Др Срђан Лалић

РАЧУНОВОДСТВО ФАКТОРИНГА

Брчко, 2016.

ПРЕДГОВОР
У новије вријеме све је већи значај нових финансијских производа
као облика финансирања компанија. То су: лизинг, факторинг,
форфетинг и франшизинг. Предмет истраживања у овој књизи су само
факторинг и форфетинг као инструменти финансирања савремених
компанија, посебно у земљама развијене тржишне привреде, а у новије
вријеме све више и у земљама у транзицији, са очекиваним трендом раста
у будућности. У контексту тога у фокусу су специфичности
рачуноводства факторинга и форфетинга као вида краткорочног
финансирања савремених компанија.
Значајна пажња је посвећена с обзиром на могући ризик
(не)наплате рачуноводственим проблемима мјерења, приказивања, као и
анализи потенцијалних клијентових потраживања као предмета
купопродаје – факторинга. Исто тако, имајући у виду битну
карактеристику савременог пословног окружења – ризик и неизвјесност,
обрађена је у оној мјери колико је то потребно и проблематика
управљања ризиком посматрано из угла фактора и клијента као главних
учесника у факторинг пословима. У склопу управљања потраживањима
и ризицима, посебно концентрационим ризицима, у кратким цртама
указано је и на рачуноводствени третман клијентових проблематичних
дугова, као и на значај и специфичности ревизије потраживања.
Као посебно значајно питање обрађено је и специфичности
финансијског извештавања факторинг компанија. На примјеру конкретне
факторинг компаније илустровани су специфичности структуре биланса
стања, биланса успјеха и извјештаја о новчаним токовима. Развијен је
посебан систем рацио анализе прилагођен самој природи пословања
факторинг компанија.
У склопу третиране проблематике – рачуноводство факторинга, у
извесној мјери обрађен је и правни аспект факторинга. Исто тако, и
порески третман факторинга.
На тај начин је по нашем мишљењу релативно цјеловито обрађен
рачуноводствени концепт факторинга.
У циљу што једноставнијег приказивања и схватања ове веома
сложене и актуелне проблематике (посебно у земљама у транзицији)
излагања су у великој мјери илустрована са оригиналним емпиријским
подацима из земаља развијене тржишне привреде у којима факторинг
има дугу историју, као и одговарајућим шемама механизма његовог
функционисања. То, као и сама илустрација модела обрачуна факторинга
кроз оригиналне практичне примјере (који су у највећој мјери преузети
са Интернета из различитих извора), свакако треба да допринесе што

више унапређењу квалитета ове књиге и, посебно, њене практичне
употребене вриједности.
Књига конципирана на приказани начин у погледу садржине и
начина обраде третираних проблема намјењена је свима онима који се на
било који начин, теоријски или практично, интересују за шире
упознавање, а посебно са рачуноводственим концептом факторинга. То
се посебно односи на практичаре с обзиром на будућност факторинга у
свијету, укључујући и нашу земљу.
Колико је познато, у страној рачуноводственој литератури врло је
мало цјеловитих радова посвећених факторингу. У нашој
рачуноводственој литератури проблематика факторинга само је
дјелимично обрађивана кроз кратке научно стручне расправе у
релевантним часописима. Ту празнину треба донекле да попуни ова
књига која је за сада, према нашем увиђају најцјеловитија у погледу
комплексне посвећености бројним релевантним проблемима из
рачуноводства факторинга. У свијетлу тога треба је научно- стручно и
вриједновати, као скромни покушај да се што дубље теоријски,
методолошки и практично истражи дата проблематика, имајући у виду
очекивани све већи значај факторинга као облика финансирања
компанија у будућности. Она ће испунити свој циљ ако пружа солидну
теоријску, методолошку и емпиријску грађу за даља истраживања, како
теоријски, тако и практично, ове веома сложене проблематике
рачуноводства факторинга, укључујући и форфетинг као и залагање
потраживања.
У Брчком,
10. април 2016.
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