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САЖЕТАК: Савремени правци интерне ревизије 
препознатљиви већ из саме дефиниције интерне ревизије за 
ХХI век, указују на активност интерне ревизије у креирању 
додатне вредности. Ефикасно управљање ризиком је 
извор додатне вредности. Економска криза је утицала да 
ризик ликвидности прерасте у кризу ликвидности, чиме 
се појачала и одговорност интерне ревизије у планирању и 
рангирању подручја ревизијског испитивања по критеријуму 
ризичности, стављајући ликвидност у први план. Интерна 
ревизија кроз поступке уверавања и пружања савета 
(водећи, пре свега, рачуна о професионалној пракси), даје 
значајан допринос решавању проблема ризика ликвиднсоти. 
У сличају недостајућих новчаних средстава јавља се 
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немогућност пласмана и инвестирања односно повећања 
финансирања из туђих извора. Ову ситуацију је потребно 
превазићи и смањити тај новчани јаз, смањењем дана 
наплате потраживања од купаца, смањењем дана везивања 
залиха као и продужавањем раздобља плаћања обавеза 
добављачима. Скраћивањем циклуса извештавања, обраде и 
доставе документације проширена је могућност превременог 
плаћања уз остваривање додатних попуста.

Кључне речи: интерна ревизија, управљање ризицима, 
процена ризика, ликвидност, финансијска анализа.

УВОД

Интерна ревизија је од свог зачетка до данас прешла дуг пут. У про-
шлости интерна ревизија је била механизам за поновну проверу рачуно-
водствених евиденција, да би данас прерасла у активност независног и 
објективног уверавања, оцењивања и подршке процесу управљања ризи-
цима, контроле и управљања. (Picket, 2004., превод СРРС)

Корисници услуга интерне ревизија, пре свега, управљачке структуре 
баве се питањем очекивања од интерне ревизије у будућности. Савремена 
интерна ревизија треба активно да допринесе стварању додатне вреднос-
ти. Ефикасно управљање ризицима је извор додатне вредности компаније. 
Са растом и развојем компанија у сложеним и променљивим условима по-
словања, као и условима велике финансијске кризе, у последњих неколи-
ко година нарочито је наглашен приступ ревизији утемељен на ризицима 
(risk based approach).4

Глобална финансијска криза појачала је одговорност интерног ревизо-
ра у планирању интерне ревизије и рангирању подручја ревизијског испи-
тивања по критеријуму њихове ризичности.

Ризик ликвидности је данас у фокусу интересовања интерних ревизо-
ра као и целокупног корпоративног управљања. (Не)ликвидност је један од 
највећих проблема како у светској тако и у нашој привреди. Иако је про-
блем ликвидности краткорочни финансијски ризик, он може довести до 
стечаја и ликвидације. Због значаја ликвидности као водећег индикатора 

4 Видаковић, В. С., Антиципирање будућих ризика пословања - претпоставка 
ублажавања последица кризе у реалном сектору, Пословна економија, ФАБУС, 
Сремска Каменица, Број 2, 2011., стр. 1-32.
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пословања привредних субјеката, оцена и контрола ликвидности уређује 
се и одређеним законима као што су: Закон о роковима измирења новча-
них обавеза у комерцијалним трансакцијама, Закон о стечају.5

Значај ликвидности за привредне субјекте и друштва у целини ставља 
управљање перформансама ликвидности у сам врх интересовања како 
корпоративног менаџмента, тако и интерне контроле и интерне ревизије 
приликом процене и управљања ризиком.

ПОДРШКА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА 
ПРЕДУЗЕЋА

Захваљујући све комплекснијим условима пословања и захтевима за 
одговорношћу у свим врстама организација, како приватног тако и јавног 
сектора, долази до све већег притиска на интерну ревизију. У таквим ус-
ловима интерна ревизија трансформише свој делокруг рада. Са тради-
ционалног приступа који се своди на испитивање рачуноводствених ин-
формација и извештаја прелази на савремени приступ кроз испитивање и 
оцену деловања система интерних контрола, идентификовање, процену и 
управљање ризицима.6

Интерна ревизија заузима значајно место у моделу корпоративног уп-
рављања, издвајајући се као самостална, специјализована организациона 
јединица која има надзорну, саветодавну улогу. На тај начин она заиста 
постаје активност независног и објективног уверавања, напуштајући тра-
диционалан облик организовања интерне ревизије унутар служби: рачу-
новодство, финансија или контролинга.

Први корак у обављању функције интерне ревизије је јасно разуме-
вање очекивања кључних стејкхолдера. Њихова очекивања су се значајно 

5 Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
Сл. Гласник РС, бр. 119/2012, са применом од 31.03.2013. члан 3. „Уговором између 
привредних субјеката не може се предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи 
од 60 дана“, Закон о стечају Сл. Гласник РС 10/2009., 99/2011. и др. Закон и 71/2012. 
одлука УС члан 11. „Стечајни поступак се отвара када се утврди постојање најмање 
једног стечајног разлога: 1. Трајнија неспособност плаћанја, 2. Претећа неспособност 
плаћања, 3. Презадуженост, 4. Непоступање по усвојеном плану реорганизације и ако 
је план реорганизације издејствован на преварни и незаконит начин.“

6 Тушек, Б.: Улога интерне ревизије у управљању ризиком ликвидности, Рачуноводство 
и финанције, бр. 12., Хрватска заједница рачуноводствених и финанцијских 
дјелатника, Загреб, 2012., стр. 54-61.
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мењала са настајањем бројних скандала и банкрота великих корпорација 
у свету (Enron, Worldcom, Parmalat). Они желе да виде принос на инвести-
ције, одржив раст, јако вођство а, пре свега, поуздане извештаје о корпо-
ративној перформанси и пословним праксама. Улога интерне ревизије је 
да пружи уверавање и консултантско ангажовање са циљем креирања до-
датне вредности унапређења пословања, као и ефикасности процеса упра-
вљања ризиком, она не сноси одговорност за пословање предузећа или за 
успостављање лоших модела вредновања, ова одговорност је на менаџмен-
ту организације.

Постоје разне дефиниције ризика. Према Selim и McNаmee, ризик се 
дефинише као „концепт који изражава неизвесне догађаје и/или њихове 
исходе који могу имати материјалне ефекте на циљеве организације“.7 Под 
ризиком се, дакле, подразумева могућност штете или губитка као последи-
ца одређеног понашања или догађаја. У реалном свету свако пословање је 
повезано са ризиком. Практично, последице сваког ризика су да остварени 
учинак неће бити једнак очекиваном.8

Кључна активност у вези са ризиком је управљање ризиком. Selim и 
McNаmee сматрају да тај процес почиње са проценом ризика, где органи-
зације покушавају да процене могуће последице претњи и шанси (иден-
тификација ризика, мерење и приоритети), где се доносе одлуке како 
упављати уоченим ризицима.9 Процена пословних ризика је прва фаза 
управљања ризиком која је дизајнирана као top-down приступ где поједи-
начна одељења (функције) дефинишу ризике који су битни за њих, иденти-
фикују их, квантифицирају и агрегирају у целокупни ризик предузећа са 
међусобним корелацијама.

7 Selim, G., McNamee, D.: Risk Management And Internal Auditing: What are the Essential 
Building Block for a Successful Paradigm Change, International Journal of Auditing, Vol 3. 
Issue 2, John Wiley & Sons, 2003, p. 147-155.

8 Реч “ризик“ се изводи из староиталијанске речи рисицаре, што значи „усудити се“. 
У том смислу ризик је избор пре него неопходност. Акције, које се одлучимо да 
предузмемо и које зависе од тога коју слободу избора имамо, су суштина дефинисања 
ризика а та дефиниција се надовезује на дефиницију понашања људског бића, 
детаљније видети: Spencer K. H. Pickett, Основни приручник за интерну ревизију, John 
Wiley & Sons, Ltd., 2005., превод СРРС.

9 Ризик, заправо, представља истовремено могућност (прилику) али и опасност. 
Кинези означавају ризик са два симбола: први симбол је симбол за „опасност“, док 
је други симбол знак за „прилику“ означавајући ризик као комбинацију опасности и 
прилика, детаљније видети: Damodaran A., Investment Philosophies, John Wiley & Sons, 
Inc. 2003.
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Одговорност у процени ризика је на менаџменту. Компанија мора да 
буде свесна ризика и мора да води рачуна о ризицима. Она одређује по-
словне циљеве, а затим управа утврђује ризике који су везани за постизање 
зацртаних пословних циљева. Следеће је предузимање одређених корака 
ради контроле тих ризика. Наравно, потребно је увек поћи од чињенице да 
ће се економски, привредни, законски и радни услови константно мењати 
те је стога потребно обезбедити механизме који ће идентификовати и кон-
тролисати ризике које поменуте промене носе са собом. (Видаковић, В. С., 
2009., стр. 157.)

Најчешће коришћена метода за процену ризика је матрица ризика, која 
има два обележја, вероватноћу и утицај/последицу. Вероватноћа и утицај 
се квалитативно вреднују као мали, средњи и велики и додељују им се ну-
меричке вредности од 1 до 5.

Слика 1. Матрица ризика
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Степен вероватноће: 
Висок - ризик ће се готово сигурно остварити; 
Средњи - ризик ће се вероватно остварити; 
Низак - није вероватно да ће се ризик остварити.

Степен утицаја: 
Висок - посао ће бити озбиљно угрожен, односно остваривање циљева ће 
се нарушити; 
Средњи - ризик ће довести до значајних тешкоћа. Менаџменту ће бити 
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потребно доста времена да утврди и испита узроке и изврши корекције; 
Низак - ризик би могао имати одређени утицај али не би требао да спре-
чи остваривање циљева.

Након процене ризика следи његово решавање. Један од начина реша-
вања ризика јесте толерисање ризика, које зависи од склоности ка ризику 
као нивоу ризика, на укупном нивоу, које је организација вољна да прихва-
ти у циљу стварања вредности.

Следеће што организиације предузимају са циљем решавања непри-
хватљивих ризика јесте успостављање интерне контроле.10 У моделу „три 
линије одбране“ интерне контроле које успоставља оперативно руковод-
ство сматрају се првом линијом одбране, друга линија одбране су различи-
те функције успостављене у циљу управљања ризиком као и функције за 
надзор док интерна ревизија као независно уверавање представља трећу 
линију одбране.11 Основа за успостављање доброг корпоративног упра-
вљања и управљања ризиком је разумевање интерне контроле и начина на 
који она функционише. Значајно је нагласити да се од концепта контрола 
као основних рачуноводствених контрола дошло до тога да се контроле 
посматрају као шири концепт по коме цео привредни субјект има контро-
лу над пословањем, колико год је то могуће. 

Корпоративно управљање се ослања на способност увиђања ризи-
ка, при чему начин на који се овим ризицима управља зависи од система 
интерне контроле базиране на стабилном оквиру контрола и поузданим 
посебним контролама. Контролно окружење представља и платформу за 
COSO модел контроле, који је развио Комитет за организације - спонзоре 
Treadway комисије 1992. године12, као први реални покушај дефинисања 
стабилног модела контроле кога чине следећих пет компоненти: контрол-

10 Committee of Sponsoring Organization, Enterprise Risk Management - Integrated Frame-
work, Harborside Financial Center, Jersey City, 2004. 

11 The Institut of Internal Auditors, IIA Position Paper - The Three Lines of Defense in Effec-
tive Risk Management and Control, January, 2013, www.theiia.org/standards-guidance

12 Национална комисија за криминалне радње у финансијском извештавању, позната 
као Treadway комисија, је оформљена 1985. године. На основу објављених препорука, 
радна група је, уз помоћ и подршку Комитета за финансирање организација извршила 
преглед литературе о интерној контроли. Коначан исход је био документ под 
називом Интерна контрола - интегрисани обједињени оквир. COSO је јасно нагласио 
одговорност руководства за интерну контролу. Spencer K. H. Pickett, The Internal Au-
diting Handbook, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc. 2003.
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но окружење, процена ризика, контролне процедуре, комуникација и ин-
формисање, праћење.13

Ризицима и могућностима који утичу на очување постојеће вреднос-
ти или стварање нове вредности бави се управљање ризицима пословања. 
COSO оквир дефинише управљање ризицима на следећи начин: „Упра-
вљање ризиком пословања је процес покренут од стране одбора директора, 
руководства и другог кадра који се примењује приликом доношења стра-
тегије субјекта, са циљем идентификовања потенцијалних догађаја који 
могу утицати на субјект, контролисања и одржавања ризика у границама 
склоности ка ризику, како би се пружило уверавање у вези са остварењем 
циљева субјекта.14

Оваква општа дефиниција управљања ризоком обухвата кључне кон-
цепте, који пружају основу начину на који субјекти контролишу ризик, са 
могућношћу примене у разним типовима организација. Фокусира се ди-
ректно на остварење циљева и пружа основу за дефинисање ефикасности 
управљања ризком кроз процес који се одвија кроз цео субјект.

Ово је савремени приступ процеса управљања ризицима. За разлику 
од њега традиционални приступ управљања ризиком субјекта односе се 
на додељивање одговорности за надзирање ризика на нивоу појединих 
функција. У овој фази различити делови организације раде на проценама 
ризика у изолованим целинама, тзв. „силосима“ који немају интеракцију 
између себе. На овај начин занемарена је чињеница да ризици могу бити 
међусобно повезани као и да се један ризик јавља на нивоу више сегме-
ната пословања, као што је случај са ризиком ликвидности. Следећа фаза 
управљања ризиком је тзв. „сир“ фаза која подсећа на парче рупичастог 
швајцарског сира. У њој постоји много интензивних активности у вези ри-
зика али се оно одвија кроз задржавање ad hoc састанака. Последња фаза се 
назива „управљање ризиком пословања“ где је цела организација усклађе-
на по питању концепта ризика, препоручених методологија, алата и става 
о толерисању ризика у свим деловима организације. То је „холистички“, 

13 Повећаним интересовањем за управљање ризиком пажња је усмерена на то питање 
и постало је све јасније да постоји потреба за сталним оквиром за ефективно 
идентификовање, процењивање и управљање ризиком. 2001. године COSO је започео 
пројекат и ангажовао компанију Pricevaterhouse Coopers, да направи оквир који 
би руководство могло са лакоћом да користи за оцењивање и унапређење система 
управљања ризиком пословања у својим организацијама.

14 Committee of Sponsoring Organization, Enterprise Risk Management - Integrated Frame-
work, Harborside Financial Center, Jersey City, 2004. 
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„интегрисани“ приступ где је одговорност за сам процес управљања ри-
зицима на вишем менаџменту. (Spencer K. H. Pickett, 2006., превод СРРС)

У складу са тим мења се и делокруг рада интерне ревизије. Он се про-
ширује на све пословне функције, са сврхом антиципирања будућих ри-
зика пословања. С обзиром на чињеницу да је ризик ликвидности данас 
структурни проблем потребно га је како решавати, тако и антиципирати 
његово будуће кретање.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ИЗМИРЕЊА КРАТКОРОЧНИХ 
ОБАВЕЗА

Проблеми ликвидности који доводе до кризе ликвидности, највише 
долазе до изражаја у време економских криза. Финансијска криза 2007. - 
2008. била је највећи финансијски шок финансијског система од 1930. го-
дине, који је највише подстакао да се питање ризика ликвидности појави 
као фундаментално питање. Финансијске институције обезбеђују ликвид-
ност према депонентима и повериоцима, обезбеђујући готовину на захтев. 
У традиционалном значењу, ризик ликвидности на макронивоу проистиче 
из могућности, тзв. „јуриша на банке“ што, запрво, значи изненадно повла-
чење средстава већине депонената. То се дешава јер депоненти губе пове-
рење у банку, забринути су због финансијског стања и повлаче свој новац. 
Ако се покрене ланчана реакција, она може да доведе до инсолвентности 
банке а „пожар“ додатно распламсава продаја неликвидних кредита. У но-
вије време до ризика ликвидности више је дошло због овакве врсте кре-
дитирања и различитих међубанкарских финансијских аранжмана него 
због одлива депозита.15 Oва криза инфицирана је колапсом тржишта не-
кретнина и захватила је цео финансијски а затим и реални сектор, развије-
них земаља и земаља у развоју. Кључне последице ове кризе су: неликвид-
ност, пре свега, пад привреде активности и извоза, смањење запослености, 
пад животног стандарда и раст сиромаштва. (Бошњак М., 2011., стр. 137.) 
Након делимичног ублажавања последица првог таласа кризе уследио је 
и други талас, где је и даље изражен проблем неликвидности и борбе за 
обезбеђење повољног кредитирања. Зато се у области ризика ликвидно-
сти настоје, како применити стари, тако пронаћи и нови начин обезбеђења 
ликвидности.

15 Philip E. Stahan, Liquidity Risk and Credit in the Financial Crisis, Federal Reserve Bank of 
San Francisco Economic Letter, May 14, 2012. www.frbsf.org/economic-research/publica-
tions
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Ликвидност предузећа се данас најчешће дефинише као: „Способност 
безусловног измиривања обавеза у сваком тренутку њиховог доспећа“. Из 
тога проистиче да је ризик ликвидности „ризик немогућности плаћања 
доспелих обавеза услед недостатка финансијских средстава“.16 Ако ризик 
ликвидности посматрамо кроз матрицу ризика (слика 2.), можемо закљу-
чити да је учесталост појаве, ризика ликвидности у предузећу у просеку 
преко 60% са утицајем на пословање предузећа, ако се материјализује око 
85%, што ризик ликвидности означава као ризик од великог значаја. Зато 
се као коначан начин решавања морају предузети конкретне активности, 
које су усмерене на одржавање одговарајуће структуре имовине и изво-
ра финансирања имовине, односно дугорочних и краткорочних извора, а 
нарочито одлуке везане за брзину циркулације имовине. Потребно је про-
верити ефикасност контрола и обезбедити алтернативне начине финанси-
рања, кроз детаљну анализу узрока који доводе до таквог стања.

Слика 2. Место ризика ликвидности у матрици ризика

обезбедити алтернативне начине финансирања, кроз детаљну анализу узрока који 
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 За управљање ризиком ликвидности користе се различити инструменти и алати. 
Анализа финансијских извештаја, наравно, у томе предњачи. У стручној литератури 
анализа ликвидности обично се поистовећује са анализом краткорочне финансијске 
сигурности или анализом краткорочног ризика улагања. Као последица довођења у 
везу, билансне вредности обртне имовине с једне, и краткорочних обавеза, са друге 
стране, настала је тзв. статичка анализа ликвидности. Ова анализа за извор 
информација користи биланс стања, у коме је приказана имовина са аспекта облика и 
извора у новчаним јединицама на одређени дан. То је заправо и основни недостатак ове 
анализе, јер изражава ликвидност у једном одређеном тренутку на дан биланса. Огледа 
се кроз два рациа (Малинић и др., 2012., стр. 243.): 
 
1. рацио опште (текуће) ликвидности, 
2. рацио редуковане ликвидности - ригорозни рацио ликвидности. 
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За управљање ризиком ликвидности користе се различити инструмен-
ти и алати. Анализа финансијских извештаја, наравно, у томе предњачи. У 

16 American Academic of Actuaries, Report of Life Liquidity Work Group of the American 
Academy of Actuaries to the NAIC’s Life Liquidity Work Group, Boston MA.December 
2-2000, www.casact.org/.../AAA_Reporter_Life_Liquidity
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стручној литератури анализа ликвидности обично се поистовећује са ана-
лизом краткорочне финансијске сигурности или анализом краткорочног 
ризика улагања. Као последица довођења у везу, билансне вредности обрт-
не имовине с једне, и краткорочних обавеза, са друге стране, настала је тзв. 
статичка анализа ликвидности. Ова анализа за извор информација корис-
ти биланс стања, у коме је приказана имовина са аспекта облика и извора у 
новчаним јединицама на одређени дан. То је заправо и основни недостатак 
ове анализе, јер изражава ликвидност у једном одређеном тренутку на дан 
биланса. Огледа се кроз два рациа (Малинић и др., 2012., стр. 243.):

1. рацио опште (текуће) ликвидности,

2. рацио редуковане ликвидности - ригорозни рацио ликвидности.

Показатељ опште (текуће) ликвидности - темељи се на сразмери од-
носа обртна имовина - краткорочне обавезе.

Рацио текуће 
ликвидности =

Залихе + краткорочна потраживања + готовина 
и готовински еквиваленти + активна временска 

разграничења

Краткорочне обавезе + пасивна временска разграничења

Ситуација за предузеће утолико је боља уколико предузеће при 
постојећим краткорочним обавезама располаже са што је могуће већим 
обимом обртне имовине. Према доста старом правилу финансирања из 
америчке банкарске праксе, однос између краткорочне имовине и кратко-
рочних обавеза треба да буде 2:1. Данас је ово правило значајно релаксира-
није. За одржавање нормалне ликвидности значајно је да се део краткороч-
не имовине финансира из дугорочних извора. Негативна разлика између 
краткорочне (текуће) имовине и краткорочних (текућих) обавеза је аларм 
индикатор за упозорење менаџмента на опасност од стечаја.

Показатељ редуковане ликвидности - темељи се на сразмери односа 
тзв. монетарне активе и краткорочних обавеза.

Рацио 
монетарне 

ликвидности                 
=

Краткорочна потраживања и пласмани + готовина и 
готовински еквиваленти + активна временска разграничења

Краткорочне обавезе + пасивна временска разграничења
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Овде се искључују залихе као део краткорочне имовине управо због 
чињенице што оне представљају добрим делом трајно улагање предузећа 
које је доста слично улагању у сталну имовину. Данас све чешће, нарочито 
у домаћим предузећима, имамо залихе које се преносе из периода у период 
јер предузећа не могу да их продају у једном обрачунском периоду. Код 
овог рациа стоји правило финансирања које се зове „acid“ или „кисели“ 
тест ликвидности где је пожељни однос монетарне активе и краткорочних 
обавеза 1:1. Ако је дати показатељ једнак 1, предузеће има оптималну лик-
видност, имовина је већа од краткорочних доспелих обавеза.

Када говоримо о оптималној ликвидности онда је свакако потребно 
поменути и коефицијент оптималне ликвидности као стандарда који ука-
зује колики треба да буде коефицијент будуће или перспективне ликвид-
ности:

Коефицијент 
оптималне 

ликвидности
=

100

100 - проценат ризика уновчавања хартија од вредности и 
наплате краткорочних потраживања

На овај начин долазимо до увида у динамичку анализу ликвидности, 
као новији начин тестирања ликвидности, који отклања недостатак ста-
тичке анализе. Коефицијент перспективне ликвидности доводи нас до мо-
гућности антиципирања ликвидности за будући временски период.

Показатељ перспективне ликвидности - као однос износа расположи-
вих новчаних средстава, потраживања и хартија од вредности које ће се 
уновчити у посматраном периоду, према доспелим обавезама на дан ме-
рења ликвидности и износом обавеза које доспевају за плаћање током пос-
матраног периода, је заправо показатељ монетарне ликвидности пројек-
тован на одређени период и треба да је већи или једнак 1. У том случају 
предузеће је у мгућности да у току посматраног периода измири доспеле 
обавезе према повериоцима. Овде, наравно, треба имати у виду и услов 
да се сва потраживања и хартије од вредности уновче а да се, при томе, 
не повећа износ доспелих обавеза изнад предвиђених у посматраном вре-
менском периоду. Пракса је показала да се сваки ризик уновчавања мора 
пажљиво проценити уз уважавање искуства. 

Анализу ликвидности свакако употпуњују и коефицијенти обрта као 
и дани везивања, односно трајања обрта текуће имовине, залиха, потра-
живања од купаца и обавеза према добављачима. Ова рациа односно ко-
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ефицијенти указују на ефикасност управљања имовином и изворима фи-
нансирања. Они су показатељи активности предузећа. Већи коефицијенти 
обрта указују на бржу трансформацију имовине, почевши од набавке ма-
теријала, производње, складиштења залиха готових производа, продаје, 
наплате потраживања од купаца и плаћање обавеза добављачима, краће 
време везивања имовине са значајним позитивним утицајем на ликвид-
ност. У случају недостајућих новчаних средстава јавља се немогућност 
пласмана инвестирања односно повећања финансирања из туђих извора. 
Понекад је боље и реалније прихватити и свесно учинити финансијски гу-
битак при трансформацији средстава него довести предузеће у фазу крат-
корочне или дугорочне неликвидности. Продужење рокова плаћања дуго 
је представљало тзв. стару „школску“ стратегију која се примењивала као 
стратегија управљања готовином. Примена информационих система за 
електронску обраду и доставу фактура и плаћања довела је у питање ову 
премису. Скраћивањем циклуса извештавања, обраде и доставе докумен-
тације са нивоа месечног или недељног на дневни, драматично су проши-
рена превремена плаћања уз остварење попуста. Обезбеђивањем оваквих 
дисконта постижу се чак двоцифрени годишњи приноси на инвестирана 
средства и то без ризика.

Динамичку анализу ликвидности омогућују нам и информације о то-
ковима готовине. Ове информације су садржане у извештају о новчаним 
токовима и могу се користити као основ за анализу ликвидности преду-
зећа. Извештај о новчаним токовима заснива се на сучељавању прилива и 
одлива готовине која настаје по основу три главна извора, и то: пословних 
активности, инвестиционих активности и активности финансирања. За 
нашу анализу од суштинског значаја је први део овог извештаја, дакле, су-
чељавање новчаних токова по основу пословних активности.

Рацио 
ликвидности 
на бази нето 

новчаног тока 
из пословања

=

Укупни приливи - укупни одливи готовине 
из пословних активности

(Краткорочне обавезе + ПВР на почетку и крају године):2

Овај рацио ликвидности нам показује да ли предузеће у посматраном 
периоду успева да обезбеди стабилно покриће просечних краткорочних 
овабеза ослобођеним вишком готовине из пословања. Ликвидност као 
динамички концепт подразумева способност плаћања обавеза у сваком 
тренутку и зависи од усклађености новчаних токова односно прелива и 
одлива новчаних средстава. Зато је за управљање ликвидношћу потреб-
но праћење токова новца. Не ретко, видимо да предузећа у свом билан-
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су успеха прикажу нешо до дбитак а истовремено имају негативан нето 
новчани ток. Све већи проблеми у наплати потраживања од купаца су 
разлог наведене диспропорције. Ови проблеми свакако узрокују и немо-
гућност предузећа да сервисира диспеле текуће обавезе, што представља 
увод у проблем инсолвентности. Криза инсолвентности настаје у оним 
ситуацијама када предузеће поред текућих обавеза није у стању да от-
плаћује финансијске обавезе о роковима доспећа као и да плаћа камате 
на те обавезе. Проблем ликвидности је стога потребно разумети као шири 
проблем односно проблем који настаје као последица других озбиљних 
финансијско-структурних последица и последице неконкурентности.17 На 
слици 2. Ризик ликвидности је приказан заједно са другим ризицима који 
утичу на појаву ризика ливидности као што су: ценовни, валутни, кредит-
ни ризици као и каматни ризик и ризик од губитка купаца. Зато се сви 
ови ризици морају разматрати интегрисано на нивоу предузећа и њима 
је потребно управљати. То захтева да привредни субјекти успоставе све-
обухватни управљачки процес за идентификацију, мерење, мониторинг 
и контролу ризика ливидности. Потребно је идентификовати критичне 
елементе за свеобухватно управљање ризиком ликвидности. Значајно је 
успоставити стратегију управљања ризиком као и неопходне планове за 
спровођење постављених циљева, правовремено пројектовање новчаних 
токова, проналажење диверсификованих извора финансирања. Импле-
ментирана стратегија идентификује изворе финансирања и онемогућава 
штетне сценарије. Политике и процедуре које призилазе из стратегије тре-
ба да (Foerster, 2009., str. 221.) :

•	 онемогуће поремећај ликвидности;
•	 изразе толерантност на ризик ликвидности адекватан за утврђену 

пословну стратегију узимајући у обзир сложеност пословања, по-
словни микс, профил ризика ликвидности и улогу у финансијском 
систему;

•	 садрже одредбе за документовање и периодично разматрање пре-
тпоставки коришћених у пројекцији ликвидности;

•	 користе и квантитативно утврђене циљеве и квалитативно поста-
вљене смернице;

•	 понуде мерила и ограничења засноване на cash flow пројекцијама, 
утврђеним резервама ликвидности, концентрацији имовине и фи-

17 Малинић Д., Финансијска (не)моћ јавних предузећа, 44. Симпозијум СРРС 
„Рачуноводство и пословне финансије у савременим условима пословања“, Савез 
рачуновођа и ревизора Србије, Златибор, 2013., стр. 131/154.
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нансијских средстава, неизвесности око будућих обавеза и актив-
ности.

Iowa Credit Union је јуна 2006. године на следећи начин презентовала 
процену ризика ликвидности. Табела 1.18

Табела 1. Процена ризика ликвидности

низак средњи висок
Ефикасне пословне 
политике

Пословне политике су 
задовољавајуће али имају 
одређене мане односно 
мање несагласности

Пословне политике су 
неефикасне и/или се не 
спроводе

Менаџмент потпуно 
разуме све аспекте 
ризика ликвидности 
а способан је и да 
предвиди и процени 
тржишне услове по-
словања

Менџмент није активан у 
праћењу тржишних про-
мена али разуме концепт 
ризика ликвидности

Менаџмент не разуме или 
игнорише кључне аспекте 
ризика ликвидности, не 
може да предвиди тржиш-
не промене

Анализе ликвидности 
су ефектне, поуздане и 
урађене на време

Анализа ликвидности 
је адекватна и базира на 
комлексним вредностима

Анализа ликвидности није 
урађена или је неадекватна

Извештаји о ликвид-
ности су правовре-
мени, комплетни, по-
уздани и прегледани 
од стране менаџмента

Извештаји о ликвидно-
сти су у великом делу 
комплетни, поуздани и 
прегледани од стране 
менаџмента

Извештај о ликвидности 
не обезбеђују корисне 
информације управљања 
ризиком ликвидности или 
нису одобрене од стране 
менаџмента

Алтернативни плано-
ви финансирања су 
ефективни

Алтернативни планови 
финансирања су ефек-
тивни и трошкови обез-
беђења ликвидности су 
адекватно утврђени

Алтернативни планови 
финансирања не постоје 
или нису комплетни. 
Трошкови обезбеђења лик-
видности нису адекватно 
утврђени

Све наведено упућује да као најзначајније кључне елемнте управљања 
ризиком ликвидности можемо навести (Foerster, 2009., str. 221.):

•	 ефективно, корпоративно управљање;

18 Iowa Division of Credit Unions, IowaRisk Rating System Documentation, Liquidity Risk 
Matrix.
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•	 одговарајуће стратегије, политике, процедуре и успостављене ли-
мита за управљање и ублажавање ризика ликвидности;

•	 активно, дневно праћење ликвидности;
•	 избор различитих али одговарајућих постојећих и потенцијалних 

будућих извора финансирања;
•	 постојање примереног нивоа високоликвидних хартија од вреднос-

ти;
•	 планове финансирања у непредвиђеним и хитним ситуацијама у 

којим је потребно обезбедити ликвидност;
•	 процес интерне контроле и интерне ревизије успостављен на нивоу 

да омогући оцену и уверавање о адекватности процеса управљања 
ризиком ликвидности.

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ УПРАВЉАЊА 
РИЗИКОМ  ИЗМИРЕЊА КРАТКОРОЧНИХ ОБАВЕЗА

Обезбеђујући принцип континуитета као један од основних рачуно-
водствених принципа, компаније полазе од претпоставке да ће бити лик-
видне у будућности, јер у противном биће угрожен њихов опстанак.

Екстерни ревизори утврђују да ли су финансијски извештаји субјекта 
састављени уз поштовање рачуноводствених принципа, проверавајући и 
ликвидност предузећа. Пракса је показала, нарочито на подручју САД да 
екстерни ревизори у тој области нису темељно проверавали примену овог 
принципа, што је довело до бројних скандала у привреди.19 Интерна ре-
визија има на том пољу много ширу улогу, као значајан елемент система 
управљања ризиком. Међународним стандардом професионалне праксе 
интерне ревизије Практичним саветом 2100-3 интерним ревизорима се 
пружају упутства за одређивање улоге у процесу управљања ризиком ор-
ганизације. Између осталог овде се наглашава да:

1. одбори и комитети за ревизију надгледају да ли су одговарајући 
процеси управљања ризиком успостављени у организацији и да 
ли су ти процеси адекватни и ефикасни. Интерни ревизори би тре-
бали да помажу руководству и комитету за ревизију прегледањем, 
оцењивањем, извештавањем и прорачунавањем мера за побољ-

19 Кнежевић Г., Миздраковић В., Ризик ликвидности и његово приказивање у 
финансијским извештајима, часопис Рачуноводство и ревизија, 2010.



38

С. ВидакоВић, С. ЦиЦо, д. ПетроВић доПриНоС иНтерНе реВиЗиЈе реШаВаЊУ ...

шање адекватности и ефикасности процеса управљања ризиком 
који су успостављени од стране руководства.

2. При врху листе приоритета је израда процена и извештаја о проце-
сима управљања ризиком.20

Истраживања су показала да се одбори директора и интерни ревизори 
саглашавају да су два најважнија начина обезбеђивања вредности орга-
низација - које пружа интерна ревизија - обезбеђивање објективног уве-
равања да се највишим пословним ризицима адекватно управља и обез-
беђивање уверавања да управљање ризиком и интерни контролни оквир 
функционише ефективно.

Према извештају Института интерних ревизора - Улога интерне ре-
визије је у управљању ризицима пословања. Кључни фактори, које треба 
узети у разматрање када се говори о улози интерне ревизије, су: да ли ак-
тивност представља ма какву претњу независности и објективности ин-
терне ревизије и да ли је вероватно да ће доћи до побољшања у управљању 
ризиком организације, контролама и корпоративном управљању. 

Према истом извештају кључне улоге интерне ревизије у вези са упра-
вљањем ризицима пословања су:21

1. Пружање уверавања о процесима управљања ризиком

2. Пружање уверавања да су ризици добро оцењени

3. Оцена процеса управљања ризицима

4. Оцена извештавања о кључним ризицима

5. Преглед управљања кључним ризицима

 Са појавом менаџмента који се бави ризиком Gill Bolton је 1999. 
упозорио да су интерни ревизори у опасности у бици са ефективним упра-
вљањем ризиком из следећих разлога(Bolton, 1999.,str 79):

•	 склони су да препоруче процедуре и процесе који не прихватају ак-
тивности са ризиком,

20 The Institute of Internal Auditors, Професионална пракса интерне ревизије, 2005., 
превод СРРС

21 The Institute of Internal Auditirs, IIA Position Paper, The Role of Internal Auditing in En-
erprise-Wide Risk Management, January, 2009.
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•	 нису свесни способности организација за преузимање ризика 
(склоност ка ризику или толерантни ризик),

•	 дају препоруке ad hoc, често без обзира на мишљење организације 
о њиховим препорукама,

•	 недовољно разумеју стратешке шансе и изазове на којима ради њи-
хова организација,

•	 непотребно администрирају у време када су брзина и флексибил-
ност најважнији,

•	 нису довољно укључени у програме промена у организацији.

Када је реч о организацији ризиком ликвидности имплементација од-
говарајућих интерних контрола унутар пословног система и настојање да 
исте функционишу добро, значајно може допринети реализацији одабране 
стратегије у управљању ризицима. Посао интерног ревизора је да испи-
тује и оцењује систем интерне контроле и ефикасност у извршењу задата-
ка од стране појединих организационих јединица. Код управљања ризи-
ком ликвидности то су: набавка, продаја, финансије - плаћање и наплата, 
кредитирање, управљање залихама - оптимизација трошкова, улагања 
- ризик промене каматне стопе те валутни ризик. У свом раду интерни 
ревизори примењују и аналитичке поступке што је наведено у практичном 
савету 2320-1 како би своје закључке и резултате ангажовања заснивали на 
адекватним анализама и оценама. Поступци упоређивања остварених или 
антиципираних вредности са планским и просечним вредностима делат-
ности, израчунавањем рациа ликвидности, коефицијената обрта залиха и 
потраживања и просечног трајања наплате потраживања те плаћања оба-
веза, као и анализом односа прихода и прилива интерни ревизор значајно 
доприноси процесу управљања ризиком ликвидности. Коришћењем ових 
аналитичких поступака врши се надзор над радом интерних контролних 
поступака унутар пословних функција.

Управљање краткорочним обавезама полази од набавне функције про-
вером: одбројавања наруџби, правовремености наруџбина усклађених 
са плановима продаје, just in time системом испоруке, трошкова набавке, 
извора набавке, осигурањем попуста, обезбеђењем гаранција, праћењем 
промена цена. Производ наруџбина су залихе којима је потребно, такође, 
управљати односно обезбедити оптимализацију залиха.

Управљање залихама је значајна компонента управљања ризиком лик-
видности, јер значајни износи новчаних средстава могу бити ангажовани 
у залихама. Одговарајућа брзина обрта залиха доприноси њиховом кон-
вертовању у потраживања а потом у новчана средства што је веома битан 
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елемент ликвидности. Зато је потребно да интерни контролни поступци 
укажу на ниске коефицијенте обрта, као и да интерни ревизори у случају 
неадекватности таквих контрола и њиховог непостојања укажу на потре-
бу увођења контрола набавне функције. Интерни ревизор може уочити да 
постоје проблеми у непоштовању уговорених рокова испоруке материјала 
за производњу, затим на праћење услова продаје код изабраних добављача 
као и код осталих понуђача, непостојање одговарајућих провера да ли ис-
порука одговара наруџбини у потпуности пре одобравања плаћања, непо-
стојање сигурносних залиха.

Управљање продајном функцијом је, такође, неопходно ако се жели 
одржати ликвидност у пословању. Обим потраживања од купаца зависи 
од обима продаје, где је потребно пратити да ли је та продаја на кредит и са 
којим роковима доспећа, водећи рачуна о кредитној способности купаца.

Интерни ревизор одговарајућим анализама појединачних функција 
настоји да изврши надзор над системом интерних контрола и да их пос-
матра интегрисано, водећи рачуна о међусобној повезаности појединих 
функција, где једино целовито посматрање њиховог функционисања дово-
ди до побољшања управљања потраживањима. Анализа структуре потра-
живања према различитим критеријумима омогућава добро управљање. 
Најзначајније активности које утичу на управљање краткорочним потра-
живањима и њихово усклађивање са краткорочним обавезама су (Мошња-
Шкаре и др., 2009., стр.121.):

•	 редовне контроле плаћања доспелих на наплату;
•	 успостављање јасних механизама одобравања одложеног плаћања 

кроз пословне политике;
•	 извесна доза професионалног скептицизма према новим купцима 

нарочито оних са великим наруџбинама;
•	 провера кредитне способности купца;
•	 ограничавање износа кредита који се одобравају купцима те стална 

провера успостављених лимита нарочито у условима нестабилног 
пословања;

•	 успостављање добрих пословних односа са купцима;
•	 фактурисање на време као и обрачун затезних камата приликом 

кашњења у плаћању;
•	 редован надзор над стањем рачуна као и доспећу обавеза и птра-

живања.
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На основу свих спроведених аналитичких поступака, као и прикупље-
них одговарајућих ревизијских доказа интерна ревизија изражава уве-
рење, обликујући закључке о адекватности интерних контрола предузећа, 
односно контрола унутар одређених функција о адекватности процеса 
управљања ризицима, усклађености са прописима, стратегијама и њихо-
вим политикама и процедурама. Међутим, поред ове активности увера-
вања из саме дефиниције интерне ревизије произилази да она има и саве-
тодавну улогу. Неке од тих консултантских услуга, које интерна ревизија 
може да преузима, су следеће: стављање алата и техника које интерна ре-
визија користи за анализу ризика и контрола на располагању менаџмен-
ту, улога поборника за увођење процеса управљања ризицима предузећа, 
коришћењем снаге своје експертизе у управљању ризицима и контролама 
и свог свеобухавтног познавања организације, обезбеђивање савеза, ради-
оница, предвођење организације у вези са ризицима и контролама и про-
мовисање развоја стандардних термина, оквира и разумевања, деловање 
у својству централне тачке координације, надзора и извештавања о ризи-
цима, пружање подршке руководству када оно ради на идентификовању 
најбољих начина за предупређивање ризика.

Као и већина других професионалних активности тако и интерна ре-
визија не може да обавља своју активност без властитих професионалних 
правила. Ова правила су установљена кроз Етички кодекс, Међународне 
стандарде професионалне праксе интерне ревизије и њене Практичне 
савете. Међународни оквир професионалног деловања (IPPF) - Намера 
стандарда интерне ревизије је да се њима истакну основни принципи који 
заправо представљају најбољу праксу интерне ревизије, као и да обезбеде 
оквир спровођењу и промовисању широког спектра активности интерне 
ревизије уз помоћ којих се креира додатна вредност, затим да се установе 
основе за оцењивање успешности спровођења интерне ревизије.22 У пос-
тупку ревизије управљања ризицима интерна ревизија, пре свега, полази 
од смерница прописаним стандардом 2200 - Планирање ангажовања, где 
своје ангажовање планира водећи рачуна о:

•	 циљевима активности која се прегледа и начина на који активност 
контролише поступке извођења;

•	 значајним ризицима за активност њеним циљевима, ресурсима као 
и начин на који се потенцијални утицај ризика своди на прихва-
тљив ниво;

22 Institute of Internal Auditors, Професионална пракса интерне ревизије, 2005., превод 
СРРС.
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•	 адекватност и ефективност управљања ризицима и система кон-
троле у поређењу са релевантним оквиром или моделом контроле;

•	 могућност значајног унапређења система управљања ризицима и 
система контроле.

Након планираног ангажовања битна смерница у раду интерног ре-
визора је Стандард 2100-3 Улога интерне ревизије у процесу управљања 
ризицима, који указује да активност интерне ревизије треба да оцењује и 
доприноси побољшању процеса управљању ризиком, контрола и процеса 
управљања, користећи систематски и дисциплинован поступак. Практич-
ни савет 2110-1 Процењивање адекватности процеса управљања ризиком 
тумачећи стандард 2110-1 указује на одговорност интерног ревизора за 
пружање уверавања о адекватности процеса управљања ризицима. Од ре-
визора се захтева да формира мишљење о тоиме да је процес управљања 
ризиком организације довољан да заштити имовину, репутацију и текуће 
пословање организације. Овај савет се односи само на процену и извешта-
вање о ефективности процеса управљања ризиком. Према овом стандар-
ду интерни ревизори се морају постарати да процеси управљања ризиком 
организације садрже пет кључних циљева како би формирали мишљење о 
целокупној адекватности процеса упављања ризиком:

•	 Ризици који настају из пословних стратегија и активности се иден-
тификују и рангирају према приоритетима;

•	 руководство и одбор утврђују ниво ризика који је прихватљив за 
организацију;

•	 активности ублажавања ризика се конципирају тако да умањују 
ризике или их своде на прихватљив ниво;

•	 спроводе се сталне активности праћења у циљу периодичног по-
новног процењивања ризика и ефективности контрола упрваљања 
ризицима;

•	 одбор и руководство добијају периодичне извештаје о резултатима 
процеса управљања ризицима.

Интерни ревизори приликом ангажовања на управљању ризиком лик-
видности користе аналитичке поступке где се у свом раду придржавају за-
хтева Практичног савета 2320-1 Анализа и оцена. Аналитичке процедуре 
пружају интерним ревизорима ефективно и ефикасно средство за процену 
и оцену информација прикупљених током ангажовања. Аналитичке реви-
зорске процедуре су корисне за идентификовање: неочекиваних разлика, 
одсуства разлика када се очекују, потенцијалних грешака, потенцијалних 
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неправилности или незаконитих радњи, других неуобичајених или нере-
довних трансакција или догађаја.

Аналитичке процедуре ревизије могу обухватати: поређење инфор-
мација из текућег и претходног периода, поређење информација текућег 
периода са прогнозама, истраживање везе између финансијских и нефи-
нансијских информација, истраживање веза међу појединим елемнтима 
информација, поређење информација са сличним из других организацио-
них јединица.

Аналитички методи се све више примењују у процесу интерне реви-
зије. Слика 3. илуструје развој модела примене анализе у интерној реви-
зији.23

Слика 3. Развој модела примене анализе у ревизији

почетни
развојни

одређен
унапређен

водећи

лимитиране 
могућности,

ад хок актив-
ности за ре-
зултат имају 
непредвидиве 
перформансе,

успех се 
заснива на 
индивидуал-
ним способ-
ностима не на 
понављању

организација 
поседује 
способност 
за анализу, 
процеси су 
једноставни 
и слободни, 
успеси се 
понављају уз 
сличне циље-
ве и радње 
али нису у 
складу у целој 
организацији

способности се 
развијају и стал-
но се прилагођа-
вају, могућности 
анализе се кори-
сте да помогну 
активности 
ревизије, менаџе-
ри дефинишу 
циљеве и задатке 
путем стандард-
них процеса и 
потврђују њихову 
повезаност

организација 
способна 
за примену 
анализе и 
управљање, 
аналитички 
процеси се 
користе за 
утврђивање 
ефектив-
ности и ефи-
касности

аналитички 
поступци до-
бро развијени 
и инсти-
туциона-
лизовани, 
одељења се 
диференци-
рају на основу 
могућности 
за константно 
унапређење 
методологије

Управљање ризицима је једно од водећих подручја где организације 
користе аналитичке поступке. Анализа обезбеђује „радар“ за ризике преко 
техника истраживања и прогноза као и применом аутоматизације, убр-
завајући процену ризика. На овај начин се компанији омогућава да иден-

23 Deloitte - Addading insight to Audit, Transforming Internal Audit through data analytics, 
Deloitte Development LLC, 2011.
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тификује и решава постојеће и антиципиране ризике много брже, као и 
да обезбеди информације за доношење одлука и предузимање активности 
за проверу извештаја о ризицима. Менаџерима анализа даје могућност за 
мониторинг и брзо ублажавање ризика као и доношење одлука о услови-
ма постојања ризика. Примена аналитичких метода омогућује прелазак са 
статичког на динамичко планирање.

Са појавом економске кризе долази и до рефокусирања стратегије ин-
терне ревизије. Савремена интерна ревизија свакако је окренута ка упра-
вљању ризицима пословања, али се мења њено интересовање за поједине 
врсте ризика. Учесници округлог стола у организацији Fortune 100 (нај-
бољих предузећа САД) и GAIN (глобалне рвеизијско-информационе мре-
же) марта 2009. потврдили су да долази до промене у фокусу ревизијских 
планова.24Неке од тих промена су директно повезане са активностима које 
организација предузима да би унапредила своје пословање. Више од 60% 
испитаника у овом истраживању указује на пораст обухвата оперативног 
ризика и ризика редукције трошкова у ревизијском раду. Други значајан 
ризик, за који постоји велико интересовање, је ризик финансијске неста-
билнсоти а затим кредитни ризик и ризик ликвидности. Интересовање за 
ове ризике је директан одраз спољних фактора, пре свега економске кризе, 
која је појачала интересовање интерне ревизије за ове ризике, тако да више 
од 50% испитаника указује на пораст интересовања за ове ризике. Једино 
подручје где се бележи и известан пад интересовања је тестирање усагла-
шености са Sarbanes-Oxley законом из 2002. године. Овај закон је био из-
нуђен финансијским скандалима и његова примена је кренула одмах на-
кон увођења са циљем побољшања поузданости финансијских извештаја и 
поверења у тржиште хартија од вредности, те је његова примана постала 
уобичајена.

24 The Institute of Internal Auditors and its Global Audit Information Network 
(GAIN) - A World In Economic Crisis: Key Themes For Refocusing Internal Audit 
Strategy, 2009. www.theiia.org/GAIN
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Табела 2. Обухватност појединих врста ризика у раду интерне ревизије

61,8% 
оперативни ризик

52,9% 
ризик ликвидности и 
кредитни ризик

35,3% 
Ефикасност упра-
вљања ризиком

60,6% 
смањење (сузбијање) 
трошкова

48,5% 
финансијски ризик

26,5% 
ризик сагласности

58,8% 
излагање финан-
сијским поремећајима

38,2% 
продајни ризик

ЗАКЉУЧАК

Интерна ревизија као интерни механизам корпоративног управљања 
пратећи савремене трендове развоја привреде и друштва уопште, све више 
окренута ризицима, успостављајући чврсту везу са управљањем ризици-
ма. Та повезаност се испољава у домену оцене деловања система интерних 
контрола, те утврђивању да ли су правилно идентификовани, процењени и 
утврђени начини управљања ризицима. Процењујући улогу интерне реви-
зије у управљању ризицима потребно је стално пресиспитивати да ли њена 
ангажованост представља ма какву претњу независности и објективности 
интерне ревизије које су јој одређене самом дефиницијом, те да ли је веро-
ватно да ће доћи до побољшања у управљању ризиком организације, кон-
тролама и корпоративном управљању. Економска криза је ризику ликвид-
ности дала веома високо место на лествици ризика, те је он доспео у фокус 
интересовања интерне ревизије. Пратећи ликвидност кроз све пословне 
функције уочава се интегрисани приступ управљања ризиком ликвидно-
сти. У овом концепту цела организација је усклађена по питању концепта 
ризика, препоручених методологија, алата и ставова о толерисању ризика, 
проширујући делокруг рада интерне ревизије на све пословне функције 
и надзор над системом интерних контрола у свим пословним подручјима 
са сврхом антиципирања будућих ризика пословања. Сазнање да ризик 
ливидности у матрици ризика компаније има учесталост појаве у просеку 
преко 60% са утицајем односно значајем за организацију, ако се материја-
лизује преко 85%, издваја ликвидност као поље интересовања, не само ин-
терне ревизије већ, пре свега, менаџера компаније. Значајан инструмент за 
интерну ревизију као и менаџмент је анализа. Анализа обезбеђује „радар“ 
за ризике преко техника истраживања и прогноза, јер није значајно само 
идентификовати постојеће него и предвидети будуће ризике.
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Задатак интерне ревизије је да процењује адекватност процеса упра-
вљања ризицима, дајући мишљење и пружајући савете о томе да је процес 
управљања ризицима организације довољан да заштити имовину, репута-
цију и текуће пословање организације. Упоређујући остварене или анти-
ципиране вредности са планским и просечним вредностима делатности, 
израчунавањем рациа ликвидности, коефицијента обрта залиха и потра-
живања, просечно трајање наплате потраживања, те плаћања обавеза као 
и анализом односа прихода и прилива, интерни ревизор значајно допри-
носи процесу управљања ризиком ликвидности.

SUMMARY 
SIGNIFICANCE OF INTERNAL AUDITING 

IN RISK MANAGEMENT OF 
SHORT-TERM DEBT SERVICING

Modern aspects of internal auditing already stated in the 21st century 
definition of internal auditing, indicate that internal auditing activities take 
part in the production of added value. Effective risk management is a source of 
added value. The economic crisis has turned liquidity risk into a liquidity crisis, 
necessitating more responsibility of internal auditing in the planning and ranking 
of the areas subject to auditing, based on the level of risk, thereby foregrounding 
liquidity. Internal auditing, through reassurance and advising (bearing in mind 
professional practice), makes a significant contribution to managing liquidity 
risk. In the case of insufficient funds, there arises the impossibility of placements 
and investing i.e. the impossibility of an increase in financing from external 
sources. This situation must be overcome and the financial gap must be closed 
by reducing the debt recovery for buyers, cutting down on tied selling, as well as 
by extending the deadline for repayment of liabilities to suppliers. Curtailing the 
cycle of reporting, processing and submission of documentation allows for early 
payment with the possibility of additional discounts.

Keywords: internal auditing, risk management, risk assessment, liquidity, 
financial analysis.
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RÉSUMÉ

Internal auditing as an internal mechanism of corporate governance 
following modern trends in the development of economy and society in general, 
is more than ever focused on risks, establishing a strong nexus with risk 
management. This nexus is manifested in the field of assessment of impact of 
the systems of internal control and in determining whether the methods of risk 
managing have been properly identified, estimated and established. In assessing 
the role of internal auditing in risk management it is necessary to constantly 
review whether its involvement is a matter of any threat to the independence 
and objectivity of internal auditing, as delineated in its definition, and whether 
it is likely that it will result in improvements in risk management, organization, 
monitoring and corporate governance. The economic crisis has put liquidity risk 
very high on the scale of risks, and made it the focus of interest for internal 
auditing. Following liquidity across all business functions one can observe an 
integrated approach to managing liquidity risk.

In this concept, the entire organization is aligned with regard to the concept 
of risk, the recommended methodologies, tools, and attitudes about risk 
tolerance, expanding the scope of internal auditing on all business functions and 
supervision of internal control systems in all business areas with the purpose 
of anticipating future business risks. Knowing that liquidity risk in the risk 
matrix of a company occurs in over 60% of cases on average with an impact, i.e. 
significance for the company, if it were to materialize in 85% of cases, it becomes 
a matter of concern not only for the internal auditors, but company management 
as well. An important tool for internal auditors and managers is analysis. The 
analysis acts as a “radar” for risks through the research techniques and forecasts, 
as it is not only important to identify the existing, but also to predict future risks.



49

СТР.  23-50

The task of internal auditing is to assess the adequacy of the risk management 
process, judging and providing advice on the adequacy of the existing method 
of risk management in protecting the assets, reputation and ongoing operations 
of an organization. Comparing actual or anticipated values with the planned or 
average values of activities and average values, by calculating the liquidity ratio, 
inventory turnover ratio and claims, the average duration of debt collection, as 
well as the payment of liabilities, and the analysis of the relation between income 
and proceeds, the internal auditor contributes significantly to the process of 
managing liquidity risk.
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