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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ 

РЕЗИМЕ 

Финансијска анализа се бави истраживањем, квантифицирањем и аналитичким 
интерпретирањем функционалних релација које постоје између билансних позиција 
(биланса стања и биланса успеха), са циљем да се омогући валидна оцена 
финансијске позиције рентабилитета пословања предузећа. На овај начин 
дефинисана, финансијска анализа упућује на анализу пословних средстава и извора 
финансирања ових средстава, и на анализу пословног резултата који се добија 
међусобним поређењем пословних прихода и пословних расхода у неком 
временском року. 

Циљеви анализе финансијских извештаја се односе на сагледавање зарађивачке 
способности (рентабилности, профитабилности, успешности) компаније и 
финансијског положаја (статуса) компаније, њезиних новчаних токова и промена на 
капиталу у циљу пружања информација корисницима (наручиоцима) анализе. 

Финансијска анализа је, у основи, рацио анализа изражена у простој 
математичкој формули кроз однос једне билансне позиције према другој. 

Кључне речи: финасијска анализа, извештаји, биланс, показатељи 

АBSTRACT 

Financial analysis deals with research, quantification, and analytical interpretation of
functional relationships that exist between the balance sheet of the balance sheet (balance
sheet and the profit and loss account), with the aim of achieving a valid rating of the
financial position, up-to-date knowledge. In this way, the financial analysis analyzes the
success of the analysis of the successful funds and sources of financing of these funds, and
the analysis of the postal results that have received mutual disruption of operating revenues
and operating expenses in a certain time period.

The purpose of the analysis of the financial statements is to compare the company's
potential capabilities (profitability, profitability, success) and financial position (status) of
the company, and cash flows and changes in capital in order to provide information to
customers (contractors).

Financial analysis is essentially a rational analysis expressed in the space of
mathematical formulations between a balance sheet of the situation towards the other.
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