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ЛАКАПРОЦЕДУРАЗА
БОЉЕ ПОСЛОВАЊЕ

У РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ЗАЈЕЧАР ОДРЖАНА ФАКТОРИНГ РАДИОНИЦА

Лака процедура за боље
услове пословања
Радионица одржана са циљем да се малим и средњим
предузећима пружи више информација о функционисању факторинга и новом Закону о факторингу.
У просторијама Регионалне привредне коморе Зајечара јуче је одржана Факторинг радионица. Организатор
овог скупа била је зајечарска
Комора и УСАИД Пројекат за
боље услове пословања. Радионица је одржана са циљем
да се малим и средњим при-

лог привредника са представ-

ницима факторинг индустри-

је, па су привредници могли отворено да питају све што их је
по овом питању занимало. На
радионици су присуствовали
представници малих и
средњих предузећа са подручја Тимочког региона.

-

На остале изворе финансирања факторинг има
предност што је релативно
лака процедура, брзо се завршава, не постоји посебно
додатно средство обезбеђења, не утиче на кредитни рејтинг фирие, што
значи да предузеће може у
пуном обиму да користи
кредите или неке друге
изворе финансирања рекао је Владимир Јовановић из
УСАИД за боље услове пословања.
Факторинг је у Србији присутан од 2005. године и због
недостатка законске регулативе није се развио у мери у којој је то нормално у Европској
унији.
Прошле године у јулу
је донет нови Закон о факторингу који дефинише и
услове за оснивање факторинг компаније и услове

-

-

факторинг

обављања

вредним друштвима пружи
више информација о функционисању факторинга, могућностима овог начина финансирања у превазилажењу проблема неликвидности и новом Закону о факторингу.
Она укључује отворен дија-

Представници Факторинг индустрије објаснили су привредницима шта је то факторинг, које су врсте и на који начин га треба користити да би
се побољшала ликвидност

предузећа.

трансакција и остало. Пројекат за боље услове пословања је петогодишња иницијатива, вредности око 17,
5 милиона долара. Ми радимо на промоцији Закона и
едукацији привредника о
факторингу додао је Јовановић.
Факторинг је финансијска
услуга краткорочног финан-

-

сирања, базирана на откупу

недоспелих потраживања

проистеклих из породаје роба
и услуга. Посебно је користан
привредним друштвима која
се баве увозом и извозом, производњом и продајом робе и
услуга правним лицима на одложено плаћање. Корићењем
факторинг услуга, привредно
друштво повећава ликвидност, лакше управља новчаним токовима, побољшава
кредитну способност, конкуренстску позицију и добија могућност експанзије пословања и повећања продаје. Он
се дели на домаћи и међународни, а постоје још врста.
Осим у Зајечару овакве
радионице одржане су у још
осам градова широм Србије, у
сарадњи са Регионалним привредним коморама.

Д.Ж.

