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Ne tvegajte več kot je potrebno, preverite
boniteto S.BON AJPES

Andreja Kelhar Horvat
20.12.2021

Sklepanje poslov na podlagi zaupanja je lahko zelo tvegano. S preverjanjem bonitete
S.BON AJPES se lahko izognete poslovanju s slabimi poslovnimi partnerji.
Trenutna gospodarska situacija prinaša nove izzive in tudi tveganja. Predvsem samostojni
podjetniki in majhna podjetja so dokaj ranljivi, vsako neplačilo opravljenega posla lahko za
njih pomeni resno grožnjo nadaljnjemu poslovanju ali celo obstoju. Po podatkih za oktober
2021 se je v primežu plačilne nesposobnosti v Sloveniji znašlo kar 5.527 poslovnih
subjektov, ki so imeli transakcijske račune blokirane nad 5 dni neprekinjeno. Kar 13.465
poslovnih subjektov pa je v letošnjem letu prenehalo s poslovanjem.
Bonitetna ocena je indikator, s pomočjo katere podjetnike pravočasno opozorimo na
potrebno previdnost pri sklepanju poslov z novimi ali pri poslovanju z obstoječimi
poslovnimi partnerji. Pomembno je, da je bonitetna ocena pripravljena na podlagi ažurnih
podatkov in da odraža tveganje z upoštevanjem tako mikro kot makro vidika rezultatov in
okoliščin poslovanja podjetnikov. Bonitetna ocena tako torej bistveno olajša celovito
spremljanje tveganj in podjetnikom prihrani čas, potreben za pridobivanje in analizo
podatkov.
V AJPES določamo bonitetne ocene slovenskim poslovnim subjektom po lastnem modelu
S.BON AJPES. Z njim vsem subjektom glede na kreditno tveganje pripišemo bonitetno
oceno, ki z visoko gotovostjo napoveduje verjetnost, da bo pri konkretnem podjetju v enem
letu po predložitvi računovodskih izkazov nastopil dogodek neplačila t.j. začetek stečaja,
prisilne poravnave ali likvidacije. Ocenjevanje poteka pod enakimi pogoji za vsa slovenska
podjetja z upoštevanjem baselskih bančnih pravil in načel objektivnosti, neodvisnosti,
kredibilnosti in transparentnosti metodologije ocenjevanja in bonitetnih ocen.

Najboljša ocena je SB1, pri tej je verjetnost nastopa dogodka neplačila najmanjša,
najslabša pa SB10. Pri določitvi trenutne bonitetne ocene (ocena na dan izdelave)
upoštevamo vse bistvene dogodke in uradno razpoložljive informacije, kot so podatki o
blokadah transakcijskih računov podjetja in njegovih odvisnih družb, uvrščenost na seznam
davčnih neplačnikov, insolvenčne postopke, podatke in informacije iz revidiranih letnih
poročil, revizorjevo mnenje ter druge pomembne informacije, ki lahko vplivajo na oceno
kreditnega tveganja.

Bonitetne ocene S.BON AJPES so za potrebe doseganja enakovrednih pogojev domačih
in tujih ponudnikov na javnih razpisih neposredno vzporejene z ocenami mednarodno
uveljavljenih bonitetnih hiš Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Posredna primerjava ocen
z bonitetnimi ocenami drugih bonitetnih agencij je tako vedno omogočena, če tudi le-te
zagotavljajo javno objavo vzporeditvenih tabel.
Pravočasna zaznava težav v poslovanju lahko podjetnike obvaruje pred neplačanimi
terjatvami in drugimi poslovnimi nevšečnostmi, zato tveganja ne prepuščajte naključju in
redno preverjajte bonitetne ocene potencialno tveganih partnerjev.
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