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Улога финансијског менаџмента
-садржај-

• Шта је финансијски менаџмент?

• Одлука о инвестирању – Одлука о 
финансирању – Одлука о управљању 
имовином

• Циљ предузећа 

• Стварање вредности – Агенцијски 
проблеми – Друштвена одговорност

• Организација функције финансијског 
менаџмента



УЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА
• Све негде до прве половине XX века финансијски 

менаџери су се примарно бавили и управљали 
готовинским ставкама свога предузећа – и то је углавном 
било све.

• Овај период развоја финансијског управљања 
карактерише традиционални приступ финансијама 
предузећа. 

• Финансијско управљање се бави проблемима правних и 
финансијских односа предузећа и финансијских 
институција које га снабдевају капиталом, као и 
инструментима путем којих се та средства прибављају. 

• Према томе, предмет интересовања је била пасива 
биланса стања предузећа. Одлуке о улагању капитала
доносили су други, а финансијска функција је само 
спроводила те одлуке.



• Педесетих година ХХ века све више се 
прихвата концепт садашње вредности.

• На основу овог концепта финансијски 
менаџери шире своју одговорност (брига о 
избору капиталних инвестиционих 
пројеката).



• Данас, растући утицај на финансијског менаџера 
имају спољни чиниоци (интензивна конкуренција 
међу корпорацијама, технолошка промена, 
несталност инфлације и каматне стопе, светска 
економска несигурност, флуктуирајући курсеви, 
промене у пореским законима, те етичке бриге о 
одређеним финансијским пословима)

• Садашњи приступ финансијском управљању поред 
прибављања капитала, разматра и његову употребу, 
односно обухвата и активу и пасиву биланса стања.



• Савремени финансијски менаџер – мора 
поседовати флексибилност како би се 
могао прилагодити променама у екстерној 
околини.

• Укрштање традиционалних метода са 
новим.



• Способност прилагођавања променама, 
способност проналажења извора 
финансирања, инвестирања у имовину и 
мудро управљање финансијског менаџера 
утицаће на успех предузећа и на укупно 
пословање.

• Сразмерно погрешном алоцирању 
средстава успориће се раст пословања што 
коначно утиче на цело друштво.



• Ефикасна алокација извора неопходна је за 
оптималан раст пословања и остваривање 
успешне зараде појединца.

• Кроз успешну зараду, финансирање и 
управљање имовином, финансијски 
менаџер доприноси предузећу и расту 
целокупног пословања.



Дефиниција финансијског менаџмента

• Финансијски менаџмент се тиче куповине 
(стицања), финансирања и управљања 
имовином имајући на уму исти основни 
циљ пословања.

• Због тога се функција одлучивања 
финансијског менаџмента може поделити 
на три главна подручја: инвестирање, 
финансирање и планирање управљања 
имовином.



ОДЛУКА О ИНВЕСТИРАЊУ
• Одлука о инвестирању најважнија је одлука између три главне 

одлуке у предузећу.
• Доноси се након одређивања укупног износа имовине који је 

потребан за пословање предузећа.
• На десној страни биланса стања налазе се обавезе и капитал 

предузећа, а имовина на левој страни. 
• Финансијски менаџер одређује износ који се треба појавити 

изнад двоструке црте на левој страни биланса – односно 
величину предузећа ( и када је та величина позната, потребно је 
одлучити о структури имовине). 

• Нпр. Колики је део укупне имовине предузећа потребно држати у 
готовини или у залихама?

• Исто се тако не сме занемарити друга страна инвестиција –
дезинвестирање  (имовина која се више не може економски 
оправдати, мора се смањити, елиминисати или заменити).



ОДЛУКА О ФИНАНСИРАЊУ
• Друга важна одлука у предузећу јесте 

одлука о финансирању. 

• Овде се финансијски менаџер брине о 
састављању десне стране биланса стања. 

• Структура финансирања предузећа по 
индустријама се значајно разликује. Нека 
предузећа имају релативно велика 
дуговања, док друга скоро и немају 
дуговања.



• Политика дивиденди се мора посматрати као 
саставни део одлуке о финансирању предузећа.

• % добити исплаћен на име дивиденди одређује 
износ добити које предузеће може задржати. 

• Задржавање већег износа текуће добити у предузећу 
значи да ће мање новца бити расположиво за текуће 
исплате дивиденди. 

• Кад се једном донесе одлука о структури 
финансирања, финансијски менаџер мора пронаћи 
начин како прибавити та средства (познавање 
механизма добијања краткорочних зајмова, уговора 
о дугорочном зајму, или договарс о продаји 
обвезница или акција).



ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ ИМОВИНОМ

• Трећа важна одлука у предузећу. 
• Када је имовина стечена и када је осигурано 

прикладно финансирање, том се имовином и 
даље мора успешно управљати. 

• Финансијски менаџер више брине о текућој 
него о фиксној имовини.

• Ова одговорност захтева да се финансијски 
менаџер више брине о управљању тренутном 
имовином него о управљању фиксним 
капиталом (одговорност за управљање 
фиксним капиталом у великој мери припада 
опративним менаџерима).



Управљање и стицање имовине

• Велики део управљања имовином 
представља одређивање адекватног нивоа 
ликвидности.

• Оптималан ниво текуће имовине зависи од 
профитабилности и флексибилности које су 
повезане с тим нивоом у односу на 
трошкове за њено одржање.



• У прошлости управљање обртним 
капиталом (текућа имовина и извори 
финансирања) одлучујући утицај на улогу 
финансијског менаџера.

• Традиционална функција остала витална, 
али већа пажња усмерена ка управљању 
дугорочном имовином и обавезама.



Финансирање имовине

• Главни аспект финансијског менаџмента 
укључује осигурање извора финансирања 
који је неопходан за стицање имовине.

• Широк спектар извора финансирања.

• Сваки извор одређене карактеристике : 
трошак, рок доспећа, право на имовину...

• Задатак финансијског менаџера –
одређивање најбоље финансијске 
структуре за предузеће.



• Финансијски менаџмент укључује стицање 
имовине, њено финансирање и управљање 
њоме.

• Међусобно повезана три подручја 
одлучивања.



• Одлука о стицању имовине захтева 
финансирање и управљање том имовином, 
док трошкови због финансирања и 
управљања утичу на инвестирање.

• Ове три одлуке, заједно одређују вредност 
предузећа за његове акционаре.



Циљ предузећа

Максимизирање профита?

Максимизирање зараде по акцији?

 Тржишна цена акција тј. Максимизирање 
вредности за акционаре (власнике)



ЦИЉ ПРЕДУЗЕЋА

• Правилно управљање финансијама захтева 
постојање намере или циља.

• Оцена исправности одлуке о финансирању 
мора се спроводити према одређеним 
стандардима. 

• Претпоставка: циљ предузећа је 
максимирање богатства садашњих власника 
предузећа.

• Доказ о власништву над корпорацијом су 
обичне акције . 



ЦИЉ ПРЕДУЗЕЋА

• Богатство акционара може бити приказано 
тржишном ценом обичне акције предузећа, 
која је одраз одлука предузећа о 
инвестирању, финансирању и управљању 
имовином. 

• Успех пословне одлуке се одражава преко 
учинка који та одлука има на цену акције.



Стварање вредности

• Максимизирање профита - максимирање зараде предузећа 
након пореза.

• Максимизирање профита врло често прави циљ пословања 
предузећа. 

• У оквиру тог циља менаџер може наставити повећавати профит 
издавањем акција, те тако добијени новац улагати у трезорске 
записе. 

• Резултат за већину предузећа смањење удела свих власника у 
профиту – а то значи да ће се смањити зарада по акцији (зарада 
након пореза подељена бројем акција у промету).

• Максимизирање зарада по акцији доказни начин 
максимизације профита. 

• Максимизација зараде по акцији није потпуно оправдан циљ 
јер не одређује рокове и трајање очекиваних приноса. 



• Да ли је инвестициони пројекат који ће 
остварити годишњи принос од 100 000 
дин. након пет година вреднији од 
пројекта који ће остваривати годишњи 
принос од 15 000 дин. сваке године у 
следећих пет година? 



• Одговор на питање зависи од временске 
вредности новца за предузеће и 
инвеститоре. 

• У анализи се мора узети у обзир временска 
димензија приноса.



• Други недостатак максимирања зараде по 
акцији као циља пословања јесте ризик који 
се не разматра ( нпр. неки су инвестициони 
пројекти ризичнији од других,  због чега ће 
очекивано кретање зарада по акцији бити 
ризичније ако се предузму ти пројекти).



• На крају, с тим циљем се не узима у обзир учинак 
политике дивиденди на тржишну цену акција (ако је 
максимирање зараде по акцији једини циљ, предузеће 
никада неће исплатити дивиденду).

• Управо због наведених разлога, циљ максимизације 
зараде по акцији не мора бити исти као и циљ 
максимирања тржишне цене акција. 

• Тржишна цена акција предузећа је одређивање 
вредности одређеног предузећа коју одређују сви 
учесници на тржишту (приликом њеног формирања 
узима се у обзир садашња и очекивана будућа зарада по 
акцији; временски размак, трајање и ризик тих зарада...)

• Тржишна цена показује колико менаџмент ради у корист 
својих акционара.



• Акционари који су незадовољни 
пословањем менаџмента могу продати 
своје акције и уложити их у другу компанију, 
а уколико тај корак предузму и други 
незадовољни акционари, то ће утицати на 
смањење тржишне цене акције.

• Менаџмент мора да ствара вредност за 
акционаре.



Проблеми агенције (заступништва) 
-ОДНОС ИЗМЕЂУ ВЛАСНИКА И МЕНАЏЕРА

• Одвајање власништва од контроле у 
савременој корпорацији може резултирати 
сукобом између власника и менаџера. 

• Циљеви менаџмента се могу разликовати 
од оних које имају акционари у предузећу.

• Одвајање власништва од менаџмента 
ствара ситуацију у којој менаџмент може 
најбоље да делује за свој властити интерес 
уместо за интерес акционара.



• Менаџери = власникови агенти (особе коју 
опуномоћује власник да делује у његово име). 

• Акционари, надајући се да ће агенти радити у 
њиховом најбољем интересу, преносе право 
доношења одлука на њих. 

• Што је мањи удео корпорације у власништву 
менаџмента, мање је вероватно да ће се они 
понашати у складу с начелом максимирања 
богатства акционара и неопходнији су 
акционари ван корпорације који ће надгледати 
њихове активности.



• Неки предлози подразумевају да власници 
не контролишу менаџере, већ да то обавља 
тржиште рада менаџера. 

• Ако на тржишту рада менаџера влада 
конкуренција у предузећу и изван њега, оно 
ће само дисциплиновати менаџере.



Однос који се успоставља између власника 
(принципала) и менаџмера (агента) назива се 
приницпал-агент однос.

Приниципал агент однос може проузроквати 
агенцијкси проблем.

Агенцијски проблем се може манифестовати у 
виду:

Информационе асиметрије

Моралног хазарда



Контрола менаџмента:

Контрола и надзор над привилегијама,

Ревизија финансијских извештаја,

Ограничавањем менаџерских одлука.



Друштвена одговорност

• Максимирање богатства акционара не значи 
да би менаџери требало да занемарују 
друштвену одговорност (заштита потрошача, 
исплата праведних зарада запосленима, 
усавршавање запослених...)

• Менаџерима треба да је својствено да не 
раздвајају интересе стејкхолдера од интереса 
акционара.

• Стејкхолдери – сви који имају улог (интерес) у 
компанији (акционари, инвеститори, клијенти, 
запослени, добављачи, локална заједница)



Корпоративно управљање

Корпоративно 
управљање

Акционари

Топ 
менаџмент

Управни 
одбор



Управни одбор

Управни одбор повезује обичне акционаре и 
менаџмент
Управни одбор:
 Води политику компаније
 Саветује главног извешног директора и топ 

менаџмент
 Запошљава, отпушта и одређује надокнаде главном 

изршном директору
 Одобрава стратегију предузећа
 Одобрава веће инвестиције и куповине
 Надгледа оперативне и инвестиоционе планове
 Одобрава финансијске извештаје.



Сарбејнс-Окслијев закон (2002.)

У Сарбејнс-Окслијевом закону налажу се 
реформе ради спречавања корпоративних и 
рачуноводствених превара. Постављају се 
стандарди корпоративног управљања и 
заговара се оснивање Одбора за надзор 
рачуноводства акционарских друштва.



ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА



• Одговорност руководиоца рачуноводства 
првенствено је рачуноводствене природе.

• Рачуноводство трошкова, прорачуни и 
прогнозе односе се на интерну употребу.

• Екстерни финансијски извештаји 
достављају се државним органима, 
акционарима.



• Одговорност руководиоца финансија дели се на 
подручја одлучивања која су обично повезана с 
финансијским менаџментом: инвестиције (оцена 
економске ефективности инвестиција, управљање 
пензијама), финансирање (односи између 
комерцијалног и инвестиционог банкарства, 
расподела добити), и управљање имовином 
(управљање готовином и управљање кредитима). 

• У предузећу које добро функционише, постоји 
добар проток информација између одељења 
финансија и рачуноводства.

• У малим предузећима, функција руководиоца 
финансија и руководиоца рачуноводства могу се 
спојити у једну функцију.



ПИТАЊА?

• Шта подразумева финансијски менаџмент?

• Које су три главне функције финансијског 
менаџера? Како су оне повезане?

• Одлука о инвестирању?

• Одлука о финансирању?

• Одлука о управљању имовином?

• Циљ предузећа?

• Упоредите и супротставите улоге које имају 
шеф финансија и шеф рачуноводства 
предузећа у пословању предузећа?


