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Izognite se tveganim poslom s preverjanjem
poslovnih partnerjev

mag. Mojca Kunšek
27.12.2021

V svetu hitrih sprememb potrebujemo informacije o poslovnih partnerjih, ki jim lahko
zaupamo. AJPES na svojem portalu www.ajpes.si objavlja vrsto podatkov o podjetjih
in njihovem poslovanju in zagotavlja dostop do orodij, ki so nepogrešljiva za
obvladovanje tveganj.
Fi=Po Finančni pomočnik, analitično spletno orodje, omogoča hiter in enostaven vpogled v
poslovanje in obveščanje o spremembah pri poslovnih partnerjih. Za avtomatiziran
prevzem podatkov v lastne informacijske sisteme pa je na voljo spletni servis proFi=Po.
Ob spreminjajočih se razmerah v gospodarstvu je spremljanje poslovnih partnerjev nujno,
saj se negotovost glede prihodnjega poslovanja lahko močno poveča. Pri izbiri novih
poslovnih partnerjev je potrebno več časa posvetiti temeljitemu preverjanju finančnih
podatkov, obsegu poslovanja na računih, blokadam in dnevni oceni tveganja. Zanemariti pa
ne smemo niti spremljanja obstoječih partnerjev.
Pri katerih podjetjih je previdnost najbolj potrebna?
Pandemija Covid-19 na vsa podjetja ni vplivala enako. Posebej moramo biti previdni pri
poslovanju s partnerji, ki delujejo v panogah, ki jih je kriza najbolj prizadela. Globalna
nestabilnost pri zagotavljanju energentov, surovin in materiala, pa dodatno širi negotovost
tudi med vse tiste poslovne partnerje, katerih dobave presegajo regionalne okvirje. Zato je
pogostejše preverjanje tekočega finančnega stanja partnerjev, redno spremljanje
ustreznosti poslovnih limitov ter izvajanje ukrepov za večjo odpornost in manjšo
izpostavljenost tveganjem zelo priporočljivo.
Kako enostavno do uradnih informacij?

Za učinkovito spremljanje poslovanja partnerjev še zdaleč ni dovolj le spremljanje finančnih
podatkov, potrebno je tudi pregledovanje podatkov o poslovanju v drugih registrih AJPES.
Z brezplačno registracijo na portalu ajpes.si je vsem uporabnikom prek osrednjega
iskalnika omogočen dostop do različnih informacij o iskanem subjektu in vseh objav v
javnih registrih in evidencah (Poslovni register Slovenije – ePRS, Register transakcijskih
računov – eRTR, objava letnih poročil – JOLP, uradne objave sodišč in družb – eObjave
idr.).
Korak več uporabnikom omogoča spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik, ki zagotavlja
celovite in zanesljive informacije o poslovanju podjetij na enem mestu. Naročnikom
pomaga pri poslovnem odločanju z različnimi funkcionalnostmi in kazalnikom tveganja, ki
predstavlja oceno tveganja sodelovanja s podjetjem. Posebej pomembni so tudi podatki o
obsegu prejemkov na transakcijskih računih, ki s podatki o blokadah, nudijo vpogled v
tekočo plačilno sposobnost.
Naročnikom Fi=Po je na voljo tudi obveščanje o spremembah, ki omogoča dnevno
seznanitev z dogodki, evidentiranimi v registrih in evidencah AJPES, kot je na primer
zapiranje bančnega računa, kar lahko oteži izvršbo, sprememba poslovnega naslova ali
lastniških razmerij in podobno.
V času digitalizacije in hitrejšega povezovanja informacijskih sistemov si številna podjetja
pomagajo s spletnim servisom proFi=Po, ki omogoča avtomatiziran prevzem podatkov v
informacijske sisteme naročnika (CRM, ERP ipd.) za potrebe poslovnega odločanja.
Dobrodošel je tudi kot podpora procesom oddaje in obdelave spletnih vlog pri javnih in
drugih razpisih.
Uspešna poslovodstva vedo, da je pot do poslovnega uspeha in konkurenčnosti tlakovana
s pravimi odločitvami in s pomočjo pravočasno pridobljenih zanesljivih informacij.
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