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Сажетак: Једна од детерминанти која одређује вредност предузећа 
дисконтовањем новчаних токова јесте пројектована вредност новчаних токова у 
будућем периоду. Да би новчане токове пројектовали на реалним основама, 
стратешку перспективу развоја предузећа проценитељи развијају на основу 
рачуноводствених података остварених у претходном периоду и сагледавањем 
пословног окружења предузећа. Рад има за циљ да укаже на тешкоће које се 
постављају пред проценитељима приликом предвиђања будућих новчаних токова. 
Такође, у раду ће се представити и једноставнији начин пројектовања новчаних 
токова у условима стабилног односа дуга и капитала. 
Кључне речи: новчани токови, вредност предузећа, проценитељ, пројектовање, 
субјективност, неизвесност. 
 
Abstract: One of the determinants which determine the enterprise value by discounting 
cash flows is the projected value of cash flows in the forthcoming period. In order to 
project cash flows on more objective basis, estimators develop the strategic perspective 
of enterprise development on the basis of accounting data generated in the previous 
period and understanding the business environment of enterprises. This paper aims to 
highlight the difficulties faced by appraisers in predicting future cash flows. In addition, 
the paper will present a simple way of designing cash flows in terms of a stable 
debt/equity ratio. 
Key words: cash flow, enterprise value, appraiser, design, subjectivity, uncertainty. 
 

УВОД 
 

Приликом вредновања предузећа проценитељ може своје 
мишљење базирати само на основу историјских података приказаних 
у финансијским извештајима предузећа (трошковни приступ) или и 
на основу перспективе развоја предузећа (приносни приступ). 
Трошковни приступ користи трошкове репродукције или замене 
одређене имовине, умањене за амортизацију, да би одредиле 
вредност имовине предузећа. С друге стране, приносни приступ 
сагледава способност предузећа да у будућем периоду генерише 
приносе.  
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Проценитељ се у оквиру приносног приступа може одлучити 
за методе дисконтовања или капиталисања будућих користи. 
Дисконтне методе се користе у условима предвиђања користи 
(новчаних токова, дивиденди) које се значајно разликују од текућих 
вредности, док се методе капиталисања примењују када се не 
очекују значајне промене у будућем пословању.  

Метода дисконтовања новчаних токова је метода вредновања 
предузећа која се у пракси највише користи. Циљ ове методе је да се 
новчани токови пројектовани на основу реалних претпоставки о 
будућем пословању, сведу на садашњу вредност дисконтном стопом 
која осликава ризик остварења будућих резултата. С обзиром на 
примену ове методе, а тиме и значајност, овај рад има за циљ да 
укаже на тешкоће које се постављају пред проценитељима приликом 
предвиђања будућих новчаних токова. Такође, у раду ће се 
представити и једноставнији начин пројектовања новчаних токова у 
условима стабилног односа дуга и капитала. 

 

1. ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВЧАНИХ ТОКОВА У УСЛОВИМА 
ПРОМЕНЉИВОГ И/ИЛИ КОНСТАНТНОГ ОДНОСА ДУЗА И 

КАПИТАЛА 
 

Једна од детерминанти која одређује вредност предузећа 
дисконтовањем новчаних токова јесте  пројектована вредност 
новчаних токова у будућем периоду. Проценитељ треба да сагледа 
све ставке које ће утицати на прилив, односно одлив новчаних 
средстава, што захтева пројектовање биланса успеха и биланса 
стања.  

Приликом пројекције биланса успеха проценитељ полази од 
претпоставки везаних за раст прихода од продаје. Како је основна 
делатност предузећа производња и продаја робе и/или услуга, 
приходи од продаје треба да буду доминантни у структури укупних 
прихода. На основу њих се пројектује и већина пословних расхода. 
Проценитељ сагледава кретање прихода од продаје у протеклом 
периоду, затим макроекономске услове и услове индустријске гране 
у којој предузеће послује. Под тим се подразумева сагледавање 
економске и политичке ситуације у земљи пословања предузећа, 
положај предузећа у односу на конкуренте, могућности 
диверзификације тржишта и др.  

Финансијски приходи које предузеће остварује обично 
представљају зенемарив удео у укупним приходима. Приходе 
финансијске природе предузећа могу остваривати по основу добитка 
од продаје краткорочних или дугорочних хартија од вредности, 
затим камата које добијају по датим кредитима и по основу 
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дивиденди. У зависности од финансијске активности предузећа 
проценитељи пројектују финансијске приходе. 

Остали приходи и расходи се због њихове природе не узимају 
у обзир приликом пројектовања новчаних токова.  

Трошкови материјала представљају директан трошак који се у 
највећем делу прилагођавају обиму прихода од продаје. Уколико се 
утврди константни однос између трошкова материјала и прихода од 
продаје у прошлости, предвиђени износ трошкова материјала 
проценитељи израчунавају као процентуални износ прихода од 
продаје (Познанић, & Цвијановић, 2011, стр. 68).  

Пројектовање трошкова бруто зарада проценитељи утврђују 
полазећи од историјског просечног нивоа трошкова бруто зарада по 
раднику, као и постојеће квалификационе структуре запослених и 
броја запослених. Историјске податке коригују за планирана 
повећања бруто зараде током периода пројекције, смањења броја 
запослених кроз отказе или одлазак радника у пензију, али и могућа 
повећања броја запослених у току године.  

Трошкови текућег одржавања обухватају трошкове који су 
резултат улагања у одржавање постојећег капацитета пословања. 
Могу се пројектовати у апсолутном износу, на основу трошкова у 
претходним обрачунским периодима или као проценат трошкова 
амортизације (Познанић, & Цвијановић, 2011, стр. 68).  

Висина трошкова амортизације зависи од набавне вредности 
основних средстава и амортизационих стопа које се примењују на 
набавну вредност. Основна средства проценитељи деле на групе 
(земљиште, грађевински објекти, опрема, алат) и примењују 
адекватне стопе амортизације за сваку групу. 

У оквиру пословних расхода проценитељ узима у обзир и 
нематеријалне и остале трошкове које једноставно пројектује “на 
основу искуственог процентуалног удела у оствареном пословном 
приходу” (Познанић, & Цвијановић, 2011, стр. 69). 

Потешкоће у пројектовању новчаних токова могу се јавити 
приликом пројекције финансијских расхода. Наиме, висина 
финансијских расхода зависи од структуре пасиве, односно начина 
финансирања предузећа. У питању су камате које предузеће плаћа на 
краткорочно или дугорочно позајмљена средства. Пројектовање 
финансијских расхода се врши на основу постојећег и планираног 
нивоа краткорочних и дугорочних кредита. Да би се направио план 
отплате, битне су информације о висини задужења, каматној стопи и 
року отплате. Израчунавање ануитета је могуће помоћу следеће 
формуле 1 (Родић, & Филиповић, 2010, стр. 78): 
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Где је:  
а = ануитет 
K = главница кредита 
к = уговорена каматна стопа 
1,2...n = период отплате ануитета 

Изазов који се поставља пред проценитељем јесте адекватна 
процена евентуалног новог задуживања, времена задуживања, као и 
предвиђања каматне стопе под којом ће се задуживање извршити. У 
зависности од обрачунавања дуга (кредита) другачијом динамиком 
(нпр. у опадајућим ануитетима или истим ануитетима, али да се 
капиталисање, односно плаћање камате врши полугодишње или 
годишње, а не на месечном нивоу), трошкови камата би се 
разликовали, што би утицало и на новчани ток након сервисирања 
дугова који се користи у моделу процене вредности предузећа. 

Пројекцију нових задужења предузећа у току пројектованог 
периода проценитељи обично везују за планиране капиталне 
инвестиције, које повећавају вредност сталне имовине у билансу 
стања. Ако се стална имовина (изузев финансијских пласмана) 
пројектује без додатних инвестиција, вредност сталне имовине из 
године у годину ће се смањивати за износ обрачунате амортизације. 
Финансијске пласмане проценитељи пројектују у складу са 
финансијским ангажовањем предузећа. 

Веома битна ставка за изачунавање нето новчаних токова 
јесте и инвестиција у нето обртна средства. Пројектовање нето 
обртних средстава се врши на основу коефицијента обрта за свако 
појединачно обртно средство и изворе средстава и годишњег 
промета датих позиција. На износ промета сваке позиције нето 
обртних средстава примењује се одговарајући коефицијент обрта и 
добијају се годишњи износи потребних средстава и извора средстава. 
Разлика између потребних средстава и потребних извора средстава 
представља нето обртна средства. Инвестиције у нето обртна 
средства у годинама пројекције представљају апсолутну разлику 
нивоа нето обртних средстава у датој години и нивоа нето обртних 
средстава у претходној години пројекције. 

Пројектовање краткорочних и дугорочних кредита је 
повезано са пројектовањем финансијских расхода. Када проценитељ 
у пројектованом периоду не узима у обзир нове кредите, тада се у 
билансу стања кредити смањују из године у годину за износ 
отплаћене главнице.  
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Приликом пројекције капитала проценитељ се води 
пројектованим нето резултатом на основу кога повећава (нето 
добитак) или смањује (нето губитак) постојећу вредност капитала за 
сваку годину пројекције. 

На крају, да би проценитељ израчунао износ нето новчаних 
токова који ће се користити за процену вредности предузећа, обично 
полази од нето добити која се коригује за инвестиције које предузеће 
чини. Инвестиције представљају одлив новчаних средстава, а могу 
бити капиталне инвестиције или инвестиције у нето обртна средства. 
Вредност капиталних инвестиција се смањује за трошкове 
амортизације да би се добили нето капитални издаци предузећа. 
Амортизација обрачуната на основна средства не представља 
стварне новчане издатке, а пошто је одузета приликом израчунавања 
нето добити, мора се додати назад приликом израчунавања нето 
новчаног тока. Повећање нето обртних средстава доводи до смањења 
новчаних средстава и обрнуто, смањење нето обртних средстава 
ослобађа више говотине за акционаре. 

Да би се израчунао нето новчани ток морају се узети у обзир 
и нова и стара задужења. Сваки нови дуг предузећа доводи до 
повећања новчаних средстава. Нето задужења предузећа 
представљају разлику између нових задужења и отплате постојећег 
дуга. За тај износ коригује се нето добит. 

Узимајући у обзир претходн констатације, нето новчани ток 
се израчунава на следећи начин (Damodaran, 2002): 

Нето добит - (Капитални издаци – Амортизација) – 
Промена у нето обртним средствима + (Нови дуг – Отплата 
постојећег дуга)                                                                                     (2) 

Пројектовање новчаних токова захтева од проценитеља 
компетентност, објективност, време, познавање услова у којима 
предузеће послује, прецизност и довољност информација. У 
недостатку неких од набројаних фактора проценитељи прибегавају 
једноставнијим и бржим методама вредновања предузећа као што су 
метод дисконтовања дивиденди или дисконтовање новчаног тока пре 
сервисирања дугова. 

 
2. ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВЧАНИХ ТОКОВА У УСЛОВИМА 

КОНСТАНТНОГ ОДНОСА ДУГА И КАПИТАЛА 
 

Новчани ток је могуће израчунати много једноставније у 
условима константног односа дуга и капитала предузећа које се 
процењује, у односу на начин који је представљен у тачки 2 овог 
рада. У раду ће се представити два начина, један који захтева 



Сандра Влаовић Беговић, Стеван Томашевић, Бојан Рупић 

 Економски погледи, ISSN 1450-7951 180 

предвиђање нето задуживања предузећа и други који проценитеље 
ослобађа од предвиђања нето задуживања. 
1. Први начин пројектовања новчаних токова полази од 
историјских рачуноводствених података и будућих очекивања 
помоћу којих је могуће предвидети нето добит директно или путем 
предвиђања прихода од продаје и стопе нето добити. Потом се 
сагледава однос између раста прихода од продаје и улагања у 
основна и обртна средства на бази историјских података, како би се 
одредиле инкременталне инвестиције у основна и обртна средства, 
што је приказано формулама 3 и 4 (Stowe, 2002, p. 135). 

Удео инвестиција у основна средства у расту прихода од 
продаје = (Инвестиције у основна средства – Амортизација) / 
Пораст прихода од продаје                                                                   (3) 

Удео инвестиција у нето обртна средства у расту прихода 
од продаје = Пораст инвестиција у нето обртна средства / Пораст 
прихода од продаје                                                                                 (4) 

За израчунавање нето новчаних токова у условима 
константног односа дуга и капитала потребан је управо податак о 
томе у коликом проценту се финансирају инвестиције у основна и 
обртна средства. Ако са δ означимо тај проценат, нето задужења се 
могу израчунати на на основу формуле 5 (Stowe, 2002, p. 136). 

Нето задуживања = δ × (Капитални издаци – Амортизација) 
+ δ × Промена нето обртних сред.                                                      (5) 

Нето новчани токови се даље једноставно рачунају 
одузимањем инкременталних инвестиција у основна и обртна 
средства од нето добити и додавањем износа нето задужења 
предузећа. 

На пример: Претпоставимо да је предузеће XY у 2012. години 
остварило приход од продаје у износу од 500.000 динара. Очекује се 
да ће приход од продаје расти по стопи од 10% годишње у будућем 
периоду. Предузеће се налази у фази стабилног раста, а остварена 
нето добит у 2012. години износи 40.000 динара и претпоставља се 
да ће стопа нето добити задржати ниво од 8%. Да би се израчунале 
инкременталне инвестиције у основна и нето обртна средства 
потребни су следећи подаци: инвестиције у основна средства су у 
2012. години износиле 70.000 динара а трошкови амортизације 
60.000 динара Пораст инвестиција у нето обртна средства у 2012. 
години је износио 7.500 динара. 

Претпоставља се да се инкременталне инвестиције 
финансирају 40% из позајмљених средстава, а 60% из сопствених 
извора. 
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Удео инвестиција у основна средства у расту прихода од продаје = 

%20
000.500000.550

000.60000.70 =
−
−=  

Удео инвестиција у нето обртна средства у расту прихода од продаје 

=  %15
000.500000.550

500.7 =
−

=  

На сваких 100.000 динара пораста прихода од продаје, 
предузеће инвестира 20.000 динара у основна средства, поред 
покривања трошкова амортизације, и 15.000 динара у нето обртна 
средства. С обзиром да се финансирање 40% вредности 
инкременталних инвестиција у основна и обртна средства врши из 
дуга, нето задуживање за сваку пројектовану годину се израчунава 
на следећи начин:  
Нето задуживање (2013. год.) = (10.000 + 7.500) × 0,4 = 7.000 дин. 
Нето задуживање (2014. год.) = (11.000 + 8.250) × 0,4 = 7.700 дин. 
Нето задуживање (2015. год.) = (12.100 + 9.075) × 0,4 = 8.470 дин. 
Нето задуживање (2016. год.) = (13.310 + 9.982) × 0,4 = 9.317 дин. 
Нето задуживање (2017. год.) = (14.641 + 10.981) × 0,4 = 10.249 дин. 

На основу претходно изнетих претпоставки нето новчани ток 
се израчунава на начин који је приказан у табели 1: 

 
Табела 1.: Пројектовање нето новчаног тока 

Година 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Раст у 
% 

Приход од продаје 550.000 605.000 665.500 732.050 805.255 10% 

Пораст прихода од 
продаје  

50.000 55.000 60.500 66.550 73.205  

1. Нето добит 44.000 48.400 53.240 58.564 64.420 8% 

2. Инкременталне 
инвестиције у 
основна средства  

10.000 11.000 12.100 13.310 14.641 20% 

3. Инкременталне 
инвестиције у 
обртна средства 

7.500 8.250 9.075 9.982 10.981 15% 

4. Нето задуживање 7.000 7.700 8.470 9.317 10.249  

Нето новчани ток 
(1-2-3+4) 

33.500 36.850 40.535 44.589 49.047  

Извор: На основу Stowe, 2002, p. 137. 
 

2. Други начин израчунавања новчаног тока може се 
представити помоћу рациа дуга уколико се претпостави да су нето 
капитални издаци и промене у нето обртним средствима 



Сандра Влаовић Беговић, Стеван Томашевић, Бојан Рупић 

 Економски погледи, ISSN 1450-7951 182 

финансирани у одређеном проценту из туђих извора финансирања. 
Наиме, често се приликом предвиђања нето новчаног тока полази од 
претпоставке да постоји циљни удео дуга у укупним изворима 
финансирања. Ако δ представља однос између нето задужења и 
збира нето капиталних издатака и промене нето обртних средстава, 
ефекат инвестиција предузећа на слободан новчани ток може се 
представити формулама 6 и 7  (Damodaran, 2002, поглавље 14, стр. 
2): 

Слободан новчани ток повезан са капиталним потребама = 
(Капитални издаци – Амортизација) × (1 – δ)                                    (6) 

Слободан новчани ток повезан са потребама нето обртних 
средстава = - (Промена нето обртних средстава) × (1 – δ)            (7) 

Увођењем ове претпоставке практично нестаје потреба да се 
предвиђа нето задуживање, па се нето новчани ток може израчунати 
на следећи начин: 

1. Нето добит 
2. (Капитални издаци – Амортизација) × (1 – δ)  
3. (Промена нето обртних средстава) × (1 – δ) 
Новчани ток након сервисирања дугова = 1 - 2 – 3                (8) 
Пример: Да би се помоћу примера представио начин 

израчунавања нето новчаног тока без узимања у обзир новчаних 
токова везаних за нето задуживање, користиће се исте претпоставке 
као и у претходном примеру. Потребан податак јесте удео дуга у 
укупним изворима финансирања који је дат у почетним 
претпоставкама (δ = 40%), а може се и израчунати на следећи начин: 

δ = 7000 / (10000 + 7500) = 0,4 
Затим је потребно израчунати слободне новчане токове 

повезане са инвестицијам ау основна и обртна средства, након чега 
се приступа израчунавњу нето новчаног тока као што је приказано у 
табели 2. 

Узимајући у обзир релевантност претпоставки везаних за 
рацио дуга, инкременталне инвестиције у основна и обртна средства, 
овакав начин пројектовања нето новчаног тока поједностављује 
начин процене вредности предузећа дисконтовањем новчаног тока, 
што му даје предност приликом процене вредности предузећа са 
константним односом дуга и капитала у укупним изворима 
финансирања. 

 
 



Изазови проценитеља приликом пројектовања новчаних токова 
 

Vol. 16, број 2/2014, стр. 175-187 183 

Табела 2.: Пројектовање нето новчаног тока 
Година 

  2013 2014 2015 2016 2017 
1. Нето добит 44.000 48.400 53.240 58.564 64.420 
2. Инкременталне 
инвестиције у основна 
средства × (1 – δ)  

6.000 6.600 7.260 7.986 8.785 

3. Инкременталне 
инвестиције у обртна 
средства × (1 – δ)  

4.500 4.950 5.445 5.989 6.589 

4. Нето новчани ток          
(1 – 2 - 3) 

33.500 36.850 40.535 44.589 49.047 

Напомена: На основу Damodaran, 2002, поглавље 14, стр. 4. 

 
3. ФАКТОРИ КОЈИ ОДРЕЂУЈУ КВАЛИТЕТ ПРОЈЕКТОВАЊА 

НОВЧАНИХ ТОКОВА У УСЛОВИМА КОНСТАНТНОГ И 
ПРОМЕНЉИВОГ ОДНОСА ДУГА И КАПИТАЛА 

 
Поступак вредновања предузећа може бити мање или више 

неизвестан у зависности од квалитета инпута коришћених у 
одабраном моделу, компетентности проценитеља и обухвата 
потребних анализа (Познанић, 2010). Основни проблем који се 
поставља пред проценитеље приликом пројектовања новчаних 
токова јесте неизвесност будућег пословања предузећа која ствара 
тешкоће проценитељима да тачно пројектују новчане токове. С тим у 
вези се истиче субјективност проценитеља која може утицати на 
песимистична или оптимистична кретања будућег пословања која на 
крају утичу на смањење или повећање процењене вредности 
предузећа.  

Процес пројектовања будућих перформанси предузећа се 
могу груписати у пет корака (Olsson, Ribbing, & Werner, 2002, на 
основу Copeland et al., 2000, p. 233): 

1. “Одредити дужину пројектованог периода. 
2. Развити стратешку перспективу будућих перформанси 

предузећа. 
3. Превести стратешку перспективу у финансијско 

пројектовање (пројектовање биланса стања, биланса успеха, нето 
новчаног тока и одређивање вредности). 

4. Развијање алтернативних сценарија перформанси на 
основну стратешку перспективу развијену у другом и трећем кораку. 

5. Проверити да је је пројектовање доследно и усклађено 
са стратешком перспективом.” 
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Проценитељи обично одређују пројектовани период као 
време које је потребно да предузеће почне расти по константној 
стопи раста. У пракси, тај период обично износи од 5 до 10 година.  

Да би се могао одредити стратешки правац развоја предузећа 
мора се узети у обзир анализа укупне економије, индустријске гране 
у којој предузеће послује и анализа конкретног предузећа (Stowe, 
2002, p. 431). Penman (2010) сматра да су за финансијско предвиђање 
од велике важности рачуноводствени подаци предузећа. Pae и Yoon 
(2012) су истраживали факторе који утичу на тачност предвиђања 
новчаних токова и између осталог утврдили да су новчани токови 
остварени у претходном периоду значајна детерминанта за 
предвиђање будућих новчаних токова. 

Узимајући у обзир стратешку перспективу предузећа, 
пројектовање прихода од продаје представља кључни елемент. 
Важност правилног пројектовања прихода од продаје произилази из 
условљености других билансних позиција са кретањем прихода од 
продаје. Ако проценитељ пројектује приходе од продаје више него 
што ће се реално остварити, новчана средства која ће бити везана у 
средствима неће генерисати финансијски повраћај. Ако проценитељ 
пројектује приходе од продаје ниже од реално остварених, предузеће 
ће пропустити могућности стварања профитабилне продаје и може 
изгубити тржишни удео (Olsson,  Ribbing, & Werner, 2002, p. 59). 

Пројектовање трошкова финансирања представља сложен 
процес, а самим тим повећава се ризик настанка грешке. Најпре се 
морају тачно предвидети потребе предузећа за екстерним 
финансирањем, а онда правилно распоредити финансијско 
оптерећење узимајући у обзир тржишне каматне стопе под којима се 
предузеће задужује. Да би се избегле евентуалне грешке 
проценитеља, само у условима предвиђања константног односа дуга 
и сопственог капитала, нето новчани токови се могу израчунати 
једноставним процесом. Уколико се уведу разумне претпоставке о 
расту прихода од продаје и добити, као и односу дуга и сопственог 
капитала, до нето новчаних токова се долази на брз и једноставан 
начин.  

Како је представљени начин пројектовања новчаних токова у 
условима променљивог односа дуга и капитала могуће користити и у 
условима константног односа дуга и капитала, могу се увидети 
сличности и разлике у представљеним начинима израчунавања 
новчаних токова. Наиме, када се новчани токови пројектују на начин 
као што је у раду представљено у условима променљивог и/или 
константног односа дуга и капитала, од проценитеља се захтева 
пројектовање сваке ставке биланса стања и биланса успеха. Када се 
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на такав начин пројектују новчани токови у условима константног 
односа дуга и капитала, процес израчунавања новчаних токова се 
додатно компликује. Сложеност произилази из потребе пројектовања 
константног новог задуживања у свим пројектованим годинама за 
износ којим се финансира део инвестиција у основна и нето обртна 
средства. Осим што је потребно увести разумне претпоставке о 
висини екстерног задужења, потребно је претпоставити цену по којој 
ће се предузеће задуживати из године у годину. Нетачно 
пројектовање трошкова финансирања утиче на висину пројектоване 
нето добити преко које се израчунавају новчани токови. Проблем се 
делимично може избећи коришћењем новчаног тока пре 
сервисирања дуга који не захтева израчунавање расхода 
финансирања (Влаовић Беговић, Момчиловић, Јовин, 2013). Ипак, 
увођењем претпоставки о расту нето добити и прихода од продаје, 
као и о константном односу дуга и капитала, поједностављује се 
начин израчунавања новчаних токова након сервисирања дуга, као 
што је представљено тачки 3 у овом раду. 

Оно што је заједничко и у једном и другом начину 
израчунавања новчаних токова јесте потенцијална присутност 
субјективизма проценитеља који доносе претпоставке о стратешкој 
перспективи предузећа. Колико се претпоставке проценитеља могу 
разликовати најбоље говори пример Ericsson-а (Olsson, Ribbing, & 
Werner, 2002, p. l) који је ангажовао четири инвестиционе банке да 
процене вредност њихових акција. Процењена вредност једне акције 
се кретала од 3,5 СЕК до 15 СЕК. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Један од услова квалитетног процењивања вредности 

предузећа јесте реално и тачно пројектовање новчаних токова. У 
раду су представљена два начина пројектовања новчаних токова, и 
то један који се може користити у условима константног и у 
условима променљивог односа дуга и капитала, и други који се може 
користити само за пројектовање новчаних токова у условима 
променљивог односа дуга и капитала.  

Када се процењује вредност предузећа код којег је извесно да 
ће предузеће задржати исти ниво односа између дуга и капитала, 
проценитељи прибегавају коришћењу поступка пројектовања 
новчаних токова описаних у тачки 3 овог рада, због његове 
једноставности и мање осетљивости  на потенцијалне грешке 

Смањивањем обима претпоставки на основу којих се 
пројектују новчани токови не значи нужно смањење прецизности 
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пројекције. С друге стране, пројектовање новчаних токова на основу 
великог броја претпоставки о кретању свих ставки биланса стања и 
биланса успеха, оправдано је само у случају да је сваку ставку 
могуће пројектовати на бази реалних претпоставки.  

Како значајну улогу у пројектовању новчаних токова имају 
претпоставке проценитеља о будућем развоју предузећа, оне требају 
да буду објективне, донешене у складу са подацима из претходног 
периода и пословним окружењем предузећа. С тим у вези истиче се 
проблем који може створити погрешну слику о процењеној 
вредности предузећа, а то је потенцијална субјективност 
проценитеља. Развојем праксе професионалних проценитеља, 
сталним стручним усавршавањем, праћењем праксе проценитеља у 
развијеним земљама, може се допринети већој компетентности и 
објективности проценитеља. Свакако да проценитељи у свом раду 
треба да се придржавају кодекса понашања професионалних 
проценитеља. Осим тога проценитељи треба да се изборе са 
притисцима ангажоване или треће стране о процењеној вредности 
предузећа, јер само тако могу да граде поверење јавности у њихов 
рад. 
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