања Групе и његовог укупног капитала. Нето дуговање се добија 

када се укупни кредити (укључујући краткорочне и дугорочне, као што је приказано у билансу 

стања) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупни капитал се добија када се на капитал, 

исказан у билансу стања, дода нето дуговање.  

 

 

6. Нематеријална улагања 
 

Набавна вредност   

Стање 31.12.2012. године   

Повећања   

Смањења   

Стање 31.12.2013. године   

   

Исправка вредности   

Стање 31.12.2012. године   

Повећања  976 

Смањења  67 

Стање 31.12.2013. године  909 

   

Садашња вредност   

31. децембар 2012. године   

31. децембар 2013. године  909 

 
Нематеријална улагања на дан 31. децембар 2013. године износе 909 хиљада динара и односе се на 

лиценце за коришћење мс офис пакета, адобе ридера. 
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7. Некретнине, постројења и опрема  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

8. Залихе 
 

  2013.  2012. 

     

Залихе материјала  676   

Готови производи
 
  4.714   

Роба  2.338   

Дати аванси за залихе и услуге  3.526   

Минус: исправка вредности  1.121   

     

Укупно залихе – нето  10.133   

 
Залихе готових производа износе 4.714 хиљада динара и односе се на наставна средства. 

Залихе робе износе 2.338 хиљада динара и односе се на залихе робе у малопродаји. 

 

Дати аванси за залихе и услуге износе 3.526 хиљада динара и највећим делом се односе на аванс 

дат добављачима Јат airways у износу 1.105 хиљада динара за набавку авио карата и International 

house language school у износу од 2.127 хиљада динара на име аванса за учење страног језика у 

иностранству. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Земљиште, 

грађ.објект

и и станови  Опрема  

Остала 

опрема  

Улагања  

у туђе нек. 

и опрему   

 

 

Укупно 

Набавна вредност           

Стање на дан 31.12.2012. г           

Повећања 58.258  20.080  4.489  1.976  

  

84.803 

Активирања           
Средства примљена без 

накнаде         
  

Отуђења           

Пренос (са)/на           

Стање на дан  31.12. 2013. г 58.258  20.080  4.489  1.976  

  

84.660 

           
Акумулирана исправка 

вредности         
  

Стање на дан 31.12. 2012. г           

Активирања           

Амортизација            

Отуђења           

Пренос (са)/на           

Стање на дан 31.12.2013. г 19.551  18.608    1.582   39.741 

           
Неотписана вредност на 

дан:         
  

31. децембра 2012. године           

31. децембра 2013. године  38.707  1.472  4.489  394   45.062 
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9. Потраживања 

 

 

 

10. Готовински еквиваленти и готовина 
 

 

  2013  2012 

Хартије од вредности – готовински еквиваленти  24   

Текући (пословни) рачуни  1749   

Издвојена новчана средства и акредитиви  944   

Благајна  137   

Девизни рачун  4244   

  7.098   

 

11. Капитал и резерве  
 
Укупан капитал Групе на дан  31.децембар 2013. године има следећу структуру: 

 

 2013. 
 

2012. 

Kапитал 28.335   

Резерве 2.060   

Нераспоређени добитак 14.686   

Откупљене сопствене акције 2.821   

 42.260   

 

     

12. Дугорочна резервисања 
 

Дугорочна резервисања се односе на следеће категорије: 

 

  2013.  2012. 

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  8.097   

  8.097   

 
 

13.  Дугорочни кредити 
 

Дугорочни кредити се односе на:   2013.  2012. 

Финасијски кредит од:     

  -   банака у земљи      0   

     

     

Укупно дугорочни кредити  0   

Део дугорочних кредита који доспева до једне године   4.388   

Дугорочни део дугорочних кредита  0   
 

Целокупно кредитно задужење је код Банке Интеза а.д. Београд. 

Као инструмент обезбеђења уредног враћања кредита одобрених од стране наведене банке уписане су 

следеће хипотеке на непокретности Групе:  

  2013.  2012. 

Потраживања   2.072   

Краткорочни финансијски пласмани  8650   

ПДВ и АВР  304   

Укупно потраживања – нето  11.026   
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- по Уговору о дугорочном кредиту бр. 51-420-1304037.8 од 01.02.2011. године са роком враћања 

01.02.2014. године на непокретности означеној у Б-листу 2. део и то на приземљу, пословном 

простору бр. 6, корисне површине 46м2 и на првом спрату на пословном простору бр. 10 корисне 

површине 52м2 на који су уписани као посебни делови зграде број 1, изграђене на к.п. бр. 4977/1 

 

- по Уговору о кредиту бр. 51-420-4300042.7 од 15.10.2012. године са роком отплате кредита 

27.03.2014. године на непокретности – пословни простор за које није утврђена делатност, број 

посебног дела 19, корисне површине 49м2 у високом приземљу стамбено пословне зграде бр. 2 бр. 

улаза 22 у улици Шпанских бораца 22/V на кат. парцели бр. 1121/20 уписане у лист непокретности бр. 

4540 к.о. Нови Београд. 

 

14. Краткорочне финансијске обавезе 
 

 2013. 
 

2012. 

Краткорочни кредити у земљи    

Део дугорочних кредита који доспева до једне године  4.388   

Део осталих дугорочних обавеза који доспева до једне године     

Остале краткорочне финансијске обавезе    

 4.388   

 

 

15. Обавезе из пословања 
 

  2013.  2012. 

     

Примљени аванси, депозити и кауције  785   

Добављачи у земљи  3820   

Добављачи у иностранству  5   

Обавезе из специфичних послова  81   

     

Укупно  4.691   

 
 

16. Остале краткорочне обавезе 
 

  2013.  2012. 

     

Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, бруто  7.797   

Остале обавезе   2.549   

  10.346   

 

Остале краткорочне обавезе односе се у целости на неизмирене обавезе по основу зараде 

запослених за месец децембар 2013. године, као и на обавезу по основу накнада на име ауторских 

уговора. 

 

17. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних 

прихода и пасивна  временска разграничења 

 

  2013.  2012. 

     

Обавезе за порез на додату вредност  3.042   

Обавезе за остале порезе, доприносе и царине и друге 

дажбине  

 

1.775 

 

 

Пасивна временска разграничења   199   

  5.016   
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18. Одложена пореска средства и обавезе 
 

 

Одложена 

пореска 

средства 

 Одложене 

пореске 

обавезе 

 

Нето 

Стање 31. децембра 2012. године      

Промена у току године 561    561 

Стање 31. децембра 2013. године 561    561 

 
На крају текуће године одложена пореска средства резултат су одбитних привремених разлика по 

основу рачуноводствене и пореске основице. 

 

19. Усаглашавање потраживања и обавеза 
 

Група је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.10. 2013. године.  

 

20. Пословни приходи 
 

  2013.  2012. 

     

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  2.224   

Приходи од продаје производа и услуга  182.697   

Приход од активирања учинака и робе  966   

Смањење вредности залиха учинака   3.989   

Укупно   181.898   

 

Пословни приходи највећим делом Група је остварило по основу пружања услуга наставе за учење 

страних језика деци и одраслима.
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21. Пословни расходи 
 

  2013.  2012. 

     

Набавна вредност продате робе   2.002   

Трошкови материјала  6.156   

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  126.940   

Трошкови амортизације и резервисања   4.326   

Остали пословни расходи   26.310   

  165.734   

 

Трошкови амортизације и резервисања укључују износ од 1.707 хиљада динара који се односи на 

трошкове амортизације и 2.619 хиљада динара  који се односи на трошкове резервисања за 

отпремнине у складу са МРС 19 Примања запослених.  

 

22.  Остали пословни расходи 
 

  2013.  2012. 

     

Производне услуге     

Услуге на изради учинака  2.421   

Транспортне услуге  1.976   

Услуге одржавања  580   

Закупнине  9.083   

Реклама и пропаганда   4.438   

Остале услуге  2.588   

Непроизводне услуге   1.135   

Репрезентација  863   

Премије осигурања  298   

Трошкови платног промета  1.352   

Трошкови чланарина  33   

Трошкови пореза  471   

Остали нематеријални трошкови  1.072   

  26.310   

23. Финансијски приходи 
  2013.  2012. 

Приходи камата  604   

Позитивне курсне разлике  137   

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле  45   

  786   
 

24. Финансијски расходи 
 

  2013.  2012. 

Расходи камата  1.357   

Негативне курсне разлике  246   

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле     

  1.603   

25. Остали приходи 

  2013.  2012. 

Остали приходи:     

Вишкови   7   

Наплаћена отписана потраживања     

Остали непоменуту приходи      

 

 

 

7 
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26. Остали расходи 

  2013.  2012. 

     

Губици од продаје:     

- материјала      

Мањкови  2   

Остало  36   

     

Умањење вредности:     

- залиха  1.119   

- остале имовине  4.940   

  6.097   

 

 

27. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 
 

  2013.  2012. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  84.161   

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 

послодавца 

 

15.065 

 

 

Трошкови накнада по уговору о делу  17.709   

Трошкови накнада по ауторским уговорима  385   

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 

уговора 

 

116 

 

 

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора  4.821   

Остали лични расходи и накнаде  4.683   

  126.940   

 

28.  Зарада по акцији 
 

(a) Основна зарада по акцији 

 

Основна зарада по акцији израчунава се тако што се добитак/(губитак) који припада акционарима 

Групе  подели пондерисаним просечним бројем обичних акција у оптицају за период искључујући 

обичне акције које је Група откупило и које се држе као откупљене сопствене акције. 

 

  2013.  2012. 

Добитак који припада акционарима  8.111   

Пондерисани просечни број обичних акција у оптицају (у 000)  7.339   

Основна зарада по акцији (РСД по акцији)  1   

 

 

 

29. Потенцијалне обавезе  
 

Група 1нема потенцијалне обавезе нити очекује се да ће услед евентуалних потенцијалних обавеза 

доћи до материјално значајних финансијских обавеза.  
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IzveStaj nezavisnog revizora

SkupStini akcionara i Nadzornom odboru Instituta za strane jezike a.d., Beograd

IzveStaj o konsolidova n i m fi na nsijski m izveStaj i ma

Izvr5ili smo reviziju priloienih konsolidovanih finansijskih izveitaja privrednog druStva Institut za strane jezike a.d.,
Beograd i njegovog zavisnog drultva (u daljem tekstu: Grupa), koji obuhvataju Konsolidovani bilans stanja na dan
31. decembra 2013. godine i odgovarajuii Konsolidovani bilans uspeha, Konsolidovani izveStaj o promenama na
kapitalu i Konsolidovani izveitaj o tokovima gotovine za godinu koja se zavrfuva na taj dan, kao i pregled znaiajnih
radunovodstvenih politika i napomene uz konsolidovane finansijske izveitaje.

Odgovornost ru kovodstva za konsoll dova ne fi na nsijske izveitale

RukovodsWo je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih konsolidovanih finansijskih izveitaja u skladu sa
Medunarodnim standardima finansijskog izveStavanja i u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i za one interne
kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi konsolidovanih finansijskih izveitaja koji ne sadrie
materijalno znadajne pogre5ne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greike,

Cogovornost revtzora

Naia je odgovornost da izrazimo miiljenje o konsolidovanim finansijskim izveStajima na osnovu izvriene revizue.
Reviziju smo izvr5ili u skladu sa Medunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalaiu da se pridrZavamo etidkih
zahteva i da reviziju planiramo i izvrSimo na nadin koji omoguiava da se, u razumnoj meri, uverlmo da konsolidovani
finansijski izveStaji ne sadrie materijalno znadajne pogreine iskaze.

Revizija ukljuduje sprovodenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u
konsolidovanim finansijskim izve5tajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosudivanju, ukljuiuju(i
procenu rizika postojanja materijalno znafajnih pogreSnih iskaza u konsolidovanim finansijskim izveitajima, nastalih
usled kriminalne radnje ili greSke. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za
sastavljanje i istinito prikazivanje konsolidovanih finansijskih izve5taja radi osmiSljavanja revizijskih postupaka koji su
odgovarajudi u datim okolnostima, ali ne u cilju izraiavanja miSljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica.
Revizija takode ukljuduje ocenu adekvatnosti primenjenih radunovodstvenih politika i opravdanosti radunovodstvenih
procena izvrsenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opste prezentacije konsolidovanih finansijskih izveStaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajuii i da obezbeduju osnovu za izraiavanje naSeg
revizijskog mi5ljenja.

Mi;liania

Po naSem miSljenju, konsolidovanl finansijski izve5taji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno znaiajnim
pitanjima, finansijski poloZaj Grupe na dan 31. decembra 2013. godine, kao irezultate njegovog poslovanja itokove
gotovine za godinu koja se zavrSava na taj dan, u skladu sa raiunovodsWenim propisima Republike Srbije.

/nastavlja se/



IEF
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Beograd, 24. april 2014. godine

/nastavak/

rzve5taj o uskladenosti Konsolidovanog godiinjeg izveitaja o poslovanju

U skladu sa flanom 31. Zakona o reviziji ("s1. glasnik RS", br. 6212013) i dlanom 11. pravilnika o uslovima zaobavljanje revizije finansijskih izvestaja javnih druitava f isl. grasnik RS',, br. r!4lzor3) izvriili smo proveruuskladenosti Konsolidovanog.godi5njeg izveitala o poslovanlu crui"ia zor:. godinu sj tonsoliooranim finansijskimizveStajima Grupe za istu poslovnu godinu.

Na bazi sprovedenih postupaka, nismo uodili nista 5to bi nas navelo da zakljudimo da Konsolidovani godiSnji izveStaj oposlovanju nije uskladen sa konsolidovanim finansijskim izveStaiima c*pJru godinu zavrienu na dan 31. decembra2013. godine.

I

-)
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tr
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA
Institut za strane jezike - Beograd

Pozicije

STALNA IMOVINA
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja, oprema i biolo5ka sredstva

OBRTNA IMOVINA
Zalihe
Potraiivanja
Kratkorodni finansrjski plasmani
Gotovinski ekviva lenti
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranidenja

ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

UKUPNA AKTIVA

KAPITAL

Osnovni kapital
Rezerve
Nerasporedeni dobitak
Otkupljene sopsWene akcije

DUGORO.NA REZERVISANJA

KRATKORO.NE OBAVEZE

Kratkorodne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoroine obaveze
Obaveze po osnovu PDV, ostalih javnih prihoda i PVR

Obaveze po osnovu poreza na dobitak

UKUPNA PAS]VA

Vanbilansna aktiva/pasiva

Napomenax

6.

7.

8.
q

9.

10.

9.

18.

11.
11.
11.
11,

72.

14,
15.
16.
17,
17.

na dan 31.12,
(u RSD 000)

2013. 2012.

45.973
909

45.064

28.257
10.133
2.072
8.650
7.098

304

561

)4.ts 
.t

42.260
28.335

2.060
14,686
2.821

8.097

24.434
4.381
4.69t

10.346
4,290

726

t4.tsr

589

x Napomene ukazuju na prezentaciju razmatranja pojedinih pozicija Konsolidovanog bilansa stanja
pod naslovom: Napomene uz konsolidovane finansijske izveStaje
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u periodu od 01.01. do 31.12.
KONSOLIDOVANi BILANS USPEHA
Institut za strane jezike - Beograd

Pozicije

PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
Prihodi od aktiviranja udinaka i robe
Smanjenje vrednosti zaliha udinaka

POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troikovi materijala
Troikovi zarada, nakanada zaradai ostali lidni rashodi
Troikovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi

POSLOVNI DOBITAK
POSLOVNI GUBITAK

FINANSIJSKI PRIHODI
FINANSIJSKI RASHODI
OSTALI PRIHODI
OSTALI MSHODI
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
NETO DOBiTAK POSLOVANJA KO]E SE OBUSTAVUA
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVL]A

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
GU BITAK PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
Odloieni poreski rashodi perioda
OdloZeni poreski prihodi perioda
Ispla6ena lidna primanja poslodavcu
NETO DOBITAK

NETO GUBITAK

NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MAN]INSKIM ULAGA'IMA
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MANdNOG PRAVNOG LICA

ZARADA PO AKCIJi
Osnovna zarada po akciji
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji

Napomenax

20.
20.
20.
20.

27.
27.
21.
27.

21.

(u RSD 000)

2013. 2012.

1B 1.898
184.92t

966
3.989

765.734
2.002
6,156

126.940
4.326

26.310

76.t64

786
1.603

7

6.097
9.257

24.
25.
26.

28,

9.257

1.007
139

8.111

28.

x Napomene ukazuju na razmatranja pojedinih pozicija Konsolidovanog bilansa uspeha
pod naslovom: Napomene uz Konsoridovane finansijske izve5ta;e
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KONSOLIDOVANI IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
Institut za strane jezike - Beograd

Pozicije

TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplate dobavljacima i dati avansi
Zarade, naknade zaradai ostali litni rashodi
Plaiene kamate
Porez na dobitak
Plaianja po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSN INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i

sredstava
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja

TOKOVI GOTOVINE IZ AKT]VNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Otkup sopstvenih akcija i udela
Dugorodni i kratkorodni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
Isplaiene dividende
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja

SVEGA NETO PRILIU GOTOVINE
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE
NETO PRILIV GOTOVINE
NETO ODLIV GOTOVINE
GOTOVINA NA PO.ETKU OBRA.UNSKOG PERIODA
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERA.UNA GOTOVINE
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERA.UNA GOTOVINE
GOTOVINA NA KRAJU OBRA.UNSKOG PERIODA

u periodu od 01.01. do 31.12.

bioloikih

(u RSD 000)

2013. 20t2.

263.903
256.387

604
6.9t2

222.945
65.082

726.236
1.358

304
29.965
40,958

9.104

454

8.650

9.t04

5

5

24.724
2,310

77.765
4.649

24.779

263.908
256,773

7.13s

5t

7.098



KONSOLIDOVANI IZVESTAJ O
Institut za strane jezike - Beograd

OPIS

Stanje na dan: 01.01.2012. godine

Korigovano podetno stanje na dan
01.01.2012. godine

Ukupna poveianja u prethodnoj
godini
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

Stanje na dan:31.12.2012. godine

Korigovano podetno stanje na dan
01.01,2013. godine

Ukupna poveianja u tekuioj godini
Ukupna smanjenja u teku6oj godini

Stanje na dan 31.L2.2013, godine

PROMENAMA NA KAPITALU

'EirI\Y

u periodu od 01.01. do 31.12.
(u RSD 000)

Otkupljene

Rezerve N"'u'p:'o"b1t"jll *r;ffi:: 
Ukupno

udeli

Napomenax T:;Hi -$l1i

28.220 11s 3.542
1.482

19.334 2.827 48.390
4.648 6.130

14.686 2.821 42.26011. 28.220 115 2.060

x Napomene ukazuju na prezentaciju rasmatranja pojedinih pozicija u tekstu
pod naslovom: Napomene uz finansijske izveitaje
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vIHCTVtTyT 3A CTPAHE JE3r4KE A[ EEOIPAA
Hanorrene y3 HoBoKoucorrrtAoBaHe $vtaaucwjcxe zsreurraje 3a roAr{Hy 3aBprrreHy
31. geueM6p a 2073, roAl,rHe
(C6u tnuocu cy usptuKeHu y xuLtadatta PC!,, ocuu axo uuje dpyeauuje uasuaueuo)

1. Onurre uuQopruaqnje

I{ucruryr3acrpaHeje:uxeA,{Beorpa4-MarnqHoApyrurBojeocuonauo0l.0T.l953.roAHHe. flpeua
xpumepujy,uu"ua 3a paslpcmalatbe us 3axoua o pavyuoeodcmey (,,Ctycrc1eHu ziacHuK PC" 6p 62/2013)
.MamuqHo dpyutmao je pLt36pcmaHo y.\4ano npdlHo nut1e. Mamuuno dpyutmao ocuueau je Buurc Luxote ta
enzrecxujetux,,EIYMT" - 100%. (y da,aeu meKcmy: I-pyna).

Ce4nurre fpyneje y Eeorpagy, yruqa focnogap Joeauoea 35.

Ocnoee 3a cacraBJbarbe Qrauaucujcrcux v3Berrrraja

I4syree xaxo je HaBeAeHo HIzxe, Quxancujcxu ueeeru,aju fpyne cacraBr'beHr4 cy y cKnary ca
Mef yuapognuM craHAapAr{ua rprauancuj cKor u3BerrrraBana (MCTDI,I).

fpynaje cacraBr.rJlo ore lpauaHcnjcxe asneru'raje y cKrary ca 3axosou o paqyHoBoAcrry xoja 3axreBa
qa $unaucrrjcrn u:eeru'raju 6yay npuupeMJr,eHr.r y cKraAy ca cBr{M MC@I4 Kao 14 nponucr4Ma [r3AaruM
oA crpaHe Mznucrapc'rea $uuaucuja Peny6nnxe Cp6uje. tr4uajyhu y BrrAy pa3ar4Ke usrr.refy oBe ABe
peryrrarrlBe, onu SuHauclrjcrz urreurajn o4crynajy oa MC@tr4 y cle4ehelr:

1 ,,BaH6lriIaHcHa cpeAcrBa u o6ase:e" cy nprrKa3aHa Ha o6pacqy lunasca crarLa. Ose craBKe 11o

ge$nurqraju MCOI{ He npeAcraBrbajy nrz cpe4crea Hr.r o6asese.

2 f pyna je oBe lpunanczju<e l.r:aeruraje cacraBr..rrro y $opuary rponucaHoM oA crpaHe
Muuucrapcrea $znaHcr.rja, xojrz nrzje y cKrraAy ca 3axreBr,rMa MpC 1 * "llpeseuma|uja
Q uu auc uj c rcux uso etu maj a. "

CacraeJEarbe $uuaHcujcxnx utneruraja y cKnaAy ca MC@I4 3axreBa npr.rMeHy H3BecHr.lx K,.L,yqHrix
parlyHoBoAcrBeHllx flpoqena. Ono, raxole, 3axreBa ga PyxonogcrBo Kopr.rcTrz ceoje npocylr4Ba6e y
npI,IMeHI'I paqyHoBoAcTBeHLIx noll4Taxa fpyne. O6nacrr.r xoje saxreeajy npocyfiueaBe seher cTeneHa
uru sehe cJIoxeHocrI,I, oAHocHo o6nacrr.r y xojr.rl,ra nper[ocraBKe r.r nporleHe urr,tajy uarepnjaluz :Havaj
sa $uuancujcxe naeeruraje o6e,rogameuu cy y Hanolreuu 4.

2.L. Yuopeguu rroAarlu

YnopegHe rloAarKe H [otlerHa cra]ba HoBoKoHcor'rr{AoBaHux $unancujcrux ureeuraja Hucy
rpe3eHroBaHI,I 6y4yhu ga fpyna uuje 6u,ra o6eesHux rzuayhu y BrrAy saxehe 3aKoHcKe nponace 2a2012.
I-OArrHy.

2.2. IlpepauynaBarre crpaHrrx Bar'ryra

(a) tDyux4uouatHa u ranyma npun&3uraH,a

Crasxe yxJtsyr{eHe y Snnaucujcre usaeurraje fpyne ce oguepaaajy n npuxa:yjy y Banyru rrpr4MapHor
eKoHoMcKor oKpyxelsa y xojeu fpyna nocnyje (Qynxur.rouanHa BaJ'ryra). OynxqrzouarHa Baflyra,
oAHocHo uaeerurajua Bailyra fpyne je AIrHap, a uraeru'raju cy npuKa3aHu y xuJba1aMa Aulapa, yKonrrKo
uaj e gpyravuj e HarJraureHo.

(6) IlosamueHe u HezamueHe KypcHe pa3nu*e

Cna norpaxuBat\a u o6aeese y crpaHr.rM cpeAcrBr{Ma n,rahama npeparryHara cy Ha }rlrxoBy AHHapcKy
[porlrBBpeAHocr IIo cpeABeM Kypcy Ha ga]H 6utauca crar6a. lloguTusrie r.r HerarrrBHe KypcHe pa3Jrr.rKe
Hacrare flpepaqyHoM norpa)lo{Balr,a lt o6asega y crpaHuM cpeAcrBr{Ma naaharra xoje nrzcy r.t3Mr,rpeHe Ao
rpaja ro4rlrre, ucra:yjy ce y 6waucy yclexa xao SunaHcujcKu npr4xoAr,r oAHocHo pacxoAr4.

Ilogurusue I'I HerarltBHe KypcHe pa3nlrKe Hacrane npu H3Mr-rprrBamy o6aeesa uru Ha[Jrarr4
norpiDKl{Ba}La y roKy roAHHe no Kypcy eaxeheN,r Ha AaH noclroBHe npoMeHe, ucrcas1,jy ce y 6N:rancy

.,



|UI.IICTWTyT 34. CTPAHE IE3rrKE A[ EEOTPAI
Hanouene y3 HoBoKo'conrrAoBaHe $utta.wcwjcxe rr:re,rraje 3a roArtHy 3aBprueHy31. 4eqeu6p a 2013. roAuHe

pycauuje uasrLauctto)

3' flperneg suauajurrx paqyHoBoAcrBeH ux rrortwrvr(a
ocHoeHe paqyHoBoAcrBeHe noJ'lHTt'iKe rlprrMeBeHe 3a cacraB,.Lalre oBrrx $uHaucujcrQrx uaeeurrajaHaBeAeHe cy y AalbeM TeKcry ose noauruxe cy KoH3ucreHTHo np,rMe*eHe Ha cBe npfir(a3aHe roArrHe,ocflM aKo uuje apyra,ruje Ha3HaqeHo.

3.1. Cra,rua r.rMoBlrHa

(a) Hauamepuj an na ynaza rua

llo'Ieruo BperHoBalse Henaa'repuja,ruAX y,,ata*,a Bprxx ce no ua6asHoj BpeAHocrr,r, oAHocHo qeHuKOITITAILA.

Henaarepuja'rHa ynaralLa ce HaKoH tlotrerHor npr.r3HaBalLa ucxaayjy no na6aauoj BpeAHocrr.r uJ,rr{ rleHuKouralsa yuaBeHoj 3a yKynHy aruoprrz:aqujy 14 yKyrrHe ry6urre-i6or ooe:epefema i" r.r.r.fr1-r,ynaraBa ca HeorpaHilqeHrrM BeKOM rpajawa ue o6pavyuaBa ce aMopruzaqula. Ha rpajy .roarorr"roruHe npeucnrzryje ce KopHcHr4 eex rpajaua cBa*or ueuarep,januo. yruau*u.

Auoomu'tauuia ce BpIxH flpoflopulroHaJlHoM MeroroM y ror(y KopucHor eexa yno.rpe6e. Kopzcuu aex
f:lryq: o4pefeu jt y ay*'n' og 5 ro4uua, ocHM 3a yrara*a KaAa ce orrrzcuBarLe Bprxu y po*oBr.rMaKOJIr flpolrcTuqy r.r3 yroBopa.

Y nor're4y yrapfueaBa H paqyHoBorcrBeHor eBlrreHTupama o6eseperlena Helra.repujaa,or ynarar.a,npunenyje ce MPC 36 - Vruamene BpeAHocrtr r4MoBUHe.

OcHosue crone aMoprt4sau,je :a noje.qrHa Henrarepr.rja,rua yJ.rara*a cy c,reqehe:

Ha:ue

I
l

lluqeHlc , un,rr*aqrom npiip,ow
Crona aNloprrisauu.ie

20%

(6) Hexpemuune, nocmpojetua u onpeMa

flo'rerHo BperHoBalbe HeKperHI'IHa, nocrpojerra u onpeMe Bprxu ce no ua6aruoj BpeAHocrn r4n, no rIeH,KOlllTa}}a.

Haxua4uo BpeAHoBaILe HeKperHprHa Bprxu ce no ocHoBHoM nocrynKy, r<oju je npe4auleu y Mpc l6 _HexperHnHe, nocrpo.jerua rd onpeMa, orHocHo no ua6anuoj up"rroaru yuamenoj 3a yKynaH r43HocucnpaBKe BpeAHocrlr no ocHoBy o6e:epe!una*a.

ce o6pavyHaBa [ponopuuoHaJrHoM MeroAoMToKoM npouerueHor KopucHor BeKa ynorpe6e cpeqcraBa. Ocuo"reqy 3a aMopr[3aurajy Hexper.nuua,nocrpojerua u onpeMe qfiHIi noureHa, orHocHo na6aeHa BpeAHocr yru*"ru 3a npeocraury BperHocryKonr.rKo nocrojz.

Kopucxre rex rpajarsa cnare nojeguHaqHe HeKperHrzHe,
tIepxoAuqHo.

Ha xpajy nocJroBHe roArrHe npoqeryje ce Aa ril cy HexperHaHe, nocrpojen a u onpeMa o6earpeleuucKrrary ca MPC 36 - Yuaruerre BpeAHocrrr rrMoBuHe.

ocHosHe crone aMoprrrsaulrje sa noje4uue rpyne Hexperuar,ra, nocrpojer6a r{ onpeMe cy cneAehe:

rocrpoJema u oilpeMe npeucnuryje ce

Ila:us

---,1

l

I

-1
i

I

I

--1
I

I

I'pallenuHcxr od_;enr.ri
Onpeva
Ilaueurraj

_Crona rrroprrrauaic ItJrraro-]lrru i

1,3 _ 8%
5 _20%

t0-12s%

YT?"!:9ry"m"'6 3a cpe4crua xoja no4,Texy auoprzaaquju npoBepa
Aa aII Je AoIIIJIO rO yMa]teBa BuxoBe BpeAHOCTu Bprux ce xaAa 4oralajz uJ,lt{ r,r3Me}treH. onorno"r,yKaxy Aa KlLlIFoBorcrBeHa BperHocr Mox,qa Hetre 6uul HaAoKHaALIBa. fy6urax e6or ylrarrena



I4}ICTWTyT 3A CTPAHE JE3r4KE A[ EEOTPAI
Hauouene y3 HoBoKoHconr4AoBaHe SzuaHcujcre usreurraje 3a r.oil.zry 3aBprueuy
31. geqeu6p a 20L3. roArrHe
(Clu uanocu cy uspa>xeuu y xut adatta PC!,, ocuu axo uuje dpyeauuje uasuaueuo)

BpeAHocrlr ce npll:uaje y BlaauHla LI3Hoca:a rojuje KBr{roBoAcrBeHa BpeAHocr cpeAcrBa seha oA rleroBe
HaAoKHaAI,IBe BpeAHocrI4. Ha4oruaguea BpeAHocr je epe4uocr eeha o4 $ep npegHocrrz cpegcrBa
yMarLeHe 3a rpolxKoBe npo4aje H BpeAHocrH y ynorpe6u. 3a cnpxy nporleHe yMaH,er6a BpeAHocrr4,
cpeAcrBa ce rpylulxy ua Hajnuxuu HLIBoHMa ua rojur,aa Mory Aa ce yrBple ognojeHrz nperro3Harr,r,I,{BH
HoBqaHIr roKoBL (e4uuuqe xoje renepzury roroerzHy). He$r.ruaHcujcKa cpeAcrBa, xog xojux je loru,ro
Ao yMalse}$a BpeAHocrI,I ce penr.r4upajy Ha cBaKI,I uaaeurrajur.t nepuoA a6or nronyher yKulafi,a e$exara
yMaBer6a BpeAHocTr.r.

(e) II ru o e cmu4uo H e H eKp emHu H e

lloqerso BpeAHoBaBe LIHBecrItIrIroHe HeKperHr.rHe Bp[ru ce no ua6a*roj BpeAHocu,r unlr rleHr4 Koura[6a.
llpu noue'ruoM BpeAHoBarLy, saBlacHu rporxKoBrz ua6asxe yluly.ryjy ce y Ha6aeHy BpeAHocr HJrr4 ueHy
KOUITABA,

HaxoH no'IerHor nplr3HaBama, HaKHaAHo BpeAHoBaH,e uHBecrr4uuoHe HeKperHr,rHe BpIxH ce no Moreny
nolxreHe BpeAHocrl'l y cKnaAy ca MPC 40 I4HeecrHIIIloHe HeKperHuue. flo6nrax unu ry6utax Hacrao
16or npolteue rollrreHe BpeAHocrI4 I4HBecrLIurroHe HeKperHHHe yxrsyuyje ce y Hero go6urax ull.r
ry6urax nepuora y rcojeu je Hacrao.

Harcraqnu I43.qaqrl ce ranura,ru:yjy caMo xaga je BepoBarHo 4ahe 6y4yhe eKoHoMcKe Kopr,rcrr4 noBe3aHe ca
TI'IM I'I3AaqlIMa npllflacrl4 Maruquou lpynrz u Aa Moxe [oy3AaHo Aa ce r{3Meprz. Ceu ocrarr.r rporxKoBr.r
rexyher oApxaBarLa repere rporxKoBe nepr.roAa y KoMe HacraHy.

(e) Anam u cumaH u*BeHmap xoju ce KutKyflamurilo omnucyje

Kao craano cpeAcrBo nplrsnajy ce I4 floAnexy avopru:aqujn cpeAcrBa aJtutaLt crrrHor uueeurapa roju
ce KanKynarl,Ieuo ornrzcyje, tuju je KopIIcHLI rex T pajarua AyxH oA roAr.lHy AaHa v noje4uuauua Ha6aeua
rleHa y npeue ua6aere cpeAc'roaje neha o4 2.000,00, a MarLe or [poceqHe 6pyro :apage no 3anocJreHoM
y Peny6araqu flpeMa nocJle4rreu o6jaa,reHoM rroAarKy Peny6rurvxor opraHa HaAr.rexHor 3a [ocJ.roBe
CTAT!ICTI{KC.

Cpe4cma arara Lt I,IHBeHTapa xoja ue :a4oso,'raeajy ycnoBe rr3 craBa L osor .r,raHa r.rcxa-:yjy ce Kao
o6prHa cpeAcrBa (:anuxe).

(d) Peseponu detoou

Kao cra,rso cpeAcrBo npuruajy ce yrpafeur.r pe3epBHH Ae,.roBr.r, uuju je Kopr4cHu eer rpajan a AyxH o.q
roAI'IHy AaHa v noje4uua.rua ua6anna IIeHa y epene ua6anxe seha oA [poceqHe 6pyro rapaae no
3anocJleHoM y Peny6azqu npeMa lloc,'IeArrerra o6jarreHoM noAarKy Peny6,rreuxor opraHa HaAJrexHor- 3a
NOCJIOBC CTATI,ICTI,IKE,

Taxez pe:epBHr4 AeroBrl, rro yrpaArcr.r, yneharajy KnflroBoAcrBeHy BpeAHocr cpeAcrBa y xoje cy
yrpaf eHrz.

Pesepauu AeJIoBI4 xojrz ue saqoeonaeajy ycnoBe r.r3 craBa 1. oeor qraHa, nprzr'ruKoM yrpaAlte, rzcxasyjy
ce Kao TpouaK nocJIoBaILa.

(f) fly zopounu (tunancuj cKu nr actuHu

Y oxrlrpy AyropotIHLIx $r.ruaucujcxax nracMaua ucxa:yjy ce yueuha y KaraTany 3aBr,rcHux npaBHr4x
luqa, yueruha y Kanl{Tany noBe3aHLIx npaBHlrx naqa, yueruha y Karrurarry Apyrux npaBHr4x nt4r{a,
xapruje oA BpeAHocrz xoje ce Apxe go 4ocneha, Aarr,r AyropoqHu KpeAr4Tr.r 3aBr.rcHuM r,r ocra,.rhM
noBe3aHr{M npaBHr]M nr{urrMa u ocrulu AyropoqHlr rpuuancujcrl.r [JracMaHrz.

llo'{erHo npl43HaBarbe, Kao LI HaKHaAHo BpeAHoBa}re Ayropor{Hux cfrznancujcxux flnacMaHa Bpuu ce no
MeroAy ua6anne BpeAHocrl4 xoja npe4crauba florxreHy BpeAHocr HaAoKHaAe xo.ia.ie aara 3a [LHx.



wHCTt[TyT 3A CTPAHE IE3r4KE AA EEOfpA[
Hanouene y3 HoBoKoHcorrr4AoBarre $w.,',c.,jcxe zsre,rraje 3a roAr{Hy 3aBprue'y
31.,qeqeM6p a 20'1,3, roAr{He
(Clu rtror, ,y ,rp*rn y *u rd*o pCE, orr* o*o nuj, dpyrorrrj, ,ornrrrro)

3.2. O6prua rrMoBrrHa

(a) 3anuxe

3a,ruxe ce paqyHoBorcrBeHo o6yxearajy y cxnaAy ca MpC 23anuxe.

3unuxe ,uamepujono

3aauxe rr'rarepujana xoje ce ua6an,T ajy o4 go6an,*ava Mepe ce no Ha6aeHoj epe.qHocru r,rJrz rro Heronpoaajuoj BpeaHocrn. axoje Huxa.

Ha6aruy BpeAHocr I{nIr ueHy Ko.,rama 3aJII{xa qrrHe cBrz rporxKoB, ua6anxe, Tpolx*oBr.r ,,pot,3BoAH,e(rousep:rzje) Lt Apytn rporxKoBr'r Hacruuru 4oro!en enr 3anuxa Ha Br.rxoBo caAaul*e Mecro r.r cra*e.

Tporuxoru Ha6asxe rraarepujaaa o6yxearajy Ha6aruy qeHy, yBo3He 4ax6uue r,r Apyre nope3e (oculr ouraxxoje npeqysehe Moxe HaKHaAHo ra noBparll oA nopecKr.rx B,lacrIz xao ruro je nlin xojz ce rraoNe oA6l.rru
Kao npeTxoAHtl nopes), TpoIxKoBe npeBo3a, MaHI'InyIaTI'IBHe TpolxKoBe u Apyre TporuxoBe xojz ce rr.rory
rilpeKTHo ttpt4ttucarlfl ua6aegu uarepzja,ra. flonycru, pa6aru r.r Apyre cnrrqHe craBKe o4yazrraajy ce npuyrnp!ueany rporxKoBa ua6anxe.

flpouesy uero npogaiue BpeAHocrI'I 3aJ'Ir{xa narepr,ja,ra y c,ryuajy 3acraperrocrr.r, cMar6err,a BpeAHocrr4 rrcrl' Ha AaryM cBaKor 6utauca cralra BpIxI4 noce6ua xonrucrzja xojy o6pa:yje flpe4ce4uux'HaA3opHor
o46opa fpyne.
o6pavyu u3ila3a (yrporur<a) 3anuxa n,'arepnja,ra, Bprrru ce rro MeroAr.r npoceqHe noHAepr.rcaHe rreHe.

3anuxe zomozux npousaoda u uedoeprueue npoutoodtt e

3a'raxe roroBl'lx npol'l3BoAa apeauyjy ce no ueHr4 Korrrralsa uJ'ru no nero npo4ajHoj rpe4Hocra, axo je
Hnxa.

I-{eua xoruraBa o6yxna'ra rpolxKoBe xoju cy rI4peKTHo noBe3aHrr ca jeluuraqanra npor43BoAa, xao ruro je
AHpeIoHa pa4Ha cHata tr AupeKTaH uarepr'rjar. PeNr.rjcxz rpolxKoBv rpu:Hajy ce Kao pacxoA nepuoAa y
KOMe Cy HacTaJrr4.

lpyru rporuroer'r yx,'tyvyjy ce y IleHy Korrralsa 3ur4xa caMo y Mepu y xojoj cy HacraJrr4 npr,rnnKoM
Aosofema 3aJlllxa Ha BuxoBo caAarur"e Mecro rz y cararube c'rase. Ha npflMep, y ueHy Korxra]r,a 3aJilrxa
Mory ce yK*yrrr.rrr.r u HenpoH3BoAHu peNnjcxr.r rporxKoBr{.

Tporuxorl'r xojz ce ne yx-rsyuyjy Y ueHy KoIxraILa 3aJrilxa roroBr,rx npor43BoAa ra rojn ce npusnajy ua
reper pacxoAa cy:
a) ueyo6uvajeHo BeJII4Ko pacr{name Ir,tareprajana, paAHe cHare t4nl ApyturporrrKoBy npo}r3BoAr6e;
6) rpouxoau cKflaAuruTelta (ocztt axo rr{ TporxKoBr{ Hr4cy HeolxoAHr,r y lpouecy [por,r3BoAr*e npe
HapeIHe $a:e nponseogrue);
u) peNrzjcr<rz rpotllKoBil aAMuHl'tcrpauraje r<oja He AonpuHoce aosoDerLy 3ar[xa Ha caAarrr6e Mecro a y
caAaurlre cTaBe, H

a) rporurosr.r npoaaje.

Yrznas zaauxa roroBr4x npor43BoAa yreplyje ce no MeroAr.r noHAeprrcaHe npocer{He rleHe.

Hero npogajHa BpeAHocr 3anl4xa roroBllx nporr3BoAa npercraBr'La npoqerueHy [poAajHy BpeA,ocr
yMar-beHy 3a npoueH,eHe rpoulKoBe npoaaje.

llpoqer+euu rpoIuKoBI'I npo4aje 3arvxa roroBr,rx npon3BoAa, ra norpe6e crofen,a oBr,rx 3aurr{xa Ha Hero
nporajHy BpeAHocr, yrBpbyjy ce ua 6azu ilcxycrBeHor Br.rueroAurxrrer y.remha oBux rporxKoBa y
npr.rxoAr4Ma oa npoaaje.

ornucunan e 3aJruxa roroBux [porr3BoAa Bpr,r.r ce 3a cBaKy rpyny npon3BoAa noce6no.

llpoqeuy Hero npo4ajue BpeAHocrx 3annxa roroBr,rx npon3BoAa rpruu noce6na ronaucuja riojy o6pa:yje
flnencensrzr Ha nzonunn nn6nna F^.,-o



I/,.HCTWTyT 3A CTPAHE IE3r4KE AA BEOTPAA
Hauouene y3 HoBoKoHcorttAoBa,e sranaucujcxe z:re,rraje 3a roArr.y 3aBprxeHy
31. geqeM6p a 207j. roArrHe
(CBu usuocu cy uspa.;reuu y xtt,tadaua pCIJ, ocuu at<o uuje dpyea,-ruje uasua,teuo)

3anuxe pode

3anlrxe po6e ce Bore no npogajHllrra IreHaMa. o6pauyu pa3n,Ke y rreHu Bprxu ce raKo Aa BpeAHocr
I43J'Ia3a po6e u BpeAHocr po6e ua 3iuluxaMa 6y4e acxasaua no MeroA, npoceqHe noHAepr.rcaHe ueHe.

3a"Inxe po6e ce y c,ryvajy 3acrapeJ'rocrl.r, cMaH,eFLa BpeAHocry H cn. Ha raryM cBaKor 6unauca craruacBoAe Ha uero npogajuy BpeAHocr.

Hero npogajHa BpeAHocr npeAcraBrba npouelreHy npoAajHy BpeAHocr yMalLeHy
rporrrKoBe npo4aje.
flpoqersenu rporrrKoB, np_oqaje 3aruxa po6e, sa norpe6e ceolema oBux 3anr{xa Ha
BpeAHOcr, yrBpbyjy ce sa 6azn ucKycrBeHof BrzrxeroArrrxH,er yveruha oBrrx rpolrKoBa y
npoaaje po6e.

Yreplznarue uero npoAajue BperHocrr,r Bpru[ ce 3a cBaKy craBKy 3aJrr.{xa po6e noce6uo.

llpoqeny uero npo4ajne BpeAHocrH 3arrnxapo6e rpuru xoull*rja xojy o6pa:yje rlperceAnnx HaA3opHor
og6opa fpyne.

(6) cmatna cpedcmea HuvehbeHq npodaju u cpedcmoa nocrto,otba xoje ce ofiycmaona

fpyna npusnaje u ncxasyje crilrHo cpe.qcrBo (ulu pacnoloxr,tBy
npo4aju y cKna!y ca MC<DZ 5 Craana cpeAcrBa HaMerbeHa npo4ajn
ILeroBa KILAIOBOACTBeHa BpeAHOCT MO)I(e npBeHcTBeHO EOBpaTr4TrZ
Kpo3 HacraBar xoparuhema.

3a npouel6eHe

uero npo4ajuy
nplixoal.rMa oA

1

rpyry) Kao cpeAcrBo HaMerbeHo
H rrocJ.roBarua rcoja npecrajy axo ce
xpo: npoaajHy rpaucaxuujy. a He

[a 6u cpegcrno 6ulo x,racasaxorano (nprlaHaro)
ycnoBa r,r3 craBa 1. osor vlaua xojz nporrcruqe r43
ucnymeuujoru u clegehu ycnoBn:

Kao criurHo cpeAcrBo HaMeE,eHo npogajrz, nopeg
aeQaHuqaje ror cpeAcrBa, norpe6Ho ji aa 6yay

- cpeAcrBo ruopa 6uru AocrynHo 3a MoMeHr.rnHy upoaajy y cBoM TpeHyrHoM cral'y;
- npo4aja cpeAcrBa uopa 6urzjaxo neponarHa y poKy oAjeAue roArzHe oA 1ia1a nprr3HaBa*a KaocpeAcrBa HaMerLeHor nPorajll' onaj ycnoe noApa3yMeBa Aa ce caqaHr4 naan npolaje r4Ju.r AoHece oAJ.ryKao npo4ajz cpeAcrBa u La ce 3aloqHe ca rpaxerueM Kynaua (anua npo4aja, HerrocpeAHrr nperoBop, cano, euqnjanur'rM KynIIlIMa r'r ca.). fla 6u npoAqlj .p.a"rui 6ra,ra'jaxo BepoBarHa uopa nocroja.ruTpxrllxre 3a ro cpeAcrBo, a nonyfeua ueHa Mopa 6urrz pa:ynauo yrrp5aru, TaKo ra ouoryhara npoAajycpeAcTBa y poKy oA roIaHy AaHa.

cpeAcreo xojeje ornlzcaHo (auoprusonaao), o4uocuo cpeAcrBo ,tujajeHeornr.rcaHa (ca4arurra, oAHocHoKIbI'IroBoAcrBena) epealroc'r 6e:uauajna Hehe 6urz npr.r3Haro Kao cpeAcrBo HaMerleHo npo.qaju.

cT a'rHo cpeAcrBo xoje je npl'r3Haro Kao cpeAcrBo HaMerLeHo npoaajrz Mepr4 ce (rzcxa:yje) no Hr4xeMLI3Hocy or KlsplroBorcrBeHe BpeAHocrt4 z $ep (noureHe) npeguocrrr yMarseHe 3a rporxpoBe npoaaje.

Kr+llroeo4crreHa BpeAHocr je cagar-ursa BpeAHocr r.rcKa3aHa y nocrroBHr.rM K16r.rraMa.

(Dep (norureHa) epeaHoct je Iz3Hoc sa xoju cpeAcrBo Moxe ra 6y4e parnaerr eHo,t4rlt4o6asesa r.r3MupeHa,u:rraely o6aseurreHr'rx 14 BoJEHlrx crpaHa y ue:aeucHoj rpunaunrrjr,.rj" rpxuru,a BpeA,ocr Ha AaHnpoaaje.

Tporuxonu npogaje cy rporxKoBr,r xojn ce Mory rr{peKTHo npurrr4car u npogajucpeAcrBa l.r xoju ueo6yxaa'rajy $r.ruaHcr.rjcxe rporrrKoBe u rporxKoBe nope3a Ha npuxoA. Tporuxosr.r npoaaje oanaeparajy cenpeMacaAarrlr,o.j eucuun, a He npeMa BucAHu xoja ce ouercyje y MoMeHry 6yayhe npor;je.

(e) KpamxopovHq nompmrcunatuq u nnacuctHu

Kparxopouna norpaxllBaBa oA Kynaua u KparKoporrHrz $nnaucujcxu nracMaHr.i npzauajy ce Ha ocHoBypar{yHoBolcrBeHor AoKyMeHTa Ha ocHoBy xora uac'raje IyxHutIKo - noBepr{naqKr,t oAHoc. Axo ceBpeAHocr y AoKyMeHTy llcxa:yje y crpauoj Balty'fal, BpIUU ce npeparryHaBa*,e y u3Berrrajny aaayry nocpeAISeM fypcv saxeheM Ha rr2H rnepncrrr,,io rr^^.,-,,^



I4HCTWTyT 34. CTPAHE IE3r4KE AA BEOTPAA
Hanouerre y3 HoBor(o,co.[trAoBa'e {rauaucujcxe z:re,,aje 3a roArrHy 3aBprrrerry
31. geueM6p a 20L3. roArrHe
(rnu urnor, ,y ,tO*rru y ,*o,*o rrt, oru, o*o nuj, Urrrrruj, nornrrrro)

AaryMa HanJ"Iare norp€DKI4BaIsa ucxasyjy ce Kao KypcHe pa3nr.rKe y Kopzcr npr{xoAa unr4 pacxoAa.

ornuc rcparxopoqHl4x norpaxl'IBaBa r'r $nuaucujcKr.rx nJracMaHa xo4 xojux nocrojz nepona:ruohaHeHanJlaruBocrl'I BpIxI4 ce [IHrI4peKTHrrM ornucuBa[LeM, AoK ce y cryuajeir*u nugu'je uerraoryhHocr:Hallrare I43BecHa I{ AoKyMeHToBaHa, orflI{c y UenIrHlI uilt4 AeiluMLrqHo Bptxu AapeKTHnM oTnrlcaBar6eM.

llurupexrau orrruc ce yrrplyje 3a cBa norpaxr.rBalba oA uujerje poKa 3a Ha[nary nporeKrro najua6e 60
AaHa.

I4u4zperrau ornl{c BpIrIu ce ua xpajy ro.qI'IHe Ha ocHoBy npeAnora rleHTpanHe noflucHe xouucllje xojzje yceojeu oA crpaHe Ha4:opuor o46opa.

(z) fomoeuna u zomonuHcKu eKBunaneHmu

foroeuHa a roroBI'IHcKI'I eKBI'IBaIeHTI'I o6yxnarajy: HoBarI y 6tarajuu,Aeflo3]rre no rulerry xo4 6anaxa,Apyra KparKopoqHa BI4coKo TIIzKBI{IHa yilataFi,a ca npeo6zruuM poKoM Aocneha Ao rpll Meceqa r{Jr}rrcpahe ra rperopaqella lo rexyfieu paqyHy.

llpexopaver+'a no rexyheu paqyHy rlacuQuxoeaHa cy Kao o6aeeae no Kperrrrr,rMa y oKBr.rpy rexyhlrx
o6aaeaa, y 6a,rancy craBa.

3.3. Bas6HlaucHa cpeAcrea u o6aee:e

Bau6u,raucsa cpe^craa/o6arese yx,+yuyjy po6y npr,rM,ueHy y KoMrrclro,y npoAajy.

3.4, flyropouua pe3epBrrcarba

Pe:epazcana ce nprzsuajy: xa4a fpyna znaa nocrojehy 3aKoHcKy [rnu yroBopHy o6aresy xojaje pesynrar
npourrlLlx Aorala.ia; raaa je y rehoj Mepll BepoBarur.rje uero rxro ro unje ga he no4urpene o6agese
t43t4oKldBaril oAnuB cpeAcraBa; KaAa ce Moxe noy3AaHO npol(eHr.rrr4 lrsHoc o6asese.

Pesepnacame ce oAMepaBa no cagauruoj BpeAHocrr.r r.r3AarKa norpe6nor 3a r43Mrrpe6e o6arese,rIpLMeHoM ALIcKoHTHe crone npe nope3a xoja ogpaxaea rexyhy rpxLturHy nporreuy BperHocrr.r 3a HoBarIV pu3lrKe [oBe3aHe ca o6aeesoi\a. floeeha]Le pe3epBllca]6a s6or ucrera BpeMeHa ce r,rcxa:yje Kao rporxa*
KAMATE,

{yropovua pe3epBucama o6yxnarajy pe3epBrzca*a sa naxuade sanocneuu.uo. oguepanau,epe3epBl'IcaBa BpIItl4 
.ce y I'I3Hocy rcoju npeAcrar,*a Haj6ory npoqeHy H3AarKa Ha AaH cacraBJ,bar6a

6alaHca crarra xojrz je norpe6au 3a r.r3Mr,rperre 6yayhr* oOu""ru. 
'

Peaepeucame y HaperHI'rM o6pavyncxzu fleprioAxMa sehe ce oAMepaBarT npsMeHoM Ar,rcKoHTHe crorrenpe nope3a xoja o4paxaaa rexyhy rpxl'IlrrHy nporleHy BpeAHocrr.r 3a HoBarr 14 pr,r3z1 noBe3aH cao6areaou, eeh he ce y3vMarv noAarlu xojlr cy [o3garr{ ua aan 31. 4eqeu6ap 2013. roArane.

3.5. O6aeese rro KpeArrruMa

o6asese no KpeAI'ITITM a ce uuutluja,rno nplrsnajy no Sep BpeAHocrr,r np1ttt4Ba, 6eg nacraaux
TpaHcaKlrptoHt4x rpoIUKoBa. y HapeAHHM fieprloAttMa o6asese no KpeAilTraMa ce ucxasyjy no
aMoprl43oBaHo.i epe4uocrrz' Cee pas,rr.rxe r.rervrely ocrBapeHor npunr4Ba (yvameuor 3a .rpaHcaKur.roHe
rpouxone) ,r r43Hoca ornnara, npraaHajy ce y 6u,rauiy y.n.*u" y n.progy nopr_h"*u KpeAura
npl{MeHoM MeroAe eSexrunue KaMa.rHe crone.

3.6. O6aeese rrpeMa go6an,raunnaa

o6asese npeua 4o6ar*aquMa ce I'tHuqujaauo ucxaryjy no Sep BpeAHocr[, a HaKHaAHo ce o4nreparajy
npeM a aMoprr4:onanoj BpenHocrr4.
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vTHCTVtTyT 3A CTPAHE JE3r4KE AA EEOTPAA
Harrorrene y3 HoBoKoHcorrv,qoBaHe $rrwaacvjcxe z:reurraje sh ro,4lrrry 3aBprxeHy
31. geqel{6p a 2013. rogr{He
(CBu usuocu cy u3pDKeHu y xunadaua PCfi,, ocuu axo uuje dryaauuie HffiHaLLeHo)

3.7. Iloper Ha Ao6ur

Tercyhu nope: ua Ao6ur

llope: Ha 4o6ur npe4c'raBJra I,I3Hoc rcojr.r ce o6pauynaea u rctaha y cKnaAy ca 3axouou o nope3y Ha

Ao6rrsaxehuuyPeny6nzquCp6uju.Cronanope:auago6uT za2013.roArzHyrz3Hocrz 75%ounnahace
Ha flopecKy ocHoBI,Iqy yrnpleuy ropecKl4M 6uraHcou. llopecxa ocHoB]rrra npuKa3aHa y nopecKoM
6utaucy yxryvyje 4o6ur npuxa:aHy y 3BaHr4rtron 6u,raucy ycnexa ra ropexuuje AeOHHHcaHe nopecKuM
nponucilMa Peny6nuxe Cp6raje.

3.8. [puuarra 3arrocJreHr.rx

fpyna uenra colcrBeHe rIeH3LIoHe Qon4oee I4 no roM ocHoBy HeMa r,rAeHTlt$uxoraHe o6anese ua AaH 31.
Aerlenr6ap 2013. roazne.

Y cxla4y ca nponl4cl4Ma xoju ce npr.rnrer+,yjy y Peny6nrll\u Cp6uju, lpyna je y o6aeerrz Aa n,raha

AonplrHoce ApxaBHI,IM $oH4onurraa r<ojur'la ce o6es6elyje couuja,rHa curypHocr sanoc,reuux. One
o6aeese yruEy.ryjy AonpllHoce 3a 3anocJ'reHe Ha reper noc;roAaBqa y r.r3Hocr,rMa o6pauyHaruu no crorraMa
flponllcaHl,IM peJ'IeBaHTHIIM 3aKoHcKI4M nponucllMa. fpyna je, rarofe, o6aeesuo 4a o4 6pyro nnara
3a[ocJ'IeHLIx o6ycraeu Aonpl,IHoce u Aaux, y I4Me 3anocJreHr,rx, ynnarrl rntr $ougoaHva. .{onpuxocll Ha

Teper nocnoAaBlla t.r Aonpr.rHocr.r Ha reper 3anocJreHor ce Krlr]xe Ha reper pacxoAa nepr4oAa ua roju ce
oAHOCe. Haxos LI3BpIIIeHI,IX yflnara AOIIpT,IHOCa, fpyna uerlra AaJEr4x 3aKoHcKr.rx o6asesa y norJreAy
6yayher nnahama Aonpr,rHoca yxorrr4xo $ou4 neua AoBoJ.EHo cpeAcraBa Aa ucilnaru cse 6eHe+uquje
3arIocJreHI,IMa rojr.r cy ce neH3lroHllca"nu. Brlrue nlaheuu AonplrHocl.r ce npu:uajy Kao cpeAcrBo y r43Hocy
xoju ce rrloxe peSyu[ilparu I{nIr y LI3Hocy ra xojra ce Moxe yMa}6r,rrrr 6yayha o6asesa ga nnaharbe
IOnpilHOCa.

Y cx,ra4y ca lIojeauHarIHI,IM KoJ'reKTr,rBHr{M yroBopoM o pa4y, lpyna je y o6aae:u Aa uc,\ilarv
ornpeMHlrHe npunLIKoM oAJracKa y nenrujy uiil npll [pecraHKy paAHor oAHoca no cilJrr.i :axoHa s6or
ry6urxa paAue cnoco6Hocrrl - y BtrctlHt4 Tprr npoceqHe 3apaAe xoje je 3anocJreHr,r ocrBapuo y Meceqy
rojra npe'rxo4lr Meceqy y KoMe ce ncnnahyje orrrpeMHrrHa, r<oje nplr roM He uory 6uru Marbe rprz
flpoceqHe 3apaAe rlo 3a[ocJleHoNl rcn,'IaheHe y fipr.rBpeAu y Peny6nu\u Cp6uju npeMa rrocneAt6e
o6jaurerlou noAarKy HaA,'rexHor peny6nuuxor opraHa, ar<o je'ro 3a 3anocrreHor noeorsHuje.

O6pauyH H LIcKa3LIBaBe AyropoqHl4x pe3epBlrcalLa no ocHoBy ornpeMHr,rHa r.r3BprxeHo je y cr,raay ca
3axreBzMa MPC 19 flpzrr,rarla 3anocJleHl4x. Axryapcxz Ao6uqu u ry6ugu npnsuajy ce y uenrzHr.r y
neplroAy y KoMe cy HacTanr{.

3.9. rlpusuaeau,e trpuxoAa

llpuxog yruryuyje $ep npe4nocr npr.rMrleHor rr3Hoca r4nrz norpaxnBalla no ocHoBy npoaaje po6a u
ycnyra y roxy HopManHor rocrroBar$a fpyne. llprzxog ce ucxasyje 6es lI[B-a, nonpahaja po6e, pa6ara rz

nonycra y rpeHyrKy npeJracKa BJIacHI,IrurBa u sHavajrux pu3:aKa Be3aHr,rx 3a,{arr.t npor43BoA ca flporaBua
Ha Kynrla.

lpyna npr.r:uaje npuxo4 KaAa ce I43Hoc npr.rxoAa Moxe noy3AaHo u3MepurH r.r xa4a je BepoBarHo ga he y
6yayhnocrra lpyna nrraara e KoHo M cKe Kopr,rcrr,r

3.10. IIpusHaBaH,e pacxoAa

llocrosuu pacxoAll o6yxrarajy cBe rpoluxoBe Hacrarre y Be3u ca ocrBapeHr4M nocJ.roBHr4M npaxoqlrua r.r

oAHoce ce Ha Tporxxoee naaTepzjala, eHeprzje H roplrBa, TporrrKoBe 3apaAa H HaKHaAa 3apala,
anaoprzsaqujy, npoll3BoAHe ycnyre u uerraarepujffrHe rporrrKone. Ilpnsnanarbe pacxoAa Bpruu ce
I,IcroBpeMeHo ca [pI43HaBaBeM npr4xoAa pa4u xojux cy rr.r pacxoAu :eacrailv (npuHqan cyqeJtaBarLa
rprrxoAa u pacxoaa).

3.11. flpuxop.t4Lt pacxoArr KaMara

I

J

l

J

l

_i

l
l

l
-l

J

Kauare HacraJle rro ocHoBy nJIacMaHa r,r norpaxnBana Ir3 nocJroBHrzx oAHoca rzcxa:yjy ce y oKBHpy



I4HCTWTyT 3A. CTPAHE IE3r4KE A[ BEOTPAA
Hanouene y3 HoBoKorrcorrrr,oBarre sw.,.'.,ajcxe zsne,rraje 3a ro.r{Hy 3aBprueHy31. geqeu6p a 20L3. roAwHe
(C6u usuocu cy u3paxetfl y xlr,tadnua pCfi, ocu.u axo u

Kauara I{ oc*ull4 TpolrlKoBI'l no:aju,tuea*a o6yxnarajy ce Ha caegehrz Haqr4H: TporxKoBr,rnosaju'ullnan'a xojrz ce HenocpeAro toay npuilu.caril crr.rualsy, a3rpaArLr{ urlt L.,,aAu cpeAcraBaxracz$axoeaHor 3a nplllucllBalse rpotxK-oBa noaajn,,rraaana icpl4cr.no sa xoje je norpe6Ho snavajuoBpeMe ra 6u ce ocnoco6u.no :a ynorpe6y, olno"ro npoAajy)',ranrzra,rnryjy ce Kao 4eo ua6aeaeueBpeAHocrl'I Tor cpeAcrBa, a cBH ocrtu[.[ uly Ha reper pacxoAa nepr4oAa y KoMe cy Hacriurn.

3. 12. HaxuaAHo ycraHoB!,beHe rperrrKe

Marepr.rja,rHo auauajuon rperxKoM cMarpa ce rperuxa, xoja
KyMynartrBHoM rz3Hocy ca ocranrrM rperrrKaMa seha o!. 2yo
r4cKa3aHor y nopecKoM 6utaucy.

Haruaguo ycraHoBJteHe rpelxKe xoje ur.rcy uarepuja,rHo :ua.rajue rzcnpan,,rajy ce Ha reper pacxoAa ,oAHocHo y Koptrcr npuxoAa nepuola y xojelr cy ulesruQu*orurl.

4. Yupanrame $uHaHcujcKuMprr3rrKoM

@amopu QuHauclljcnor pH3rrKa

llocnosalLe lpyne ie I'I3JIoxeHo pa3iluvilTaM rfaHaucujcxrzM pt43r.tqr.rMa: TpxnrrrHrr pu:,rc (xojuo6yxeara pr.r3rrK oA rrpoMeHa KypceBa crpaHhx Banyra, pr.r3rrK o.q npoMeHe Qep speguocrr4 KaMarHeCTOne, KaMaTHH pr43UK |OTOBZHCKOT ToKa, pr43r.rK OA npOMeHe rleHa, H plr3trK OI npOMeHe KypCeBacrpaHux ea'ryra), Kp_eAurHIr prr3ul(, prr3LIK r'IHKBuAHocrrr u prr3rrK ToKoBa roroBrrHe. ynpao*arre
pLr3nt\t4Ma y fpynu je ycrvepeHo Ha Hacroja*e Aa ce y 

"uryirtuJ^ r"np.ouror"o.rr-6rrur.ajcxzx
Tpxl4ulra noreurlujansu HerarllBHH yru4aju ua Sunancrzjcno noaroru**e fpyne cBeAy Ha MnHuMyM.

tr4cnpaara HaKHaAHo ycraHoBrteHr.rx
paHrzJr.tx roAHHa, y cruraAy ca MpC
nporleHa [r fpelxKe.

(a) Tpucururuu pu3uK

nrarepuja,ruo sHauajul.rx rperrraKa
8 - PavyHoaoAcrBeHe rro,rrrrruKe,

Bprxu ce npeKo pe3ynTaTa
npoMeHe paqyHoBoACTBeHr4x

Je y [oJeArrHarrHoM rz3Hocy unu y
olope3uBe go6uru, oAHocHo rv6nrxa

Pttsttx od npot4eile kypcela cmpaHux 6(L0yma

lpyna nocnyje y nefyxaporHrzM oKBupr.rMa a rz3noxeuo je pusury npoMeHa Kypca crpaHrrxBanyra xojz npoucrzqe u3 [ocr.IoBarLa ca pa3,,rfiqr,rrrzM BanyraMa.

Pusu.x od npot4eHe UeHa

fpyna unie u3JloxeHa p:a3t4cy npoMeHa BJracHr{sKrzx xapruja o4 BpeAHocru c o6:upon 4a fpynaHeMa yJlaraBa r'racuQzxoBaHa y 6ur,aucy crama Kao pacnoJroxr.rBa :a npo4ajy r.rJrr.r Kao
QrauaHcrajcxa cpeAcrBa no sep BpeAHocrr4 ,r1u 

". esexrz npor"ru y Qep rpeanoc,E ucxa:yjy y6ra,raucy ycnexa.

o fomoauucKu moK u pu3uK od npoueue eep epei)uocmu KclntamHe cmone

Eyayhu 4a fpyna uetra suavajHy KaMaroHocHy IrMoBr.rHy, npuxoA r.r HoBqaHrr roKoBr, y neazxojMepl'l cy He3aBIzcHI{ OA npoMeHa rpx}rluHax KaMarHr.tx c'rona. Pugux oA npoMeHa $ep npegnocru
KaMarHe crorre Moxe [poucrr.ruarr4 caMo il3 no:ajn,,r,eHux cpeAcraBa.

(6) Rpedumnu pu3uK

fpyrra uel'ra :uavajHe r<oHuesrpauuje KpeAl'rrHor pr.r3r,rKa. fpyna ana yrnpfeua npaBvlra xaxo 6uo6es6eAla,'Io Ia ce npo4aja npol.r3BoAa o6as,,ba KynurzMa xoju uuajy ogroeapajyhy KpeAurHy r.rcropujy.llpoaaja y npoMery Ha MaJIo o6aefta aa .o.ourna*Ll u,tll nyreM KpeAr.rruux/nla,rsux Kaprilr{a.vvecHuqu y rpaucaxqujH u roroBr.{Hcxe rpaucaxqr.rja ay o.purrqeHr, Ha $uuaucujcxe uscrr.rrvrrr,ie



II}ICTVTTyT 34. CTPAHE JE3r4KE Atr EEOIPAA
Hauouene y3 HoBoKoHcorr.{AoBaHe Qznanczjcre z:reurraje 3a roAt4Hy 3aBprrreHy
31. getreM6p a 2013. roAr{He
(C6u usuocu cy uspasrceuu y xu,oodq ao PCL, ocuva qrco uuje dpyeqquje uasuaqeuo)

O6e:6eferre oA KpeArrrxor pr,r3uKa ycnocraBJreHo je ua nznoy
H roroBr,rHcKrD( eKBrrBaJreHara, Aepr,rBarHr,x $rzuaucajcxrrx
$nnancujcxran uncDrryur.rjarr,ra; lI3 r,r3JroxeHocru ptr3r4Ky y
nenarurahena norpaxr,rBalLa u npey3ere o6aeege.

(t4) Putux nuxeulnocmu

I-pyne. Kpe.qra:rHrz pr,r3r.K Hacraje: Kon roroBr.rHe

LlHcrpyMeHara r.r Aeno3[Ta y 6auxatta u
TproBrrHrr Ha BeJrlrKo H MaJro, yr<,nyryjyful

5.

6.

Onpeauo ylpaBJ'barr,e prl3r.rKoM J'rrrKBr4AHocru noApa3yMeBa oApxaBalle AoBor'bHor r43Hoca roroBlrHe u xaprnja o4
Bpelt.t{omrl xojuua ce rpryje, rcao u o6e:6e!e}Le aAeKBarHux rzreopa SunaueLtpa*,a rrpeKo oAroBapajyher r.r:uoca

rpe4r.rnlax o6aBe3av uoryhuocrga ce u3paBHa no3lruuja ua'rpxo.tury.

Ynpausarbe pH3r,rKoM KaflrrraJra

fpyna, uparlz Kanr,Iruur Ha ocHoBy xoerlrauujex'ra 3a,qyxeHocru (gearung raruo). Onaj xoeQrauujenr ce
v3partynaBa Ir3 oAHoca Hero AyroBar+a fpyne u EeroBor yKyirHot Kanr,rraJra. Hero gyroearse ce ao6aja
KaAa ce yKynHrr KpeArrrr,r (yx,'ryuyjyhu KparKopor{He t,r Ayropo{rHe, Kao rrrro je npr.rxa:aHo y 6unaucy
crarra) yMaBe 3a roroBlrHy r,r roroBr.rHcKe eKBr4BaJreHTe. YxynHu KanrrraJl ce po6uja KaAa ce Ha Karrurar,
rlcKiBaH y 6utancy crarLa, AoAa Hero AyroBalLe.

H e rvr arep wi anrua yrr ararb a

I

I

)

909

Ha6asHa rpenHocr
Crarre 31.12.2012. roArrHe
floeeharr,a

Clrar+,erra

Crar+,e 31.12.2013. roAHHe

llcnDanrca speaHocru

Crarre 31.12.20 12. roArrHe
floeehaH,a

Cuameu,a

Crarre 31.12.2013. roAr.rHe

Caaaurn a gpenuocr

31. aeqeN{6ap 2012. rotuge
31. aeqeu6ap 2013. roaune

976

67

-_!

909

Herua'repr.rja.nHa ynararra Ha AaH 31.4euenr6ap 2013. rolune rr3Hoce 909 xur.;a1a At4*apa u oAHoce ce Ha

nIrueHIIe sa xopuurhere uc oSuc EaKera, ago6e pr.r4epa.



I4HCTWTyT 3A CTPAHE IE3I4KE AA EEOTPAA
Hanolrerre y3 HoBoKoHcorrr{AoBa,e ewwaacujcxe zsne,rraje 3a ro^rrHy saBprue'y
31. geqelrbp a 2013. roAr4He
(Clu usuocu cr1 u r.t y xtu,adanta PCfi, ocuu arco n

7. HercperurrHe, rocrpoj ema r.r o[peMa

3eu,'l,uurre,
rpa[.o6jexr
u u crAHoBu Onncvra

Ha6asHa BDenHocr
Cras,e ua aara 31,12.2012. r

flosehau,a

Arrlranpan a

Cpe4craa npun,rena 6e:
HaKira,qe

Oryfelsa
flperroc (ca)/na

Crame ua aas 31.12. 201J. r

ArvMv,rnlraHa llcnDasxa
BDCNHOCTH

Crarue ua qau 31.12. 2012. t.

Axranupan a

Auopr!r:auuja
Oryfena
flpeHoc (ca)/ua

Crau,e sa aau 31.12.2013. r

HeornucaHa sDeanocr ua
IAH:
31. geqeN.t6pa 2012. ro;1ulre

31. qeqcM6pa 2013. ro4uHe

8. 3aluxe

19.551 l8-608

3a-nzxe ruarepuja,ra
foroera flpon3BoAH
Po6a

ffaru aeancu 3a 3aJrr{xe t ycnyre
MuHyc : uc[paBKa BpeAHocrrr

Yrcynuo 3alrrnxe - Hero

Yaaran a
Ocra,ra y ry[e uer.
onpeMa u ofipcuy Vxynuo

58.258 20.080 4.489 1.976 84.803

58.258 20.080 4.489 1.976 84.660

I
I

i

I..i
,.1

I

I-l
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l
l
l
I
l
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:-l
I

I

I

i-t
I

1.582 39.741

38.707 1.472 4.489 394 45.062

676
4.7 t4

10.133

3a-nr{xe roroBr.rx npor,r3Bora a3Hoce 4.714 xunara ilulapa r.r oAHoce ce Ha HacraBHa cpeAcrBa.
3a,ruxe po6e r'r3Hoce 2.338 xu*ara N*apa u orHoce ce Ha 3arruxe po6e y ManorpoAajr.r.

fiaru aaaucu 3a 3anl{xe }r ycnyre Ir3Hoce 3.526 xuroara lr4lapan na.jsehuna Ae,.roM ce oAgoce Ha aBaHc
4ar4o6ae,uaqrMa Jar airways y r,r3Hocy 1.105 xanaAa Ar4Hapasa ua6anrcy aBilo Kapara u Intemational
house language school y h3Hocy ol 2,\27 xfirraAa Aulapa Ha r4Me aBalca 3a yqeH,e crpaHor je:raxa y
r{HocTpaHcTBy.
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IHCTVTTyT 3A CTPAHE JE3r4KE Atr BEOTPAA
Hanouene y3 HoBor(ouconvAoBage Szuauczjcxe zrreurraje 3a r.oAvrry 3aBprueHy
31. geqeM6p a 2013. roEvue
(C9u usuocu cy u3paxeHu y xunadatvta PCf,, ocuu axo uuje dprleauuie uasuaueuo)

I

I

-/

^J

-l

;
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9. lforpaxuBarLa

Ilo'rpaxunama
Kparr<opovHr-r S unaHoljcxrz nJracMaHH

IIp u ABP
Yrcynuo [orpaxr{Barta - Hero

10. IorosuucKr,r eKBr{BaJreHTrr rr roroBr{Ha

20r3. 2012.

2.072

8650

304

1.026

2013 2012
Xaprrzje oA BpeAHocrr.r - roroBrrHcKr,r eKBr4BaJreHTu

Texyhr.r (nocnoruu) par{yHu
Z:4eojena HoBqaHa cpeAcrBa u aKpe1u"tltBt4

Enarajua

.{eru:nu pavya

7.098

11. Kauural u pe3epBe

Yxynau Karrrriu lpyue ua Aan 3l.aeqela6ap 2013. roAuHe uua cle4ehy orpyKrypy:

2013. 2012.

Kanlrran
Pesepne

Hepacuope!enu go6urax
O'rxynrene concrBeHe aKur.rj e

42.260

12. {yropouua pe3epBr{carLa

,{yropouna pe3epBrrca}6a ce oAHoce ua cne4ehe xar-eropuje:

Peaeprucarra 3a HaKHaAe r.r Apyre 6eneSnquje 3anocJ.reHax

13. [yropoqHr.r KpeAr.rrr.r

.{yropouur.r KpeAr.rru ce oAHoce Ha:

@uuacujcxu xpedum od.
- 6asara y 3eMJr,l4

Yrynuo AyropoqHu r(peArrrrr

leo 4yropo.+rrrx KpeAr,rra xojrz gocnena 4o je4ue roAlrHe

[yropo.uru Aeo AyroporrHrrx KpeArrra

IJe,roxynHo KpeAr.rrHo 3aAyxerre je xo4 Eauxe I4nresa a.g. Beorpaq.
Kao uncrpyueur o6es6elema ypeAHor npaharra KpeAura o4o6peuux oA crpaHe HaBeAeHe 6auxe ynlrcaHe cy
c,reAehe xprnoreKe Ha HenoKperHocru fpyne:

24
1749
944
137

4244

-i
I

28.335
2.060

14.686
2.821l

-j
I

_l

I)
2013. 2012.
8.097
8.097

2013.

0

2012.

4.3 88

0



uHCTt4TyT 3A CTPAHE JE3r4KE A[ EEOIPAA
Hauouene y3 HoBoKoHcorrtrAoBaHe ezHaucujcxe r.r:re,rraje 3a roAuHy 3aBprue'y
31. geqeru6p a 20'1 3, roAr{He
(C6u rrtror, ,y utpn*rnt y ,r od*o pCIJ, orw o*o nuj, dpyrorrj, nornorrro)

- no Yrosopy o AyroporrHoM KpeAHry 6p. 5l-420-1304037.g ot 0l .02.2011 . ro4une ca poKoM npahau,a0l'02'2014' roAltHe Ha HenoKperHocra o3Haqenoj y E-nrcr:y z. reo r.r ro Ha [pr,r3eMJEy, nocJroBHoMnpocropy 6p' 6, xopzcue noBptxl'IHe 46*t2 u,Ha rpBoM cnpary Ha nocJroBHoM flpocropy 6p. l0 xopucxenoBprrrr'rHe 52v2 ua xojra cy ynilcalz rao noce6Hu A"rou anpaae 6poj l, uarpaleue ru nr,. af. +slltt
- no Yrosopy o KpeAury 6p. 51-420-4300042.7 oa 15.10.2012. roguue ca poKoM orrrrare KpeAr4ra27 03'2014' ronvHe Ha HerroxperHocrn - rocJroBHu [pocrop ra rcoje nuje yreplena .(enarnocr, 6pojnoce6sor leta 1'9, KopI4cHe noBpIxI'IHe 49w2 y BrzcoKoM nplr3eMJ,By crau6euo nocJ,roBHe u-pa4e 6p. 2 6p.ynasa22 y yltur\Lt LlrnaHcxux 6opaua 22lY saKar. napqenu 6p. 1lzil20 yrr4caHe y r^arHenoxpernocru 6p.4540 rc.o. Honu Eeorpag.

14. KparrcoporrHe {uuaucaicrce o6ase:e

2013. 2012.

Kparxopouur.r KpeAt4Tr,r y 3eMEr4

4.o ay.opornlrx Kpe.qr4ra xoja Aocneea ao jease roArrHe
Aeo ocra,rlrx Ayropor{Hr.rx o6asesa xoju 4ocnena Ao jeaue roAuHe
Ocra,re KparKopoqHe $zuancujcxe o6aeese

4.3 88

15. O6asese [r3 rrocJroBarba

llpr.rl,rrseH u aBa*cv, Ae [o3urr.r u xayur.rj e

[o6ae,:savz y 3eMJ'EH

.(o6an,'ra.ru y aHocrpaHcrBy
O6asese ila cnequda.lH[rx rocJroBa

Yxynuo

16. Ocrale KparKopoqHe o6aBe3e

O6aeege no ocHoBy Heucn,rahesnx 3apaAa u uaxuala,6pyro
Ocra,qe o6asese

Ocrale KparKopoqHe o6aeese oAHoce ce y
3aflocr.reHux 3a Meceu Aeueu6ap 2013. roArzHe,
yroBopa.

uenocrr4 Ha Heu3Mapeue o6aae:e rro ocHoBy 3apaAe
Kao u Ha o6aoe:y rro ocHoBy HaKHaAa Ha HMe ayr.opcKr.rx

2013.

785
3820

5

81

4.691

2012.

7.797

17. O6aeese
IIprrxoAa

rro ocHoBy rrope3a Ha AoAary BpeAHOCT r.r ocraJrrrx januux
r.r fracr.rBHa BpeMeHcKa pa3fpaHr,rqeBa

O6asese 3a nope3 Ha AoAary BpeAHocr
O6aeese 3a ocriure nope3e, AonpnHoce u qaptrHe 14 rpyre
gax6uHe
IlacllsHa BpeMeHcKa pa3rpaHr,rqelLa

3.042

1.77s

2012.



7IHCTVTTyT 3A CTPAHE JE3TrKE AA EEOTPAA
Hauorrerre y3 HoBor(oHco.[rrAoBaHe Sr,ruauczjcxe zsnerrrraje 3a roAr,rHy 3aBprxeHy
31. aeqeM6p a 2013. roAlrHe
(C6u usuocu cy wpDKeHu y xwoadatta PCL, ocuu axo uuje dpyeauuje uasuaueuo)

561

Hero

.l
i

I

J

.i

."l
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J
-l
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18. OanoxeHa rropecKa cpeAcrBa rr o6aBe3e

OAloxeua
rropecKa
cpeAcTBa

OAroNeue
IIopecKe
o6anege

561

561 561

Ha rpajy rexyhe roArHe oAnoxeHa nopecKa cpeAcrBa pe3ynrar cy o46ururax npr4BpeMeHrrx pa3nr{Ka ro
ocHoBy pairyHoBoAcTBeHe u nopecKe ocHoBr.rue.

19. YcarramaBarLe rrorpaxuBarba u o6aBe3a

fpynajeI,I3BpIIII,IJIoycarJlauraBamenorpaxllBarLazo6anesacacrarLeMuagaH3l.l0.20l3.rolrrHe.

20. floc"nonnu rrpuxoAu

2013. 2012.

Crarre 3 1. lerlel,{6p a 20 12. roAr{He

Ipolreua y roKy rolhHe
Crarre 3 l. aeuerra6pa 2013. roArrHe

llpuxo4lz o4 npogaje po6e Ha Aonaher,r rpxr{rury
Ipuxo4u o4 npo,qaje npor,r3BoAa v ycltyta
llpnxo4 oA aKTr.rBrrpaba yquHaKa rz po6e
Cuarrene BpeAHocrr,r 3aJruxa yquuaKa

. Yxynuo

flocrosHl.I npuxoArr uajeehunr ge;ron fpyna je oc'rnapnno
crpauux jeruxa Aerrlr u oApacnr.rMa.

181.898

rro ocHoBy npyxarLa ycJryra HacTaBe 3a yqeBe

rJ

-l

-t

2.224
t82.697

966
3.989

I

-l



Il}ICTItrTyT 3A CTPAHE IE3r4KE AA EEOTPAI
Hauouerre y3 HoBoKoHconrrAoBa'e $zuarrczjcxe r,rsreurraje 3a roAvHy 3aBprrre'y
31. geueM6p a 20'1,3. roAr{He
(CBu usuocu cy uspqxeuu y xu,badaua pCfi, or"

21. flocrosuu pacxoAu

2013.

Ha6aeHa BpeAHocr nporare
Tporuxona trarepz j a,ra
Tponlxoara 3apa1a, HaKHaAa
Tpouxonu auoprr.raaquje r.r

Oc'ranll nocJroBHrz pacxoArz

165.734

po6e

3ApAAA h OCTanu nr{qHr,r pacxoAr,r
pe3epBr.rcarta

2.002
6.156

126.940
4.326

Tpouxoau al,roprr.r:aqaje l,r pe3epBr,rcana yx,nyvyjy u:uoc oq I
rporrrKoBe ar,roprurauuje n 2.619 xuJha1a Ar4Hapa xojz ce
ornpeMHnHe y cxr.raAy ca MpC l9 llpnuama 3anocJreHr,tx.

22. OcraJrrr frocJroBHlr pacxoAu

llpouaro4ue ycr'ryre
Yclyre Ha n3pa1u yrruHaKa
TpaucnoprHe ycryre
Vc,ryre oApxaBarsa
3axynuuHe
Pex,'raNaa il nponaraHAa
Ocra,qe ycnyre
Henpoll:ao4r.re ycnyre
Penpeseuraquja
ilpeuuje ocr.rryparr,a
Tporuxonl.r nJ'rarHor npoMera
Tporuxoen r{J'taHap HHa
Tpourxoul.r nope3a
Ocralu neuarepnj a,rH rz rpor_uKoBtr

23. (Dunancujcrcu rpuxoArr

llpuxo4ll KaMara
llogurusHe KypcHe pa3nr.rKe

llpuxolu no ocHoBy e$exara BaJryrHe KJray3yJ,re

24. @ltrraucujcKr,r pacxoAr{

PacxoAu KaMara
Herarl.reHe KypcHe pa3naKe
PacxoAra rlo ocHoBy eSexara BaJryrHe Knay3yne

25. Ocranz ilpurxopl4

Ocmatu npuxoou;
Burtlxoeu
Hauahena orrrracaHa norpoltu Barba
Ocralu HenoMeHyry flpuxoArz

.707 xur'ap'a 1uHapa xoju ce oAHocr{
oAHOCH Ha TporrrKoBe pe3epBrrcaBa

2013.

HA

3a

2.421
t.976

580
9.083
4.438
2.588
1.135

863

298
1.352

-1 
,'

2012.

786

604
137

45

2013. 2012.
1.357

246

1.603

7

2012.
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vtHcTytryr 3A CTPAHE JE3I4KE A[ BEOIPAA
Hauo*rene y3 HoBoKoHconrrAoBaue Quuauczjcxe u:eeurraje 3a roAr4Hy 3aBprueHy
3L. geqeu6p a 2013. roArrHe
(C6u usnocu cy usp&xeuu y xu/bqdarva PCn, ocuu qrco uuje dpyeawrje uasuaqeuo)

26. Ocra.nra pacxoArr
2073. 2012.

fy6uqz o4 npo4aje:
- uareplrja.na
MaH,xosH
Octano

Yuarreme BpeAHocrr.r:

- 3anilxa
- OCTAIIE I,IMOBI,IHE

6.091

27. Tpourrou{ 3apaAa, HaKHaAa 3apaAa [r ocraJrlr ,rrrqHlr pacxoArr

2013. 2012.

Tporuxonu 3apaAa r4 HaKHaAa 3apa1a (6pyro)

Tpourxoru fiope3a r.r Aolpr4Hoca Ha 3apaAe x HaKHaAe Ha reper
nocJroAaBrIa

Tpourxour HaKHaAa tro yroBopy o AeJry

Tporuxonr.r HaKHaAa rro ayropcKr4M yroBopl4Ma

Tporuxonz HaKHaAa Suozuxzna J'Ir{qLIMa no ocHoBy ocraJIIzx
yroBopa
Tporuxoeu HaKHaAa qJraHoBrrMa y[paBHor r4 HaA3opHor o46opa

Ocrarn nuqHu pacxoAr.r rz HaKHare

126.940

28. 3apa4a rro aKrluju

(a) Ocuoeua sopada no ax4uju

OcHorua sapap.a no axqraju n3paqyHaBa ce raKo rrrro ce ao6nmx/(ry6urax) xoju npr4naAa aKuHoHapHMa

fpyne no4earr noHAeprrcaHaM npocerrHr.ru 6pojerra o6tl.{HLlx axquja y onruqajy 3a nepvoA r.rcx,'ryvyjyhrz
o6nqHe arqnje rojeje fpyna orxynuno u xoje ce Apxe Kao orKynrreHe concrBeHe aKuuje.

2013. 2012.

flo6urar xojra npr.rna4a aKrrlroHaprrMa

flou4epucauu rpocer{Hr.r 6poj o6rzvuux axqraja y on'rraqajy (y 000)
OcnoeHa 3apa\a uo axuujrz (PCA no aruuju)

29. lloreuqujarHe o6aBe3e

Ipyna lnena noteuqltja,rue o6aaese uurn ovexyje ce Aa he ycJreA eBeHTya!'rHr,rx noreHrlaja,ruux o6aeesa

Aohlr Ao uarepujanno :uavajnnx Qrlnancnjcxux o6asesa.

2

36J

J

1.1 t9
4.940

-)

)

)

I

84.161

15.065

17.709

385

I 16

4.821

4.683

8.111

7.339



/{'eT}firyT3A CTPAHE JE3r{r(E A/I DEOTPAI{
,tr1$r**qpy: rtoBoKoHcoflr'fltoBarle {:NnaHcr'rjcxe lr:neurraje 3a ro&HEry 3aBprrrerry

.'=3fpi+c6fiPa 2013' rogn:re

| {WWrN y l, !, }1 i!^ Ra!*, !_l!{r?*,,Y.lt K !: : !t]t::!t::: i11 ly 1 11yr 
r: r t o )

30, Tpancaxulrje ca noBe3arrHM npaBrrn*r Jrxrluma

cre;rehr rpaHcirr<qnjc c,'"'o6ae-ru*uu ca [ont3aHriM rrparJn]{rt.r jnluilrlra:

{tr) flu6**ttc yt:. r\;;:u

I'la6asxa yclry ra ycl\ It fi nla troc.:ror uo r, I i poclopil :

-eufll"fcr KoHTpoillicaH oj1 crpaile pvxonofi*her tiajtpa

z{il3.

1.2$8

Yc",rvt"c ce xyrr/.v ou ltpaultor ruua xojul.r ynpafr-rha K;l,yqilo pyr,(ou$Jtcrn$ t-pyne y
vclloBtfr'la noc-rloBillba. Tpaucaxurrjr- cir !roBc,ilFulM rpa$Httt\t Jt6ul.lga o{iag.neue
Kiio n cil erpaHilr.tit xo.ie ttrrcv noBL-3arrc.

20t?.

1.208

cK{aAy ca $apNt&rIHl{M
nOI llCTlllvl yCr'l0B,{Ma

Harnala KJhy(lHor pyror:oorefter $pr aHa u3t{oclr li0 xr.mn:ra rilnapa ilcro Ha MeceqHos frHBoy.

(it) Cmutuu ttu ttptrjl,]ttdute ,rpon]$Nt.tu ut rtaiiuttritt yt.tyia

I It xpaly rtoc:noBlts roiilr"rile f'p1"nrr tlclra r{er,3l\rirpeHa c&r,la ca floBe3at-t}r:!r .jr}rtlrrMii.

31. foralajH HaK(,H Aa'ryma 6*rnaucn cr*r*la

l-p1,na"jc )/ c,{irai1}'ca O,Llvriorr o noilriil.l-ranai},y con{raeilHr axqrrja 6p. 37i lJ na lg. HoeeilrSpa 1013.
roltr{He lloHer\j {"ut c.rpaue l-laA:opuor.ul6opn I'p,vrre. nouuur.ru:rn 906 Kouara conc.rneuux *ruaja
tlol{lltiilrlHe BpeIr{ocrtl 3.:00,00 AIrHaptl no .ierruoj axrtl,r"ju ila leper cpeAcaapa pmepau- l-larou
t,()llJulreH,il concrgeln.tx arrlda rrocrtrjelte axrurie c\.3aNletLelIc crtrcu.io:rr ?.?5? o6nqHux aNtltrja rroBc
tloi\trltlorile BpeA,rocf il o:t i.8fi9,00 ;lltlliapo no jcauoj ar.iuujn. OcuonHu Harl{T&ir l-pyrc unroH
ct.lpoBeilelle npoN'lt:Hc llsHocll 18.2:2.41j.00 ;tl{uapa. [,]:upu:eu je ;,nuc npor{eHe no4arar<a y l[eHrpa*nr.r
psnrcl'ap, terro lr K.rril)l{nT xapru.ia olr upeJrHocl.fr.

llaa:loputt o"t6op l*pynt.ie ua cnojoj cerluruli oa 18. rlre0pyapa 20 14, ro.{u}te. a ila ocpor}y Oruryxe("rynmrllue aKutrolrapa Spoj 0l-34?-5 o:r ?6. .leuerrr6pa 20 lJ. r'p.qurr*, .rroHeo oAJryHy ocr.lr11a$y
corrcTBeHHx axlnia x; rrouunf)r\r oil cno.f rrr- axltuonapa noJI c,lrerelitr,v lc.logilMa:- l\lilKcllllliularr fipoi axltilia r.iojtr cc e"I'utr)'-ie 725 xor.rala axrtrrja. orltHocHo $.$q035% o:r yx1.,nHor 6po-ia

cttlt ttrtritttil,t ltt ttil.jit
- Kl'ilo[rHil [eua axttrrja - l0 xlr;r,a,ra ^auilapa rro axurr.jr.r
- ,lflr)'M o.r"Bapar6a uoHyJret 25. (re6p.l.,ap 20 14. r'oarrue
- ,ttar)'M Sa.rBapilr.ba noll!..,1r: ll. nap.r20l4. roi1ute

M.n

i3ffiffiffily*"*)
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HHCT]4TYT 3A
CTPAHE JE3HKE

I+iCTI,ITYT 3A CT,P4I{E E3i,TJE AJ],

E **'-furu^-

r

t

llE(D,r.o.o.
61,'reeap Muraj,'ra flynnua l0 E/14

I 1070 HorH Eeorpas
Cp6rrja

15. anpu"r 2014. ro,qurre

III{CMO O NPBEHTI4PAHI4M OI{HAHCI4J CKI4M
I43BEIUTAJI,IMA

Oeo fJucNro calrr4n,eHo je y neau pesr,r:nje KoHcoJir4IoBar-rux (rr.ruaucr.rjcKlrx r{3Beirraja I4Hcrl.rryr :a
c]-paHe je:ure a.1., Eeo|pal 14 $eroBor 3aBucHor npaBHor nuua (y .qaJbeM reKcry: "fpyna") aa

nocnoBHy ronr4H) Koja ce 3aBpix,{Jra 31. leqeN{6pa 2013. roarzr're, Ha ocrroBy xoje rpe6a Aa [3pa3ilre
x{r4lxJir,eu,e o roi\re Aa nr4 KoHcoJ'ulaoBaHu (luuaucrajcrr.r l.I3Beuraj14 npraxa:yjy o6jexrr.ruHo r{ rrcrr.rHriro
( uuaucu.jcxlr nonoxaj fpyne na aag 3 1. reueN{6pa 20 1 3. roauue Kao H pe3ynrare tsenor flociroBaba
u HoByaHe roxoBe 3a ro,urrHy Koja cc raaa 3aBpuIIIna y cKnaay ca paqynoBo.qcrBeHnivr flponr.ro{x.ra

Peny6,rr.rre Cp6uje.

flo:uaro navr.ie,ra je penu:uja H3BprueHa y cKnaAy ca Me1;yuapoAr{r.rM craHAap4r.rua penu:nje, r.iojrr

IloApa3yl4eBajy LIcRr,rTHBa[Ltc pat{yHoBoacTBeullx cr4cTeMa, cHCreMa uHTepHux KoHTpona r"r noAaTaKa,

a 1'oSrrrry xoju cuarpare Heolrxo.rHuM y nocrojehuM oKoJ'rHocrHMa, Kao rr.aa cBp\a pesrrrrrje uuje,
Hl.lrr.r ce o.[ rle o.rexyje lueuruSurosar6e u o6e,ro.qamuoarLe cB]rx eBeHryaJIHr{x rpoHeBepa,
r,taH,KoBa, r'peixaKa u nocrojarua Apyrux HeperynapHocru.

O;tpelJeue npe:eulaqr.rje y oBorlr [r{cMy cy lr,rM}rrr.rpaHe Ha MarepujaJrHo sHaqajHe uH{ropHrauuje u

nuraba. tr4uQopuauu.je 14 nhraba o4 l.rarepuja,rHor 3Haqaja, 6ea o6supa Ha IrHxoB o6um u lr3Hoc, cy
unrfopnrauuje Ir nurau,a uuje 6u [i3ocraBr'LaH,e r.rJIH IlorpeuHo npHKa3HBaH,e, N4omo yrr.ruarr.{ Ha

pa3yuHo pacyfllsarse nuua Koja 6u ce oc,larca,ra Ha re r.ruooprvraquje, o.qHocHo rrHTaE,a.

CxoAuo ror\{e, nper\4a r'{aueNr uaj6o,rrel,r 3HaFby r.i yBeperuy, oeuu norep[yjeu c;re,qefie:

Kouco,rugonann rlunancrrjcmrr lr3Berrlrajrr, eeugeuquje tl yflopeAuI{ [oAarlrr

t. Ilornp!),jeM, Kao 3aKoHcKH 3acrynHr,rK, cBoj), oaroBopHocr 3a o6jexrunuo r.1 rrcrrrHnro
npr.rKa3HBarbe KoHconr.rAoraHux r[r.rHancr.rjcrtrx r.r:eeuraja. Cua'rpan ,(a KoucorrruAoBaur.r

(rruraucr.rjcr<u rr3Beillraju npura:yjy o6jexraruo r{ rrcl.rHr,rro rfuuaucr.rjcro cra}r,e, pe3ynrare
rrocjroBar-La H HoBqaHe roKoBe y cK,'raay ca paqyHoBoAcrBeHHM nponHcuMa Peny6,rr{xe Cp6flje,
Krlo r.r aa He cailpxe uarepuja,ruo:Havajne norpeuHe ucKa3e. KoHconnrosar-u.r $r.iuaxcrajqor
u:seurrajr.r cy oAo6peHlr oIt crpaHe pyKoBoAcrBa I-pyne.

2, 3nauajHe paqyuoBoAcl'BeHe rrornluxe xoje cy np!{ruerreHe npu cacraBJbaby KoHconi{,loBaur4x
(rr.ruaucujcxux Hrneurraja cy a.[eKBarHo orrHCaHe y KoHco,rrl4AoBarrr.ix,r tprruauorjcxuu
ra:ncuraj uMa

l. Ceaxa no:nqraja y oliBrrpy KorrcoJlr4AoBaHltx $unancujcxr.rx Lr3Beuraja je aAeKBarHo

Knacti$uxoBaHa, o[ucaHa rj o6enoaaH,eHa y cKnaay peJIeBaHTHrr[,r npoln4ctiMa, a
' KoHcoJr[J]oBaHH r]ruaucrajcxn n:aeuraju cac'raBJEeHu cy rto Haqeny craJ]HocrLI itocJloBarla.

Crvrarpar.r Aa je cr4creM r,rHrepHr.rx KoHrpona ycrpojeu Ha HaqHH rojrz orr.roryhaBa caeraBrRar+,e

Korrconr4AoBaulrx (runauorjcxrix rr:neurraja y cKfla.ly ca paqyuoBoAcrBeHr{M nponuo,ri\{a
Peuy6nr.rrre CpSuie.
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4' Ilpuxnaral't o'froBopHocr Aaje ctrcreu 
l:l.f:r" KoHrporra ycrpojeH Ha Haqr.rH xoj, o,oryhaeacacraBJ,balbe KoH-conHAoBarrux {luuaucujcKrzx u3Beurraja 

-y 
cn,,ra4y aa paqyHoBoAcl.Bel{r1runpon 14cr.r i\,ta peny6"u une Cp6u.ie.

5' He nocroje suauajHe craBKe ra toje r4MaMo ca3Hame, a r<oje 6n saxre,a,le roperrtuievnopenHHx nonaraKa y KoHconr.rnoBauutur (tltHaHcr.rjcrr,rrv ,,rra*ru.yrMu,

Ipemxe rr npoHeBepe

6' 
*::':1iJ:ffi.:'i :#;ffi#;X;;.#;1ii" rr llr\rrrleMeHrauhjv crrcrenaa u,repH,.rx KoHrpona

yoLIaBaBe. 
L'ir errH!-.b.btr Hacl'aHl(a npoHcBepa H lpelxaKa H lbt4xoBo 6,raroeperrcHo

7' cuarpant '(a KOHConI4ronault $lrHaucr'rjcxn r.r:eeurra.iu He caapxe rrrarep,.ialr-ro :uauajneno|peruHe trcKa3e Kao pe3yJTTaT npoHeBepe.

8. Ilnje l,ur [o3Haro nocrojane nponeBepe, Hrlrr4 cyMrbaM Aa nocroju npoHeBepa noll46eHa o,qcrpaHe pv*o'o.qcrBa,,rH Her(or o.u sanocrero,x xoju r.*rajy rru.rujn. y;"..r_";;;;y,.1i.r.r,,rdHrepHr'{x KoHrpo'rla wtnyrwJa-ia Ha KOHCOnr{Aoaaue 4r.ruaucu.1cxe ,:aeruraje.

Ycx.taf euocr ca 3aKoHuMa r{ ApyroM peryJrarfiBo[r

9' Huje 6uno HeycarnalxeHocrt't ca 3axreBuMa pery.raropH,x Bnacrr{ xoje 6n Morre rjr\rar,
lfl:i3r;;:";:l;i1'" vtrruaj Ha KorIconnAoBaHe fruuaucujcxe uraeruraje y c,ry.rajy

1o. Iloc,roeabe fpl,ne :a roAr.rHy roja ce 3aBpuaBa Ha,taH 31. aeuena$pa 20 13. roar.rue uu.f e 6tr,ronpeilrvrer i(oHrpo,rra oA crpaHe.qpx(aBHHX opraHa Hr.{TH ,lpyfr.rx eKcrepHr.{x r(oHTpo!,ra.

Iloruyuocr u Iler.reBaHTnocr uur[opMaurrja

11. 
]1,::r!.U. penuruje craBJ.L,aM Ha pacfionaratre ctse paqyHoBo.{creeHe eBLrAeHuraje, ua ocFroBvKOJr.rx c)' rioH.Ofir.rroBauil rfnuaucujcxu ,aaeurajr'.o.ruurr"n__r. ;;;;#;"::f,:.::'IlpaBrrrarr oApa3 nocnoBHr4x rrpoMe*a xoje cy ce /roroAune , ,"_r; ;:";,:i;ffi:T.;:r;1.:::nepl{o'4a' Cne ocra're eetueHur{je n olrc,eapa.iyr'," ,n,p,ipruurr" nor. rlror.y y-rpruarr., Ha

ff],|,f,j;::T 
o6jexttteuocr rlrrr Heonxolru o6p*ror,r;;;; ;rrr"H palryH, yrnyvyjyt:n ri

o p aHa, .,ou^o,,'l1l,u:1 ;::ffi :l;:: ;Tffi: I":fliTJffi;Iffi ;ff -".?;n:l#*r
Ioct'ynHe.

12' He nocloie :Ha'tetj ne rpaucarcurrje xoje uncy 6a,re rta arercBaraH HaqHH yKrEytreHe y
I]o,J;HiJ*BeHe 

etsrre,Ilr'rje roje ty oC*,ouu 3a cacraBrbal'e r(oHco.rl.rAoBauux (ruHaHcujcxr.rx

13, O6e,ro.uaFseHe cv cBe lo3Hare loBe3aHe c

;?ffiTT,ln 

-. 

i' 0,. n u u.n o B p er H o B a, r.,l'"HH;llX.J T?;"::#""# I ilf H:[ .^9,:;

IIpu: a zr aa ure, E pcA noBa me rr o6enoAa to rr Ba Hre

14' floreplJl'ielr aa cy :Havajue opernocra,Ke fipr,'rerbeHe npr.i BpeAHoBarby no3xr.*rja y nr.r,.rnurlep (nourene) BpenHocrl4 u o6e,roaamunarua xoja cy xopreruheHa flpu cac.ratsJbarr,\rKoHco'rrrJotsaun.x riruuau,.rjcrrrx useeuraja oarouupo;yrr. yzn'uajyhw l ,?.rp-r*ii;.h;ycnoBe nocJloBalsa' oee npernocraB^e ocrlt4^aBaly uaiuy uanripv , aroaooHocr /Ia HacraBr,Moca naibt4Nt nocIoBaE,eM.

1E F{e nocroje n"laHoBll HI-r HaMepe y 6-vayhuocru r.-oje 6ra Morr, r.rMar[ rrrar.cpuja,ruo :Harajaiiyrtrqaj ss Krrr4roBorcrBeHy BpenHom urru x,laor4nKauriy .p.r.r"". i"o6aeesa np,rxa3aHy yKolrco_rur"ToBilur,ru $nrrauoljcKrirlr r43Berrrajurra ua aau 3 t. ,rerier,,r a^ilj{i:i ro4r4He.
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Perepeucarua

16' Haxua,le 3anocJleHuMa, yr<,'tyvyjyhrz uaKHaAe no oaHoBy neH3r.ioHr,rcarba, orrrpeMHrrHe H Apyre
.qyropollHe HaKHaAe 3anocneHHMa cy eBureHTHpaHe y cKnaAy ca perynarHBour Peny6ruxe
cp6raje y cKnaAy ca uaj6orlnr pa3yN{eBarbe\r MPC 19 ,.Ipr.ruarua 3a[ocrreHr.{x".

B,racHumrso rr orpaHllrterba Ha rrNroBLrHrr

17, fioce.4yjevo aIeKBarHy aor<yveHraqrzjy o crnUa$y npaBa BracHhrxrBa ]raA cpeacrBuMa xojurra
pacnora)riy qraHotsr{ fpyrre r.r xoja cy ucKa3aHa y KoHconr4AoBaHr.rM $uuancujcxul
u:neurraj rura.

18, He,naApyrr.rx l'epera Ha rrMoBi4H14 fpyne, ocrrM oHhx noju cy BaM npe3eHTfipaHl{.

19. Csa cpercrna y BnacHutxrBy qnaHoBa fpyne cy [pl.rKa3aHa cy y 6unancy crama,

Crnapue lt noreuullia.rrHe o6ase:e

2o. llpoxruuNuu cMo r4JIIr Ha oaronapajyhH lraqfiH o6e,roAasuau cse o6asese.

21. I-pyna He,ua noreuur.tjarHr.rx o6aee:a no ocHony jeriacraBa !r rapanquja rpehulr,rr{ur,rMa.

22. fpyna uerrla aKry€J'tHI4x cyAcKux cnopoBa rojtr ce BoAe npornB rrJranoBa rpyne oAHocrro
cyacKr.rx cuopoBa y xojuua cy qraHoBH rpyne ryxeHa crpaHa.

23. Hucy lll'r no3ttara KpIrIeBa unu lroryha (puerba 3arorrcKr4x nponlrca.rrje 6u e(lexre rpe6aao
o6e"torauttru y KoHcon[nonauun Qltuaucr.rjcxunr nsnerurajuua, urfi 3a xoje 6r,r rpe6a,ro
rfopnrlrparu pe3epBucarbe sa tro'reuurajalrHe ry6urre. nuru nocrojalbe ocralux oSasesa u,TH

. noreuIlH.janulix o6aBesa,/ry6nraxa ra roje je neosxoAso H3Bpruuru Krbr4xeH,e noreuqraja,rHllx
ry6uraxa.

[ora[aju rranoH IaryMa 6unanca crarba

24. Huje 6u,ro aoralaja HacraJIHx HaKoH AaryMa 6unauca crarLa xojH 6u nrolan 3axreBarrr
o6e,roran,ltsaH,a y KoHcont{aoBaHHNr r}unaucnjuruu usneurajuua r4JTr.l xopexuujy
KoHcojll.iiloBaunx r.puuaucrrjcxux useeurraja, ocur\4 orl}rx xoje cMo BaM npe3eHTt4paJir,l.

25. Bepyjeu aa cy eBeHryanuu e(lex'ua rpeuraKa caApxaHr,t y KoHcoJrrHtonanr.m QunaHcnjcxr.rll
It:;erurajltr,ta ueuarepujaru!r, nojerrrHa.rHo r,r,.lH yxylHo, 3a KoHcort4Aosane Qrauauoljcxe
rstcrura.i e t<ao ueJ.t l.tHy,

, lt
, -'J\--lr .,--.,."'i'

3opaH Repxonlrh, renepa,rHH AHpeKrop



ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ А.Д. БЕОГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  

ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2013. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Београд, март 2014. године 



Консолидовани извештај о пословању за 2013. годину, Институт за стране језике а.д. Београд 
 

2 
 

САДРЖАЈ 

 

1. УВОД  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

 

 

2. НАСТУП НА ТРЖИШТУ РОБА И УСЛУГА -------------------------------------------------------------- 4 

2.1.  Структура продајног и  производног асортимана  --------------------------------------------------------- 4 

2.2.  Стратегија наступа на тржишту роба и услуга  ------------------------------------------------------------- 4 

 

 

3. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ  -------------------------------------------------------- 5 

 

 

4. ПОЛОЖАЈ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА И ДИВИДЕНДНА ПОЛИТИКА  ---------------------- 7 

 

 

5. ОПИС ОЧЕКИВАНОГ РАЗВОЈА ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ И 

ПРОМЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ПОЛИТИКАМА ДРУШТВА  ------------------------------------------- 7 

 

6. РИЗИЦИ  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 

7. СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ  ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

 

8. НАЈВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН 

ПРОТЕКА ПОСЛОВНЕ 2013. ГОДИНЕ --------------------------------------------------------------------- 9 

 

 

9. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПОСЛОВИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  ---------------------------------------- 10 

 

 

10. ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ  ----------------------------------------------------------------------------------- 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консолидовани извештај о пословању за 2013. годину, Институт за стране језике а.д. Београд 
 

3 
 

1. УВОД 

Подаци о матичном друштву 

Пунo пословно име  ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, 

БЕОГРАД 

Скраћени назив  ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

Седиште  Београд 

Адреса  Господар Јованова 35 

Правна форма  Акционарско друштво 

Матични број  07017944 

ПИБ  101822625 

Претежна делатност 8559 - Остало образовање 

Веб сајт www.isj.rs 

ISIN RSINSJE82974 

CFI ESVUFR 

Број акционара  151 

Просечан број запослених  100 

Вредност пословне имовине  74.663 

Укупан капитал (у 000 динара) 42.132 

Капитализација (у 000 динара) 74.583 

Подаци о зависном друштву 

Пуно пословно име зависног 

друштва 

Виша школа за енглески језик, студије енглеског језика 

„ЕДУКАТ“ Београд 

Седиште  Београд 

Адреса  Господар Јованова 35 

Матични број  17672967 

ПИБ  104662544 

Учешће матичног друштва у 

капиталу 
100% 

Напомена: сви подаци су на дан 31.12.2013. године, осим уколико није другачије назначено 

Институт за стране језике (у даљем тексту: Матично друштво) представља најстарију институцију ове врсте 

у Србији, али и у региону. Матично друштво је основано 1952. године, а званично је почело да ради 1953. 

године под називом Институт за фонетику, патологију говора и изучавање страних језика. Своју делатност 

започело је истовремено на неколико локација – у згради Српске академије наука, на Правном факултету, у 

Железнику, на Институту у Винчи и на Очној клиници, да би од 1956. године до данас седиште било у 

Господар Јовановој 35.  

Наставу, у почетку искључиво енглеског језика, већ тада је одликовао посебан методолошки приступ уз 

широко коришћење аудиовизуелних средстава у језичким лабораторијама. Разнородне делатности за 

фонетику, патологију говора и изучавање страних језика, као и веома различит положај сваке од ових 

делатности на тадашњем тржишту, довели су до издвајања Центра за наставу страних језика у посебну 

установу, која од 01.07.1963. ради под називом Институт за стране језике. 

На почетку рада, Матично друштво се превасходно бавило проблемима методике наставе страних језика, а 

наставом само експериментално. Данас је настава страних језика основна делатност Матичног друштва, а 

све остало је у функцији тог циља. То се најбоље види кроз бројке. На почетку рада, 1953. године, Матично 

друштво је имало 150 слушалаца, искључиво енглеског језика; при одвајању 1963. године било је 3.900 

слушалаца на 6 језика, а 1982. године уписано је рекордних 16.400 слушалаца на 6 језика. 
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Посебно треба издвојити рад на изградњи метода и изради наставних материјала за српски (тада 

српскохрватски) као страни језик. Матично друштво је прва установа у старој Југославији која је понудила 

течајеве српскохрватског језика странцима, а настава се, већ више од пола века, континуирано развија и 

унапређује. Квалитет овог метода илуструје и чињеница да је преко тридесет хиљада страних студената 

учило српски језик у Матичном друштву, као и податак да се уџбеници српског језика користе на 27 

универзитета у свету. 

Друга важна делатност је издаваштво. Када је реч о наставним аудио материјалима, Матично друштво је, без 

сумње, највећи издавач у земљи. Почело је са магнетофонским тракама произведеним на папирној бази са 

продукцијом од 120 комада годишње да би се касније, по оснивању сопственог тонског студија, 

производило годишње преко 10.000 магнетофонских трака, аудио и видео касета, а данас компакт-дискова. 

Матично друштво је оснивач Више школе за енглески језик, студије енглеског језика „ЕДУКАТ“ (у даљем 

тексту зависно друштво), која услед недобијања акредитације од 01. октобра 2009. године не остварује 

приходе и нема запослене. Матично друштво није било обвезник састављања консолидованих финансијских 

извештаја за претходне године имајући у виду тада важећи Закон о рачуноводству и ревизији. За Матично и 

Завинсо друштво у даљем тексту користи се термин Група.  

 

2. НАСТУП НА ТРЖИШТУ РОБА И УСЛУГА 

 

 

2.1.  Структура продајног и  производног асортимана   

Структуру продајног асортимана Групе чине највећим делом услуге редовног и интезивног течаја енглеског, 

немачког, француског, шпанског, италијанског, руског и српског језика за странце. Такође, Група у свом 

продајном асортиману нуди и специјализоване течајеве, течајеве по поруџбинама, као и припремне течајеве 

за полагање испита B2, C1, FCE, CAE, CPE, TOEFL-IBT и  ETSL. 

 

 

 

2.2. Стратегија наступа на тржишту роба и услуга  

  

Карактеристике тржишта говоре да је високо конкурентан производ услов за успех и да се исти мора 

пласирати уз специфичан маркетиншки приступ, према појединим корисницима или бар према групама 

корисника блиског профила. Друга, изузетно важна карактеристика понуђеног производа/услуге која је 

услов за успех је ниво цене који оправдава квалитет пружене услуге, односно продатог производа.  
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3. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 

Остварени финансијски показатељи Групе у пословној 2013. години дати су у наставку: 

 

        

Биланс успеха   2013 2012 промена 

Пословни приходи   181,898 

  Пословни расходи   165,734 

  Финансијски приходи   786 

  Финансијски расходи   1,603 

  Остали приходи   7 

  Остали расходи   6,097 

  EBITDA   17,871 

  EBIT   16,164 

  Порез на добит 1,146 

  Нето добит   8,111 

                          Напомена: Подаци су у 000 динара 

 

 

Биланс стања   2013 2012 промена  

Укупна актива   74,791 

  Стална имовина   45,973 

  Обртна имовина   28,257 

  Капитал   42,260 

  Основни капитал   28,335 

  Резерве   2,060 

  Нераспоређена добит 14,686 

  Сопствене акције 2,821 

  Обавезе   32,531 

  Дугорочна резервисања 8,097 

  Краткорочне обавезе 24,434 

  Укупна пасива 74,791 

                        Напомена: Подаци су у 000 динара 
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Финансијски показатељи 

Профитабилност   2013 2012 Активност     2013 

ROA     

 

Коефицијент обрта укупне активе 4,95 

ROE     

 

Коефицијент обрта сталне имовине 8,04 

Gross profit margin   10,38% 

 

Коефицијент обрта залиха   36,50 

Оперативна профитна стопа 8,74% 

 

Коефицијент обрта потраживања 20,41 

Нето профитна стопа   4,39% 

 

      

 

  

Ликвидност   2013 2012 Капитал     2013 2012 

Текући рацио 

ликвидности   1,16% 

 

Однос дуга и капитала   0,77 

 Брзи рацио 

ликвидности   0,74% 

 

Однос дуга и укупне активе 0,43 

 Потраживања/краткорочне 

обавезе 0,74% 

 

Коефицијент финансијске стабилности 1,10 

 Нето обртни капитал (000 

RSD) 3.823 

 

Однос сталне и обртне имовине 1,63 

 Рацио нето обртног капитала 0,05 

 

Покриће камата   10,08 

 Нето обртни 

капитал/залихе   0,38 

 

Левериџ     0,00 

  

Напомена: У претходном излагању у оквиру ове тачке нису садржани упоредни подаци будући да се ради о 

новоконсолидованим финансијским извештајима. 

 

Сагледавањем претходно презентованих показатеља може се видети да Група располаже ликвидним 

финансијским средствима. Такође,  важна чињеница је и то да је Група током целе пословне 2013. године 

своје обавезе измиривало о року доспећа. 
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4. ПОЛОЖАЈ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА И ДИВИДЕНДНА ПОЛИТИКА 

Трговање на Београдској берзи током 2013. године у потпуности оправдава ликвидност акција Групе што је  

допринело и променама у власничкој структури која је на дан 31. децембар 2013. године изгледала на 

следећи начин: 

 

Структура власништва  

на дан 31. децембар 2013. године 
Број акција 

% од укупне 

емисије 

Вредност 

капитала 

Акције у власништву физичких лица 4.714 58,46% 16.499.000,00 

Акције у власништву правних лица 2.629 32,61% 9.201.500,00 

Збирни кастоди рачун 720 8,93% 2.520.000,00 

Укупан број емитованих акција 8.063 100% 28.220.500,00 

 

Редослед првих 10 акционара по броју гласова 

Акционар Број акција Број гласова % броја гласова 

Институт за економска истраживања д.о.о. Београд 1480 1480 20.39% 

Банка Интеза а.д. Београд – кастоди рачун 720 720 9.92% 

Јовановић Саша 329 329 4.53% 

Ревизорска кућа Аудитор д.о.о. Београд 323 323 4.45% 

Ђерковић Зоран 183 183 2.52% 

Васиљевић Маријана 157 157 2.16% 

Михаиловић Јелена 119 119 1.64% 

Тодоровић Мирјана 92 92 1.27% 

Меанџија Лидија 79 79 1.09% 

Бабић Љиљана 73 73 1.01% 

Гинић Тихомир 73 73 1.01% 

Илић Нада 73 73 1.01% 

Милошевић Љиљана 73 73 1.01% 

   

 

 У току 2013. године Група је кроз расподелу добити за 2012. годину исплатило на име дивиденди 4.648 

хиљада динара што представља 540 динара дивиденде по акцији нето, односно 621 динар дивиденде по 

акцији бруто. Исплата је извршена на основу Одлуке донете на седници скупштине акционара одржане 18. 

априла 2013. године. За дан дивиденде одређен је 30. април 2013. године. 

 

 

5. ОПИС ОЧЕКИВАНОГ РАЗВОЈА ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ И ПРОМЕНЕ У 

ПОСЛОВНИМ ПОЛИТИКАМА ДРУШТВА 

 

Група ће у наредном периоду тежити првенствено развоју у оквиру претежне делатности руководећи се  

досадашњом пословном политиком кроз даљу рационализацију трошкова, поспешивање продаје услуга и 

производа и спровођењем само неопходних инвестиција путем којих ће се умањити потенцијални ризици 

пословања.  
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6. РИЗИЦИ 

Пословање Групе је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који обухвата ризик од 

промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне стопе, каматни ризик 

готовинског тока, ризик од промене цена, и ризик од промене курсева страних валута) али где је 

најизраженији ризик везан за смањење броја полазника, кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова 

готовине. Управљање ризицима Групе је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости 

финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Групе сведу на 

минимум.  

Управљање ризицима обавља Финансијска служба Групе у складу са политикама одобреним од стране 

Надзорног одбора. Финансијска служба Групе идентификује и процењује финансијске ризике и дефинише 

начине заштите од ризика тесно сарађујући са пословним јединицама Групе.  

(а) Тржишни ризик 

 

Ризик од промене курсева страних валута 

 

Група послује у међународним оквирима и изложено је ризику промена курса страних валута који 

проистиче из пословања са различитим валутама.  

Ризик од промене цена 

 

Група није изложена ризику промена власничких хартија од вредности с обзиром да Група нема улагања 

класификована у билансу стања као расположива за продају или као финансијска средства по фер вредности 

чији се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха.  

Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе 

 

Будући да Група нема значајну каматоносну имовину, приход и новчани токови у великој мери су независни 

од промена тржишних каматних стопа. Ризик од промена фер вредности каматне стопе може проистицати 

само из позајмљених средстава.  

(б) Кредитни ризик  

Група није имала значајнију концентрацију кредитног ризика, али она јача с' обзиром да се наплата врши у 

ратама, а све су учесталији проблеми наплате услед свеопште неликвидности.  Продаја у промету на мало 

обавља се готовински или путем кредитних/платних картица.   

Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је  на нивоу Групе. Кредитни ризик настаје: код готовине и 

готовинских еквивалената, дериватних финансијских инструмената и депозита у банкама и финансијским 

институцијама; ризику у трговини на велико и мало, укључујући ненаплаћена потраживања и преузете 

обавезе.  

 

(ц) Ризик ликвидности 

Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева одржавање довољног износа готовине и хартија од 

вредности којима се тргује, као и обезбеђење адекватних извора финансирања преко одговарајућег износа 

кредитних обавеза и могућност да се изравна позиција на тржишту. Група ће како у досадашњем, тако и у 

будућем пословању тежити минимизирању овог ризика. 
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Управљање ризиком капитала 

 

Циљ управљања капиталом је да Група задржи способност да настави да послује у неограниченом периоду у 

предвидљивој будућности, како би акционарима обезбедило повраћај (профит), а осталим интересним 

странама повољности, и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове 

капитала. 

 

Група, као и остала предузећа која послују унутар исте делатности, прати капитал на основу коефицијента 

задужености (gearing ratio). Овај коефицијент се израчунава из односа нето дуговања Друштва и његовог 

укупног капитала. Нето дуговање се добија када се укупни кредити (укључујући краткорочне и дугорочне, 

као што је приказано у билансу стања) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупни капитал се 

добија када се на капитал, исказан у билансу стања, дода нето дуговање. Коефицијент задужености за 2013. 

годину износи -0,36.  

 

 

7. СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 

 

По Понуди за стицање сопствених акција од свих акционара, која је достављена свим акционарима 

Матичног друштва и објављена на законом прописани начин, и која је трајала у периоду од 28.05.-

11.06.2013. године, а све сагласно Одлуци Скупштине акционара о стицању сопствених акција  бр. 959/08 од 

18. априла 2013. године и  Одлуци Надзорног одбора о стицању сопствених акција бр. 1251/3 од  21. маја 

2013. године, Друштво је стекло 228 сопствених акција (2,82733%).  

Након спроведеног поступка стицања сопствених акција Група  поседује укупно 806 сопствених акција, 

односно 9,99628% од укупног броја издатих акција 

 

8. НАЈВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ПРОТЕКА 

ПОСЛОВНЕ ПОСЛОВНЕ 2013. ГОДИНЕ 

Група је до дана одобравања финансијских извештаја, у складу са Одлуком о поништавању сопствених 

акција бр. 37/13 од 29. новембра 2013. године донете од стране Надзорног одбора Групе, поништило 806 

комада сопствених акција номиналне вредности 3.500,00 динара по једној акцији. Након поништења 

сопствених акција  постојеће акције су замењене емисијом 7.257 обичних акција нове номиналне вредности 

од 3.889,00 динара по једној акцији. Основни капитал Групе након спроведене промене износи 28.222.473,00 

динара. Извршен је упис промене података у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности. 

Надзорни одбор Групе је на својој седници од 18. фебруара 2014. године, а на основу Одлуке Скупштине 

акционара број 01-3475 од 26. децембра 2013. године, донео одлуку остицању сопствених акција куповином 

од својих акционара под следећим условима: 

 максималан број акција који се стичу је 725 комада акција, односно 9,99035% од укупног броја 

емитованих акција 

 куповна цена акција – 10 хиљада динара по акцији 

 датум отварања понуде: 25. фебруар 2014. године 

 датум затварања понуде: 11. март 2014. године 

 

На дан израде овог извештаја Матично друштво има 725 комада сопствених акција, односно 9,99035% од 

укупног броја емитованих акција. 
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9. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПОСЛОВИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

Група је у току 2013. године обављало следеће трансакције са повезаним правним лицима: 

  2013.  2012. 

(а) Набавке услуга     

Набавка услуга уступања простора:      

-ентитет контролисан од стране руководећег кадра  1.208  35 

  1.208  35 

 

Услуге се купују од правног лица којим управља кључно руководство Групе у складу са нормалним условима 

пословања. Трансакције са повезаним правним лицима обављене под истим условима као и са странама које 

нису повезане. 

 

 

 

10. ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ 

 

Група има сопствени истраживачки центар. 

 

Уважавајући специфичности матерњег језика и потреба полазника, Група је истраживачки оријентисано на 

поспешивање развоја у вези са издањима сопствених уџбенике за децу, омладину и одрасле. Аутори 

уџбеника су професори Групе, док су нивои течајева и уџбеника усклађени са Заједничким европским 

оквиром за језике. 

Активан приступ истраживању и развоју допринео је да се од стране Групе поред уџбеника за енглески, 

француски и немачки језик  израде и уџбеници за српски језик за странце на почетном и средњем нивоу, као 

и двојезични речници ESSE i NSSN. 

Група има тендецију даљег истраживања и  развоја, а квалитет се оправдава бројем слушалаца. 

 

 

 

          

 

 

 

У Београду, 31. марта 2014. године 

http://www.isj.rs/izdavacka/izdavackaDelatnost.htm
http://www.isj.rs/izdavacka/izdavackaDelatnost.htm#Recnici
http://www.isj.rs/izdavacka/izdavackaDelatnost.htm#Recnici


 ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

На основу члана 50. став 2, тачка 3 Закона о тржишту капитала, дана 21. марта 2014. године дајемo следећу  

 

И З Ј А В У 

Потврђујемо да је према нашем најбољем сазнању, новоконсолидовани годишњи финансијски извештај 

Института за стране језике а.д. Београд састављен уз примену одговарајућих међународних стандарда 

финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансисјком 

положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу, укључујући и 

његово друштво које је укључено у новоконсолидоване извештаје. 

                                          
 

 

 

 

 



НАПОМЕНА  

Одлука надлежног органа о усвајању новоконсолидованих годишњих финансијских извештаја 

није усвојена из разлога што седница Скупштине акционара није одржана до дана 

објављивања Годишњег извештаја о пословању. 
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