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Abstract: Учесници у инвестиционим активностима пред изазовима су јер морају да доносе одлуке у
динамичном окружењу, што значи да се одлуке о цени трансакције, висини улагања, стварној вредности
коју набављају или продају, преузетим ризицима, очекиваним профитима, морају донети у кратком року. 
Све ове одлуке произлазе из процеса који се ослањају на цене које важе на тржишту, с једне, и модела
вредновања, чији је циљ утврђивање стварне вредности предузећа, с друге стране. Анализа
финансијских извештаја саставни је део свих традиционалних модела за вредновање предузећа, док
њена улога у примени тржишних модела мултипликатора није значајна. Циљ рада је да се испита улога и
остварени допринос укључивања традиционалне финансијске анализе у процесе вредновања предузећа
моделом П/Е  мултипликатора.  
Keywords: анализа биланса, раст и ризик предузећа, П/Е мултипликатор. 
 
Сажетак: Participants in investment activities are challenged because they have to make decisions in a dynamic
environment, which means that the decisions about the price of the transaction, the amount of investment, the 
intrinsic value of acquired or sold company, risks taken, must be made in the short term. All these decisions
stem from processes that rely on prices that are valid on the market, on the one hand, and valuation models,
which aim to determine the intrinsic value of the enterprise, on the other. The analysis of financial statements is
an integral part of all traditional valuation models, while its role in the application of multiplier market models is
not significant. The aim of the paper is to examine the role and the contribution of the traditional financial
analysis in the processes of valuation of enterprises with P/E multiplier.  
Кључне речи: Financial analysis, growth and risk, P/E multiplier.  
 
 

Увод  

Одабир модела вредновања предузећа и прикупљање релевантних информација 
за њихову примену саставни су део инвестиционих процеса и одлучивања у 
оквиру њих. Задатак одабраних модела вредновања предузећа јесте да на основу 
свих прикупљених познатих и пројектованих података утврде стварну вредност 
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предузећа, која представља кључну одредницу приликом утврђивања цена 
трансакција и представља подлогу за доношење одлука у вези са својинским 
трансформацијма. Ефикасни модели вредновања као резултат процене имају 
исправно процењену стварну вредност предузећа, односно, ефикасне моделе 
вредновања карактерише мала грешка процене.  

Процес вредновања моделима тржишних мултипликатора подразумева 
обрачун вредносно релевантних мултипликатора компаративних предузећа, 
њихово агрегирање у јединствени показатељ групе (мултипликатор 
компаративне групе) и примену на вредносно релевантну основу циљног 
предузећа. Рачуноводствене информације, преточене у мултипликаторе 
вредности компаративних предузећа, уз вредносно релевантну основу циљног 
предузећа, детерминишу вредност циљног предузећа.  

Модел П/Е мултипликатора је, због доступности потребних података, 
економско-теоријске утемељености и веза с традиционалним моделима 
вредновања, изразито погодан за употребу у савременим околностима, које 
карактеришу динамично окружење, трендови пораста инвестиционих активности 
на дневном нивоу и захтеви да се одлуке доносе брзо. Међутим, као ограничење 
модела П/Е мултипликатора поставља се мања прецизност процене вредности у 
односу на друге општеприхваћене моделе. Ово ограничење П/Е мултипликатора 
пре свега је узроковано поједностављеним приступом одабира компаративних 
предузећа на основу чијих биланса се вреднује циљно предузеће. Тржишни 
учесници често ради ефикасности доношења одлука прихватају одређени, виши 
степен грешке процене који модели П/Е мултипликатора дају.  

Циљ емпиријског истраживања јесте да се у стандардни модел вредновања 
П/Е мултипликатором укључе елементи финансијске анализе и на тај начин 
постигне унапређење резултата модела, односно смањи грешка процене. 
Испитаће се разлика у грешци вредновања пре и после укључивања анализе 
финансијских извештаја у основне кораке процеса вредновања моделима 
мултипликатора. Узорак на којем је спроведено истраживање обухвата предузећа 
из европских земаља која послују у оквиру одабраних индустрија производног 
сектора. 

1. Концепт вредновања тржишним мултипликаторима 

Вредновање предузећа је поступак који за циљ има давање мишљења о вредности 
одређеног својинског интереса на дан вредновања (Саковић, 2018, стр. 6). 
Својински интерес се може односити на капитал предузећа, односно на његову 
нето имовину, или на укупно инвестирани капитал, који, поред акцијског, 
обухвата и позајмљени капитал. 

Тржишни модели, или модели тржишних мултипликатора, вреднују циљно 
предузеће на основу вредности које важе за компаративна предузећа на тржишту. 
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Ово су тренутно најзаступљенији модели за вредновање предузећа, са учешћем 
од преко 70% у оствареним проценама, посматрајући аналитичке извештаје 
америчких институција (Demirakos, Strong, Walker, 2004, стр. 230). Тржишни 
мултипликатор представља однос тржишне вредности предузећа и вредносно 
релевантне основе из финансијских извештаја.  

П/Е мултипликатор представља однос тржишне капитализације предузећа 
и нето добитка. П/Е мултипликатор је убедљиво најчешће коришћен 
мултипликатор вредности у пракси. Први пут се користио још 1930. године. 
Разлог његове велике примене јесу доступност података, али и везе с 
традиционалним моделима дисконтовања дивиденди. Према Саковићу (2018), 
повезаност с детерминантама модела дисконтовања дивиденди разлог је зашто се 
П/Е мултипликатор често користи у дефинисању инвестиционих стратегија (стр. 
47). Анализирајући категорије као што су ризик предузећа, раст и потребе за 
реинвестирањем, инвеститори могу да процене да ли су акције предузећа 
потцењене или прецењене. У принципу, правило је да предузећа с већим растом, 
мањим ризиком и нижом стопом реинвестирања добити имају виши П/Е 
мултипликатор. Висок П/Е мултипликатор значи да предузеће вреди много у 
односу на јединицу добити коју остварује. Да ли је та вредност оправдана зависи 
од претходно набројаних карактеристика. 

Без обзира на општу прихваћеност П/Е мултипликатора, он има и одређене 
недостатке, који ограничавају његову употребу. Tremolizzio (2009) сматра да се 
недостаци П/Е мултипликатора огледају у следећем. 

1. Вредности П/Е мултипликатора под утицајем структуре капитала. Два 
предузећа која имају исти пословни добитак могу да имају веома различит нето 
добитак. Предузећа могу вештачки да подижу П/Е вредност, тако што подижу 
задуженост, што смањује нето добит. Смањивање нето добити, уз непромењену 
тржишну капитализацију, повећава П/Е.  

2. П/Е мултипликатор укључује и трошкове који нису део основног 
пословања, односно разне једнократне, ванредне трошкове, који нису повезани с 
креирањем вредности. Из тог разлога нето добит понекад буде неоправдано 
негативна или веома мала, а тада П/Е мултипликатор није примењив. Из овог 
разлога се сугерише употреба категорије ЕБИТДА уместо нето добити. 

3. П/Е мултипликатор је осетљив на промене рачуноводствених политика, 
као што су амортизација основних средстава, резервисања и сл. (стр. 19). 

Карактеристика модела П/Е мултипликатора јесте да процењену вредност 
заснива на информацијама са два извора: биланса компаративних и циљног 
предузећа, с једне, те организованог тржишта капитала, с друге стране. Услов за 
адекватно процењивање овим моделом јесте да су све прикупљене информације 
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вредносно релевантне. Информације су вредносно релевантне уколико мењају 
укупну информативну подлогу на тржишту, односно уколико их учесници на том 
тржишту активно користе приликом доношења одлука о инвестирању (Collins, 
Maydew, Weiss, 1997), водећи се притом искључиво јавно доступним 
рачуноводсвтеним информацијама из биланса предузећа (Ball, Brown, 1968, стр. 
159). Према схватању које вредносну релевантност посматра из угла модела 
вредновања, рачуноводствене информације су вредносно релевантне уколико 
помажу у предвиђању вредности који су неопходне у анализи традиционалним 
моделима вредновања (Chang, 1999, стр. 16). 

„Концепт тржишног вредновања или како се још назива концепт 
релативног вредновања заснива се на закону једне цене“ (Esty, 2000, стр 24.). 
Према овом принципу, на ефикасним тржиштима слична имовина треба да има 
сличне цене. У контексту вредновања предузећа то значи да слична 
(компаративна) предузећа треба да имају сличне тржишне вредности. 

Schreiner (2007) сматра да стандардни процес вредновања моделом П/Е 
мултипликатора обухвата четири корака: 

1. евалуација критеријума за одабир мултипликатора; 

2. утврђивање компаративних предузећа и креирање компаративне групе; 

3. обрачун јединственог П/Е мултипликатора компаративне групе 
предузећа; 

4. примена П/Е мултипликатора компаративне групе и вредновање циљног 
предузећа (стр. 49). 

Претходно описани поступак вредновања предузећа карактерише 
стандардна грешка процене која је већа од грешке коју дају традиционални 
приносни модели. Из овог разлога се моделима мултипликатора као највећа 
замерка истиче поузданост процене. Према мишљењу аутора, ова грешка 
процене је у највећој мери резултат погрешног приступа одабиру компаративних 
предуезећа у компаративну групу (други корак), односно, резултат тога што се 
компаративна група формира искључиво на основу идустријске припадности, без 
укључивања додатне анализе компаративности, засноване на билансним 
позицијама односно рацио бројевима. 

Претпоставка аутора, која представља основ за спроведено емпиријско 
истраживање, јесте да анализа финансијских извештаја, односно њено укључење 
у стандардни процес одабира компаративних предузећа, може да унапреди 
резултате вредновања моделом П/Е мултипликатора. 
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2. Анализа биланса и модели вредновања 

Чавић (2009) сматра да „анализа финансијских извештаја представља одабир, 
оцену и интерпретацију финансијских података ради сагледавања пословних 
перформанси и финансијског положаја предузећа“ (стр. 70). „Њена улога је да 
подвргне посматрању, испитивању, оцени и формулисању дијагнозе оних 
процеса који су се десили у предузећу и који се као такви налазе сажети у оквиру 
финансијских извештаја“ (Кнежевић, 2007, стр. 4). Основни циљ анализе јесте 
обезбеђивање информација за доношење пословних одлука.  

Анализа финансијских извештаја подразумева разликовање следећих врста 
анализа: 

1. хоризонтална и вертикална рацио анализа 

2. анализа приносног положаја (финансијског резултата) 

3. анализа имовинског положаја 

4. анализа финансијског положаја 

5. анализа бонитета 

6. анализа квалитета добитка (Родић, Лакићевић, Вукелић, Андрић, 2007, 
стр. 125) 

Финансијска анализа у суштини представља тзв. рацио анализу, која 
рефлектује однос једне билансне позиције према другој билансној позицији у 
елементарној квантитативној једначини (Ристић, Комазец, 2011, стр. 24). Анализа 
финансијских извештаја саставни је део свих модела вредновања, а у зависности 
од врсте анализе, њена улога може бити мање или више значајна за утврђивање 
процењене вредности. Резултат финансијске анализе треба да буде сет 
финансијских показатеља који представљају неопходан инструмент за: 

поређење перформанси предузећа с перформансама конкурената, из чега се 
могу извући различити закључци о успешности пословања; 

 идентификовање фактора који утичу на вредност предузећа; 

 оцену финансијског ризика помоћу којег се утврђује дисконтна стопа; 

примену појединих метода процене за које је неопходно имати одређене 
показатеље (Леко, Влаховић, 1997, стр. 34). 

Van Hornе и Wachowicz (2007) истичу да се у пракси користе две основне 
врсте финансијских рација: рацио биланса стања и рацио биланса успеха (успеха 
и стања). У оквиру ове две врсте, исти аутори укључују пет стандардних рација: 

 рацио ликвидности 
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 рацио финансијског левериџа (задужености) 

 рацио покрића 

 рацио активности и 

 рацио профитабилности (стр. 134). 

Једна од основних замерки финансијској анализи, пре свега рацио анализи, 
огледа се у чињеници да не постоје показатељи који су опште намене и који се 
могу са истом поузданошћу применити на сва предузећа и све индустрије. 
Такође, рацио анализа је условљена рачуновнодственим евидентирањем 
пословних промена. Уколико не постоји једнообразност у финансијском 
извештавању, употреба рацио бројева може у компаративној анализи да доведе 
до погрешних закључака. Евидентно је и ограничење да рацио бројеви не указују 
на перформансе предузећа које се не исказују новчано и које се и не евидентирају 
у финансијским извештајима, а које могу бити од значаја за доношење одлука. 
Према Žager, Mamić и Sever (2008), „информације које се добијају анализом 
финансијских извештаја заснованој искључиво на рацио показатељима нису 
свеобухватне и не осигуравају разматрање целине пословања предузећа“ (стр. 
33). 

Улога анализе финансијских извештаја у процесима вредновања моделом 
П/Е мултипликатора везује се за креирање информативне подлоге у вези с 
категоријама раста и ризика предузећа. Ове категорије представљају спону овог 
мултипликатора са моделом дисконтовања новчаних токова, с једне стране, а с 
друге стране аналитички показатељи раста и ризика представљају алат за анализу 
прецењености или потцењености акција. У наставку рада ће емпиријским 
истраживањем бити испитана улога анализе финансијских извештаја у процесима 
формирања компаративних група када се вредновање ради П/Е 
мултипликатором, као и остварени допринос на резултате вредновања. 

3. Проблем, циљ и методологија емпиријског 
истраживања 

Циљ емпиријског истраживања јесте да се испита да ли се резултати вредновања 
предузећа моделом П/Е мултипликатора побољшавају, тј. да ли се грешка 
процене смањује ако се у стандардни начин одабира компаративних предузећа 
имплементирају додатни критеријуми у виду сличности одабраних аналитичких 
показатеља. 

Стандардни процес вредновања моделима мултипликатора подразумева 
формирање компаративне групе предузећа искључиво на основу критеријума 
индустријске припадности. Приступ секторске припадности полази од 
претпоставке да су предузећа која се баве истом делатношћу, тј. она која послују 
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у истом индустријском сектору, у довољној мери компаративна по свим 
критеријумима који формирају вредност предузећа (Park, Lee, 2003, стр. 332). 
Предуслов за функционисање овог начина креирања компаративне групе јесте да 
на тржишту постоји јасна подела делатности, односно класификациони системи 
по којима би се предузећа разврстала у складу с основном делатношћу. „По 
природи, што је индустрија ’финије’ структурирана, предузећа унутар ње су 
сличнија међусобно и могуће је лакше пронаћи компаратвно предузеће које ће 
бити коришћено као бенчмарк за потребе вредновања“ (Eberhart, 2001, стр. 1392). 

Критика секторског приступа приликом формирања компаративних група 
почива на чињеници да су предузећа унутар исте гране, иако компаративна по 
врсти производа и услуга које пружају, не нужно компаративна по 
критеријумима који су од значаја за формирање вредности. Нпр., предузећа из 
исте делатности могу бити у различитим фазама животног циклуса, могу имати 
различито учешће на тржишту и однос с купцима, затим могу имати различите 
нивое дуга, показатеље економичности, профитабилности итд. Овај приступ само 
претпоставља сличност предузећа по основним критеријумима од важности за 
вредновање. Johnson (2001) сматра да ова пракса може довести до погрешних 
резултата зато што постоје разлике у утрживости акција предузећа, јер се цене 
акција претежно формирају на бази оствареног трговања, где је циљ куповина 
или продаја малог броја акција, а не целих предузећа. 

Критеријум секторске припадности, иако најчешће коришћен за 
формирање компаративних група, показао се као недовољан да би се обезбедила 
довољно поуздана процена вредности моделом П/Е мултипликатора. Просечне 
грешке процене остварене у пракси као мера успешности модела вредновања 
указују на мању ефикасност овог модела у односу на традиционалне моделе за 
вредновање, нпр. дисконтовања новчаних токова и дивиденди.  

У складу са постављеним циљем истраживања, предвиђена методологија 
подразумева да се анализом финансијских извештаја потенцијално 
компаративних предузећа креирају додатни критеријуми компаративности и да 
они буду елиминациони фактори приликом формирања компаративне групе. 
Циљ је формирати бројчано мању али хомогенију компаративну групу, чија ће 
примена у процесу вредновања мултипликатором резултирати мањом грешком 
процене модела  П/Е мултипликатора.   

За потребе вредновања моделом П/Е мултипликатора ово значи да 
предузећа у компаративној групи морају бити компаративна по основу ових 
кључних детерминанти вредности. Утврђивање компаративности на основу ових 
параметара могуће је само спровођењем финансијске анализе и утврђивањем 
аналитичких показатеља посебно за свако предузеће из групе, као и за циљно 
предузеће, а затим њиховим поређењем. Анализа финансијских извештаја овде 
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има улогу да обезбеди информације о вредностима аналитичких показатеља који 
се сматрају детерминантама вредности, с крајњим циљем обезбеђивања 
информативне подлоге за доношење одлуке о формирању компаративне групе 
предузећа. 

Предложени аналитички показатељи који ће у емпиријском истраживању 
послужити као елиминациони критеријуми за формирање компаративних група 
изведени су анализом детерминанти вредности код модела дисконтовања 
новчаних токова. По аналогији са ДНТ моделом, те детерминанте вредности 
везују се у највећој мери за раст и ризик предузећа, а аналитички показатељи 
који ће се сматрати верним репрезентима ових детерминанти јесу раст прихода 
од продаје, као репрезент раста предузећа, и левериџ (однос дугорочног дуга и 
сопственог капитала), као репрезент финансијског ризика предузећа. 

 Раст прихода од продаје често је кључни показатељ раста предузећа као 
целине, јер указује на пораст обима пословања предузећа и повезан је с 
растом свих осталих категорија на основу којих се обрачунава раст 
предузећа. У контексту раста предузећа, као детерминанте његове 
тржишне вредности, раст прихода од продаје симболизује укупно 
позитивно померање предузећа, које, уколико прати одређени тренд, 
указује на то да предузеће у континуитету унапређује своје пословање и 
тиме ствара предуслове за повећање своје тржишне вредности. 

 Показатељ односа дугорочних екстрених извора и сопствених извора 
финансирања сматра се значајним у анализи финансијске структуре, јер 
дугорочни дугови имају већу специфичну тежину од краткорочних. По 
правилу, дугорочни дугови увек подразумевају трошак камате, док 
краткорочни дугови могу бити резултат и односа с добављачима, који 
често не повлаче трошак камате. Овај показатељ показује колико 
предузеће ангажује дугорочних извора на сваки динар уложеног 
сопственог капитала. Такође, овај показатељ изражава степен 
финансијског левериџа којим се анализирају ефекти финансирања из 
позајмљених извора на рентабилност сопственог капитала. Наиме, 
фиксни финансијски расходи узрокују финансијски ризик, што активира 
дејство финансијског левериџа. Када се пословна средства финансирају 
једним делом из задуживања која су оптерећена ценом (каматном 
стопом), треба очекивати да се стопа приноса на сопствена средства 
разликује од стопе приноса на укупна средства. Интензитет дејства 
финансијског левериџа зависи од степена у којем су фиксни трошкови 
задуживања покривени пословним добитком. 

Методологија емпиријског истраживања подразумева следеће кораке: 

1. обрачун П/Е мултипликатора вредности за сва потенцијално 
компаративна предузећа; 
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2. сегментирање предузећа само по индустријској класификацији (први 
приступ); формирање компаративних група за потребе примарног 
истраживања; 

3. додатно сегментирање (елиминисање) предузећа на основу 
сличности одабраних аналитичких показатеља (други приступ); 
формирање бројчано мањих, али хомогенијих компаративних 
група за потребе секундарног истраживања; 

4. агрегирање тржишних мултипликатора компаративних предузећа по 
компаративим групама; посебно за примарно и секундарно 
истраживање; 

5. обрачун вредности циљних предузећа применом оба приступа;  

6. компарација утврђене вредности циљних предузећа с њиховом 
рефрентном вредношћу, односно утврђивање грешке процене по 
оба приступа; тржишна капитализација циљних предузећа 
користиће се као референтна вредност за тестирање П/Е 
мултипликатора; 

7. компарација утврђених грешака процена по првом и другом 
приступу (примарно и секундарно истраживање), утврђивање 
разлика, статистичке значајности и доношење заључакао 
оствареном унапређењу модела П/Е мултипликатора. 

Слика 1. Графички приказ тока истраживања 

Обрачун П/Е 
мултипликатора

Формирање компаративне 
групе

Мултипликатор
групе 1

Вредновање предузећа

‐ Секторска 
припадност

- Сличност 
аналитичких 
показатеља раста 
и ризика

Примарно истраживање Секундарно истраживање

‐ Секторска 
припадност

Мултипликатор
групе 1

Вредност 1 Вредност 2

 
Извор: Аутор 
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4. Узорак и подаци 

Узорак емпиријског истраживања чине предузећа европских земља која послују у 
оквиру производног сектора и која се класификују као велика. Индустрије 
обухваћене истраживањем су прехрамбена индустрија, фармацеутска индустрија, 
индустрија намештаја и дуванска индустрија. 

Временски период на који се односе прикупљени подаци јесте 2012–2017. 
године. Укупан број предузећа која чине иницијални узорак износи 271, што 
укупно представља 1.563 опсервација у иницијалном узорку. Ради обезбеђења 
једнообразности у квалитету података, након формирања иницијалног узорка 
извршено је елиминисање екстремних вредности из узорка, као и других за 
анализу неадекватних података. Након извршених елиминација, број опсервација 
у узорку је сведен на 1.186. Извор за прикупљање потребних података била је 
међународна база података Амадеус1, из које су прикупљени финансијски 
извештаји предузећа и сви остали потребни подаци. Због природе П/Е 
мултипликатора који је предмет истраживања, узорак садржи само финансијске 
извештаје који показују позитиван финансијски резултат посматраног предузећа. 

Дескриптивна статистика финансијских података предузећа која чине 
узорак истраживања приказана је у Табели 1. 

Табела 1. Дескриптивна статистика узорка – финансијски подаци 

Просечне 
вредности у 

хиљадама еура 

Број 
опсервација 

Тржишна 
капитализација 

Укупна 
имовина 

Нето 
добит 

Књигов. 
вредност 
капитала 

Прехрамбена 696 368.764 390.793 44.657 166.025 
Дуванска 29 17.235.147 11.758.327 1.268.393 3.037.743 
Фармацеутска 339 6.313.575 3.759.139 488.382 1.408.832 
Намештаја 122 1.991.724 653.478 129.448 396.779 
Укупно 1.186 6.477.303 4.140.434 482.720 1.252.345 

Извор: Калкулација ауторa 

Дескриптивна статистика узорка која се односи на вредности тестираног 
П/Е мултипликатора приказана је у Табели 2. 

Табела 2. Дескриптивна статистика вредности П/Е мултипликатора 

П/Е 
мултипликатор 

Број 
опсервација 

Аритметич
ка средина 

Медијан
а 

Миниму
м 

Максиму
м 

Прехрамбена 696 11,45 9,52 0,94 39,65 
Дуванска 29 13,11 12,14 1,86 37,21 
Фармацеутска 339 14,89 13,26 0,76 39,32 
Намештаја 122 7,56 6,62 0,99 39,56 

Извор: Калкулација ауторa 

                                                           
1
 https://amadeus.bvdinfo.com/version-2017928/home.serv?product=AmadeusNeo (9. 4. 2018) 
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5. Резултати истраживања 

По угледу на истраживање Саковића (2018), резултати емпиријског истраживања 
ће бити презентовани у виду мера централне тенденције грешке процене 
(аритметичке средине и медијане) и као удела предузећа која имају грешку мању 
од 15% и 25%. Преглед резултата по утврђеним категоријама за презентацију 
приказан је у наредној табели.  

Табела 3. Категорије резултата грешке процене по индустријама 

Индустрија 
Аритметичка 

средина Медијана % < 15% % < 25% 

Приступ Први  Други Први  Други Први  Други Први  Други 
Прехрамбена 22,37% 18,34% 21,25% 17,87% 36,74% 44,67% 65,54% 69,12% 
Дуванска 23,73% 19,46% 16,15% 12,23% 46,75% 54,00% 62,64% 72,00% 
Фармацеутска 24,49% 19,31% 24,88% 22,16% 17,23% 27,58% 50,85% 77,28% 
Намештаја 18,20% 16,56% 17,44% 16,38% 35,66% 43,46% 76,19% 86,98% 

Извор: Калкулација ауторa 

Презентовани резултати указују на то да је по свим критеријумима дошло 
до позитивног померања у секундарном (други приступ) истраживању у односу 
на примарно испитивање ефикасности П/Е мултипликатора. Просечна грешка 
процене исказана мерама централне тенденције, аритметичком средином и 
медијаном, смањила се у свим индустријама као резултат промене критеријума за 
одабир компаративних предузећа. Такође, проценат предузећа с грешком 
процене испод 15% и 25% повећао се увођењем додатних критеријума, што 
указује на то да је код већег броја предузећа релативна грешка процене смањена 
испод границе толеранције од 15% и 25%. 

Употребом Т-теста испитана је статистичка значајност претходно 
утврђених унапређења резултата. Т-тест за зависне узорке рачуна разлике између 
мерења на истој групи случајева, или оних случајева који су повезани по својству 
значајном за истраживање. Т-тест спроведен је независно на свим категоријама 
резултата који су коришћени за оцену ефикасности модела П/Е мултипликатора, 
појединачно за сваку индустрију. Као независна варијабла постављено је 
прелиминарно и секундарно мерење, док је зависна варијабла изражена као 
проценат грешке процене за сваку од испитаних категорија.У наредној табели 
презентовани су резултати Т-теста. 
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Табела 4. Статистичка значајност промена резултата истраживања 

 
Извор: Калкулација аутора 

На основу добијених резултата може се закључити да између резултата 
првог и другог мерења постоји статистички значајна разлика у грешци процене за 
све категорије резултата. Већу грешку процене остварују подаци првог мерења, а 
они имају и већу стандардну девијацију. Мању грешку процене, изражену кроз 
све категорије резултата, имају финални резултати. 

Закључак 

У складу с постављеним циљем емпиријског истраживања, испитани су ефекти 
укључивања аналитичких показатеља раста и ризика у процесе одабира 
предузећа у компаративну групу на резултате вредновања моделом П/Е 
мултипликатора. Резултати указују на постојање статистички значајних 
позитивних ефеката на резултате вредновања у одабраним индустријама 
производног сектора. Утврђени резултати процене показују мању грешку када се 
у компаративну групу укључе предузећа која су слична по критеријумима раста 
прихода од продаје и левериџа, него када се формирање компаративне групе 
врши само на основу секторске припадности. 

Остварено унапређење резултата вредновања предузећа П/Е 
мултипликатором значајно је јер омогућава боље разумевање специфичности 
вредновања предузећа овим моделом, дефинисањем релевантних инпута за 
селекцију компаративних ентитета који се користе у процесу вредновања, а 
затим и повећање поузданости доношења инвестиционих и свих других одлука 
од стране институционалних инвеститора, банака и других заинтересованих 
страна које се баве вредновањем предузећа. 

Имајући у виду учесталост примене П/Е мултипликатора у пракси, 
процеси вредновања предузећа П/Е моделом и генерално истраживање 
могућности за његово унапређење представљају област интересантну за даља 
истраживања. Препорука за даља истаживање јесте да се компаративност 
истражи из угла оперативних и физичких показатеља, који су у одабраним 
секторима производне индустрије можда и важнији од финансијских показатеља. 
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Summary  

The results of the empirical research indicate the existence of statistically significant 
positive effects on the results of evaluations in selected manufacturing industries when 
new approach was applied. The results show a decreased valuation error when the 
comparative group includes companies that have similar growth in sales and leverage 
analytical factors, in contrast when formation of a comparative group is carried out 
only on the basis of sectoral affiliation. 

The achieved improvement of the P/E valuation results is significant because it 
enables a better understanding of the specific factors of the P/E valuation processes by 
defining relevant inputs for the selection of comparative entities used. Also,results 
support making more rational investment and other decisions by institutional investors, 
banks and other stakeholders involved in valuing companies. 

 


