
7. АНАЛИЗА НОВЧАНИХ ТОКОВА (CASH FLOW АНАЛИЗА) 

 

Извештај о новчаним  токовима је обавеза према МРС 7 који је 

институционализован и у нашем законодавству доношењем Закону о рачуноводству и 

ревизији
1
 и обухвата кретање како готовине тако и готовинских еквивалената. Док под 

готовином предузећа подразумевамо збир стања готовине предузећа у благајни и на 

текућем рачуну односне банке,  под готовинским еквивалентима
2
 подразумевамо 

краткорочне хартије од вредности које имају минимални ризк промене вредности 

(најчешће је реч о државним обвезницама, благајнички записи са роком доспећа до три 

месеца). Извештај о новчаним токовима у суштине се односи на приливе и одливе 

готовине и готовинских еквивалената одређеног обрачунског периода и то по три основа
3
: 

- Новчане токове из пословних активности, 

 

- Новчане токове из инвестиционих активнсоти и 

 

- Новчане токове из активности финансирања. 
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Анализа финансијских токова је неопходна како би се аналитичније утврдиле 

перформансе предрузећа. Наиме, постоји временско неподударање између прихода и 

прилива и расхода и одлива готовог новца што утиче на ликвидност предузећа(способносг 

плаћања обавеза у сваком тренутку). Конкретно, када истовремено  продамо аутпут и 

наплатимо продате аутпуте можемо да кажемо датада постоји временско подударање 

између прихода и прилива готовине у предузећу. У случају када атпуте продајемо на 

кредит тада не постоји временска подударност између прихода (у билинсу успеха) и 

прилива готовине (у билансу стања), наиме продаја ће узроковати појаву прихода, али не и 

повећање  готовине на текући рачуну предузећа, већ повећање потраживања од купаца. 

Нешто слично ће се дешавати и код набавке сировина и материјала. Приликом набавке 

сировина и набавек и уз претпоставку плаћања одмах по испостављеној фактури 

добављача, плаћен износ са текућег рачуна смањиће износ готовине предузећа, али неће 

истовремено повећати трошкове предузећа, а повећати залихе сировине и материјала. 

Тошкови предуезћа за набављене сировине и материјал ће се појавити оног тренуда када 

материјал буде утрошен у производњу аутпута и продат купцима аутпута односног 

предузећа. Такође, постоји временско неподударање између набавке сталних средстава 

предузећа и њиховог трошковног обухватања. 

7.1. Мерење новчаног тока из пословне активности (директна метода) 

Приликом анализе новчаног тока посебна пажња се усмерава на новчане токове из 

основне/пословне активности предузећа због чега је и основано предузеће, тако да 

пословна активност треба да буде главни генератор промена у новчаним токовима. Овај 

новчани ток је најважнији јер даје информације да ли је предузеће способно да креира 

потребан износ готовине како би предузеће могло несметано да обавља  основну 

делатност због које је и регистровано. 

Новчани ток из пословних активности можемо приказати као збир новчаних токова 

(прилива и одлива) из биланса успеха (коригованог за одређене позиције) и  новчаног тока 

(прилива и одлива) по основу промена на обртној имовини предузећа и краткорочних 

пословних обавеза
4
:  
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Новчани ток из пословне активности везан је за новчане токове биланса успеха 

кориговане за оне врсте трошкоа који не захтевају одлив готовине као што су 

амортизација и резервисања. Амортизација је у билансу успеха третирана као трошак али 

амортизација као трошак није захтевала одлив готовине са текућег рачуна предузећа треба 

је додати нето добитку после његовог опорезивања. Такође резервисања предуезћа (на 

пример за евентуалне трошкове по основу издатих гараанција и сл.) приказани су као 

трошкови али они као и трошкови амортизације не захтевају одлив готовине у висини 

укупних дугорочних резервисања, за разлику од оних трошкова резервисања који су 

стварно настали у вези сервисирања наших аутпута у гарантном року тако да је потребно 

утврдити нето ефекат резервисања и као такав за толико кориговати добитак после 

опорезивања, конкретно искоришћена дугорочна резервисања могу се добити помоћу 

следеће формуле: 

Искоришћена дугорочна резервисања=Дугорочна резервисања на почетку године +                                                                                                               

Трошкови резервисања – Дугорочна резервисања на крају године 
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Искоришћена дугорочна резервисања за 2005/06 = 42.000 + 8.400 - 48.000 = 2.400 

Искоришћена дугорочна резервисања за 2006/07 = 48.000 + 14.400 - 52.800 = 9.600 

Приходе од камата иако су стварно утицали на приходе предузећа потребно их је везати за 

ону врсту актвности којој припадају тј. финансијској  активности предузећа. Разлог за ову 

активност налази се у основној делатности предузећа, предузећа су основана зог 

производне или прометне делатности и као таква нису финансијска институција. Из тих 

разлога потребно је умањити нето добитак и за исти износ повећати и истовремено 

повећати новчане токове код инвестиционих активности. Трошкови камата по узетим 

кредитима за пословну делатности рачунати су у билансу успеха и то пре опорезивања 

добитка тако да су трошкови камата по основу пословне делатаности тангирале у нето 

добитак предузећа. Промене (приливи и одливи) на обртој имовини и краткорочним 

обавеза предузећа можемо пластично приказати кроз следећи пример
6
: 

ПОЗЦИЦИЈЕ 

А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  2005/06.     2006/07. 

1.Нето добитак после пореза                                                          92.520        136.620 

2.Трошкови амортизације                                                               27.400           36.400 

3.Трошкови резервисања                                                                   8.400           14.400 

4.Искоришћена дугорочна резервисања                                         (2.400)          (9.600) 

5.Приходи од камата                                                                       (12.000)          (9.600) 

6.Новчани ток из биланса успеха                                                 113.920       168.220 

7.Смањење (повећање) залиха                                                          (1.200)        (46.800) 

8.Смањење (повећање) потраживања                                                2.400        (51.600) 

9.Смањење (повећање) АВР                                                              (2.400)        10.800 

10.Повећање (смањење) примљених аванса                                    (3.600)        (1.200) 

11.Повећање (смањење) обавеза добављача                                  (28.800)        24.000 

12.Повећање (смањење) осталих краткорочних обавеза                    800         (6.800) 

13.Повећање (смањење) ПВР                                                              8.400           2.400 

14.Новчани ток по основу промена на позицијама обртне  

     имовине и краткорочних пословних обавеза (7 до13)         (24.400)      (69.200) 

15.Новчани ток из пословних активности (6+14)                       89.520        99.020 

 

6.2.Мерерње  новчаног тока из активности инвестирања (директна метода) 

Инвестиционе активности   као готовински одливи везни су улагања/инвестирање 

предузећа у сталну имовину и хартије од вредности. Набавком опреме, постројења, 

технологије изградњом грађевинских објеката стичу су услови да предузеће набавком 

односних фактора производње организује жељени обима производње аутпута. Улагање у 

дугорочне и кракткорочне хартије од вредности (ХоВ), такође, може бити 
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диверзификовано као на пример инвестирањем односног предузећа у куповину акција 

других фирми, обвезница, затим куповином краткорочних ХоВ-и. Као што је одлив 

готовине инвестиционих активности везан за куповину поменутих имовинских делова 

тако њиховом продајом као последица настаје прилив готовине за предузеће. 

Обухватањем њихових нето ефеката добијамо новчани ток из инвестиционих активнсоти. 

Новчани токови из инвестиционе активности везане су за замену утрошене сталне 

имовине као  конкурентске потребе предузећа да се континуирано развија и расте. Због 

сврхе инвестиција (намењене опстанку, расту и развоју предузећа ) намеће се логичан 

закључак да је ова природа новчаног тока негативна. Компензовање негативног новчаног 

тока код инвестиција треба да буде реализовано из новчаних токова основне делатности 

предузећа и екстерних извора уз услов да се не наруши потребна финансијска структура. 

Да би добили што потпуније разумели новчани ток из инвестиционих активности 

предузећа послужићемо се следећим примером
7
: 

ПОЗЦИЦИЈЕ 

Б ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ  ИНВЕСТИРАЊА       2005/06.     2006/07. 

1.Смањење (повећање) гудвила                                                                0                 0 

2.Смањење (повећање) нематеријалних улагања                            (12.440)           240 

3.Смањење (повећање) некретнина постројења и опреме             (164.960)     (145.840) 

4.Смањење (повећање)дугорочних финансијских пласмана          (37.200)         39.600 

5.Смањење (повећање) краткорочних финансијских пласмана      19.200       (13.200) 

6.Приходи од камата                                                                            12.000           9.600 

7.Новчани ток из пословних активности (од 1 до 6)                  (183.400)    (109.600) 

Код новчаних токова из активности финансирања потребно је обратити пажњу на 

позиције 2 и 3. Код свих позиција сталне имовине у билансу стања које подлежу трошењу 

у више производних итерација у дужем временском периоду (најчешће дуже од годину 

дана) треба знати да трошкови амортизације не представљају одлив готовине све до оног 

тренутка када предузеће купују/инвестира у капитално добро (сталну имовину). До тог 

тренутка потребно је кориговати стање сталне имовине (која подлеже амортизацији) на 

почетку и на крају године за износ амортизације. Износ амортизације као одбитне ставке 

постоји због повећања нето добитка после опорезивања за износ трошкова амортизације, 

па због тог разлога амортизација у токовима готовине из пословних активности је одбитна 

ставка од билансне позиције немаатеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 

на почетку године иако не представља одлив готовине из предузећа. У конкретном случају 

позиције 2 и 3 добићемо (у збирном износу јер амортизација није аналитички приказана за 

односне две билансне позиције) помоћу следеће формуле: 
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Смањење (повећање) нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме за 2006.г. = (2.400 + 159.600) - 27.400 - (13.200 + 298.800) = -177.400 8 

Смањење (повећање) нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме за 2007.г. = (13.200 + 298.800) - 36.400 - (10.800 + 410.400) = -145.600 9 

 

 

7.2.Мерење новчаног тока из активности финансирања (директна метода) 

7.2.Мерење новчаног тока из активности финансирања (директна метода) 

 

Приливи и одливи готовине везни су и за финансијске активности предузећа. 

Конкретно, за промене готовине везане за промене на капиталу предузећа (емисијом 

акција, откупом сопствених акција, исплата дивиденди) и на промене везане за повериоце 

предузећа (добијањем краткорочних и дугорочних кредита, емитовања сопствених 

обвезница као и враћање узетих кредита и исплата доспелих обвезница). Новчани токови 

из активности финансирања су такође веома важна перформанса за сагледавање 

свеукупних информација о пословању предузећа. Наиме, у зависности колико је предузеће 

способно да организује основну делатност и да истовремено врши делотворно 

инвестирање у основну делатност може се видети из финансијског новчаног тока. 

Конкретно, уколико предузеће не може обзбедити потребну количину готовине за 

поменуте неопходности (производњу и развој) мора зајмити што ће се одразити на 

односни новчани ток како у садашњости (нарушавање финансијске струкутре предузећа) 

тако и у будућности (трошкови камата, курсних разлика и сл.). Такође, из односног 

новчаног тока може се видети делотворност донетих пословнх одлука у протеклом 

периоду у погледу остваривања висине добити (губитка) као и политике расподеле добити 

у погледу дивиденти или уплате добити јавних предузећа на рачун Владе Републике. 

Новчани ток из активности финансирања можемо приказати кроз следећу слику
10

:  

 

                                                           
8
 Укупна вредност 2 и 3 позиције за 2006. годину износи : -12.400 - 164.960 = -177.400. 

9
 Укупна вредност 2 и 3 позиције за 2007. годину износи :     +240 - 145.840 = -145.600. 

10
  Малинић Д., Милићевић В., Стевановић Н., (2013.), „Управљачко рачуноводство“, Економски факултет, 

Београд, стр. 175. 

 
Смањење (повећање) 
нематеријалних 

улагања, некретнина, 

постројења и опреме 

Стање нематеријалних 

улагања, некретнина, 

постројења и опреме 

на почетку године 

 

Стање нематеријалних 

улагања, некретнина, 

постројења и опреме на 

крају године 

 

Износ 

амортизације 
= - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новчани токови из финансирања последица су нето промена на билансним позицијама 

капитала предузећа,дугорочних обавеза и дела краткорочниих обавеза у  пасиви биланса 

стања предузећа. Узависности од природе билансне позиције оне ће различито утицати на 

појаву прилива и одлива готовине. Пажњу треба обратити на информацију о исплаћеним 

дивидендама, пошто се односна информација налази у напоменама финансијских 

извешаја, a не непосредно у билансима. На конкретном примеру
11

 можемо видети 

појединачне утицаје билансних позиција на нето новчани ток из финансијске активности: 

Табела 6.3.1. 

ПОЗЦИЦИЈЕ 

Ц ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ  ФИНАНСИРАЊА       2005/06.     2006/07. 

1.Повећање (смањење) основног капитала                                           70.000                 0 

2.Повећање (смањење) неуписаног основног капитала                     (35.000)       17.500 

3.Повећање (смањење) емисионе премије                                            70.000        (18.000) 

4.Смањење (повећање) губитка                                                                       0                  0 

5.Смањење (повећање) окупљених сопствених акција                                 0        (15.000) 

6.Повећање (смањење) обавеза по дугорочним конвертибилним ХоВ        9.600                    0 

7.Повећање (смањење) обавеза по дугорочним кредитима                 15.600         58.800 

8.Повећање (смањење) осталих дугорочних обавеза                             7.200            2.400 

9.Повећање (смањење) краткорочних кредита                                       2.800          32.000 

10.Повећање (смањење) осталих краткорочних финансијских обавеза       4.800            1.200 

11.Дивиденде                                                                                          (54.720)      (75.520) 

12.Новчани ток из активности финансирања (од 1 до11)             90.280           3.380 

Праћење свеукупних поменутих перформанси предузећа од изузетне је важности за 

предузеће. На основу свега поменутог нето новчани ток  можемо приказати на следеће 

начине: 
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 Исто, стр. 178. 
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враћања кредита 
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Табела 6.3.2. 

ПОЗЦИЦИЈЕ 

А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  2005/06.     2006/07. 

1.Нето добитак после пореза                                                          92.520        136.620 

2.Трошкови амортизације                                                               27.400           36.400 

3.Трошкови резервисања                                                                   8.400           14.400 

4.Искоришћена дугорочна резервисања                                         (2.400)          (9.600) 

5.Приходи од камата                                                                       (12.000)          (9.600) 

6.Новчани ток из биланса успеха                                              (113.920)     (168.220) 

7.Смањење (повећање) залиха                                                          (1.200)        (46.800) 

8.Смањење (повећање) потраживања                                                2.400        (51.600) 

9.Смањење (повећање) АВР                                                              (2.400)        10.800 

10.Повећање (смањење) примљених аванса                                    (3.600)        (1.200) 

11.Повећање (смањење) обавеза добављача                                  (28.800)        24.000 

12.Повећање (смањење) осталих краткорочних обавеза                    800         (6.800) 

13.Повећање (смањење) ПВР                                                              8.400           2.400 

14.Новчани ток по основу промена на позицијама обртне  

     имовине и краткорочних пословних обавеза (7 до13)         (24.400)      (69.200) 

15.Новчани ток из пословних активности (6+14)                      (89.520)      (99.020) 

ПОЗЦИЦИЈЕ 

Б ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ  ИНВЕСТИРАЊА       2005/06.     2006/07. 

1.Смањење (повећање) гудвила                                                                0                 0 

2.Смањење (повећање) нематеријалних улагања                            (12.400)           (240) 

3.Смањење (повећање) некретнина постројења и опреме             (164.960)     (145.840) 

4.Смањење (повећање)дугорочних финансијских пласмана          (37.200)         39.600 

5.Смањење (повећање) краткорочних финансијских пласмана      (19.200)       (13.200) 

6.Приходи од камата                                                                          8.400           2.400 

7.Новчани ток из пословних активности (од 1 до 6)                  (183.400)    (109.600) 

ПОЗЦИЦИЈЕ 

Новчани ток из биланса 

успеха 

Новчани ток из пословних  

активности 

 

Новчани ток из активности 

финансирања 

 

Новчани ток из 

инвестиционих  активности 

 

Нето новчани ток  

 

+ 

+ 

+ 

= 



В ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ  ФИНАНСИРАЊА       2005/06.     2006/07. 

1.Повећање (смањење) основног капитала                                          70.000                0 

2.Повећање (смањење) неуписаног основног капитала                     (35.000)       17.500 

3.Повећање (смањење) емисионе премије                                           70.000        (18.000) 

4.Смањење (повећање) губитка                                                                    0                 0 

5.Смањење (повећање) окупљених сопствених акција                       (12.400)           (240) 

6.Повећање (смањење) обавеза по дугорочним конвертибилним ХоВ             9.600                     0 

7.Повећање (смањење) обавеза по дугорочним кредитима                  15.600         58.800 

8.Повећање (смањење) осталих дугорочних обавеза                             7.200           2.400 

9.Повећање (смањење) краткорочних кредита                                      2.800          32.000 

10.Повећање (смањење) осталих краткорочних финансијских обавеза           4.800               1.200 

11.Дивиденде                                                                                      (54.720)        (75.520) 

12.Новчани ток из активности финансирања (од 1 до11)               90.280            3.380 

Г  НЕТО НОВЧАНИ ТОК (А15+Б7+В12)                                            (3.600)         (7.200) 

Д  ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА                                     28.800          25.200
 

Ђ  ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Г+Д)                                 25.200
*
         18.000

**
 

*
 
**

 Износ билансне позиције „Готовински еквиваленти и готовина“ мора бити једнака са  готовином на крају 

периода (Г+Д). 

Законодавац у Републици Србији прописује да извештаји о новчаним токовима 

буде заснован на директној методи. Директна метода у односу на индиректну се разликује 

само у другачијем обухватању новчаних токова из пословних активности. Индиректна 

метода је прихватљивија у погледу системаатичности прегледа новчаних токова из 

пословне активности јер на један пластичан пример приказује остварени бруто добитак са 

односним корекцијама како из биланса успеха тако и биланса стања. На овај начин 

студенти могу лакше сагледати све узроке новчаних токова из пословне активности. 

  

 7.4. Анализирање новчаних токова 

На основу поменутог можемо закључити да сва три новчана тока поред 

појединачних особености су и међусобно условљена и повезана и да се морају сагледавати 

као целина. У зависности од величине нето новчаног тока зависи ће и краткорочна 

финансијска сигурност предузећа. Што је нето новчани ток већи заједно са ликвидним 

средствима на почетку године то ће повећати краткорочну финансијску сигурност 

предузећа. Величина негативног новчаног тока може бити упозоравајућа у смислу 

могућности сервисирања свих обавеза како у кратком тако и у дугом временском периоду. 

Укупно посматран новчани ток из пословних активности може бити позитиван и 

негативан. Негативан новчани ток који је последица негативног сценариа може бити 

узрокован повећањем потраживањима од купаца, производњом аутпута који нису 

конкурентни на тржишту, исплата дугова из предходног периода и сл. су активности који 

воде ка ликвидиације. У оваквом сценарију пословни партнери биће уздржани од сарадње 

са односним предузећем. Такође, негативни новчани ток из пословне активнсоти може 

бити негативан, с тим што се односни новчани ток одвија по позтивном сценариу за 



предузеће. Наиме, предузеће да би расло и развијало мора улагати у своју имовину уз 

претпоставку да ће у будућности односно улагање утицати повољно на профитабилност 

фирме али и новчане токове (нарано уз анализу ефикасности и ефективности поменуте 

инвестиције предузећа од стране разних стејкхолдера). Оно што је битно негативни 

новчани токови морају трајати релативно кратко јер предузеће мора обезебедити довољно  

готовине
12

 како због поштовања принципа ликвидности тако и исплате приноса 

власницима (а на основу тога и тржишна вредност самог предузећа). Позитивни новчани 

токови такође морају бити анализирани  у смислу њиховог порекла тј. да ли је реч о 

позитивним токовима из пословне активности или је реч о новом задуживања предузећа 

или предузеће одлаже плаћање својих обавеза... 

Да би се још аналитичније анализирали новчани токови могу се користити 

адекватни  новчаних показатеља. Квалитет прихода даје информацију о одступању 

фактурисаних и наплаћених прихода.  Квалитет прихода за 2006. годину може се изразити  

помоћу следећег рациа
13

:  

                 
                                                                                         

                  
  

                 
                           

               
 

       

       
   

Интервал кретања односног коефицијента је од 0 до 1 и што је израчунати рацио ближи 

јединици можемо рећи да је квалитет прихода бољи.  

Истом аналогијом може се утврдити и квалитет добитка за 2006. годину и то  као 

количник
14

: 

                 
                          

                                   
 

       

      
       

Односни рацио показује за колико постоји одступање пословних прихода и пословних 

расхода (тј. нето пословног добитка) у односу на приливе и одливе готовине на рачуну 

предузећа (тј. новчаних токова из пословних активности). Наравно, да је за предузеће 

повољније да је коефицијент близу јединице, али резултат ће зависити од пословних и 

инвестиционих активности предузећа. Конкетно, мањи пословни новчани ток за 43% од 

оствареног пословног добитка је последица плаћања рачуна добављачима у износу од 

28.800 динара. У 2007. године ситуација је још неповољнија по предузеће јер је одступање 

чак 93%, што је последица како плаћања рачуна добављача за 24.000 динара, тако 

повећавања залиха (залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе, 

                                                           
12

 White G., Sondhi A., Fried D., (2003.)„The Analysis and Use of Financial Statements, Hohn Wiley & Sons,Inc., 

New York, p.92-94. 
13

 Малинић Д., Милићевић В., Стевановић Н., (2013.), „Управљачко рачуноводство“, Економски факултет, 

Београд,  стр. 189. 
14

 Исто, стр. 190. 



датих аванса) за чак 46.800 динара као и повећања конкурентности предузећа у смислу 

експанзије пословне политике у погледу кредитирања купаца, што је имало за последицу 

повећања потраживања од купаца за 51.600 динара. Квалитет добитка је бољи уколико се 

све више смањује апсолутна разлика између између пословног добитка и новчаног тока из 

пословања. Дакле, разлози за одступање могу бити оправдани, на пример  уколико се 

више измирују обавезе према добављачима, повећавају залихе услед инвестиционе 

активности, али и неоправдани услед неделотворних пословних одлука или услед 

намерног погрешног приказа пословног добитка (амортизације и резервисања). Детаљним 

анализирањем нето новчаног тока и добитка може се дати коначни суд о квалитету 

добитка предузећа. 

Следећи рацио новчаних токова односи се на способност предуезећа да капиталне издатке 

(нематеријална имовина, некретнине, посторојења и опрема) финансира из сопствених 

средстава, тј. колико је потребно екстерних средстава како би се планирани обим 

капиталних инвестиција могао остварити. Односни рацио нам пружа и информације у 

смислу промене финансијске структуре у предузећу, будућим финансијским новчаним 

токовима као и величини трошкова капитала 
15

 

                            
                                  

                                                                                
  

                            
      

              
                    

 

Ригорознији тест покрића капиталних издатака добија се када се од новчаног тока из 

пословања одузму дивиденде и ставе у однос са капиталним издацима. У оба рациа 

покрића капталаних издатака потребно је да вредност рациа буде што већа јер ће утицати 

на побољшање финансијске позиције предузећа. Што је нижа вредност односног рациа то 

ће утицати на менаџмент да се мора определити за једну од алтернатива, исплату 

дивиденди или инвестиције, што може негативно утицати на субјективну представу 

најзначајнијијих стејкхолдера предузећа. 

                                                    
                                  

                
  

                                                    
             

       
                    

Још један рацио нам може помоћи у весзи сагледавања финансијског стања предузећа. 

Конкретно, Cash flow по акцији
16

 нам говори колико је предузеће способно (колико је 

било способно да омогући готовог новца) да врши исплату створеног добитка власницима 

акција предузећа. У овом случају требара зликовати  рацио добитак по акцији од рација 
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 Исто, стр. 190-191. 
16

 Исто, стр. 189. 



Cash flow по акцији. У завиности од величине расположивих средстава готовине 

предузећа ће морати да доноси одлуке у односном смислу „шта урадити“ како би 

корисност за предузеће била што већа. 

                    
                                                 

                                       
 

 

Анализирање новчаних токова захтева, такође, узимање у обзир и показатеља 

ликвидности предузећа јер ликвидност предузећа је у директној интеракцији са новчним 

токовима предузећа и то пре свега код ригорозног рациа ликвидности.  

                               
              

                       
  

 
                                                                              

                       
  

 

                                       
                                   

                   
  

  
                                                                    

                       
  

Нето обртна средства = Обртна средства – Краткорочне обавезе.  

 


