AJPES podjetjem in državljanom omogoča dostop do raznovrstnih podatkov o podjetjih in
njihovem poslovanju. Z letošnjim letom so omogočili še bolj enostaven dostop do podatkov, v
prihajajočem letu pa bodo celovito prenovili Poslovni register Slovenije in Register zastavnih
pravic na premičninah.
AJPES je osrednja nacionalna institucija na področju zbiranja, objavljanja in posredovanja podatkov
ter informacij za zagotavljanje preglednega nacionalnega in evropskega poslovnega okolja. Je tudi največji
registracijski organ v državi, saj na
točkah VEM/SPOT registrira več kot
50 % poslovnih subjektov. Podjetja in
državljani lahko prek portala AJPES
dostopajo do raznovrstnih podatkov
o podjetjih in njihovem poslovanju,
o insolventnih dogodkih, o zastavah premičnih, o dejanskih lastnikih
podjetij ... Prek sistema EBR in BRIS
lahko pridobijo tudi informacije o tujih podjetjih.

PROMO

Še bolj enostaven dostop do
podatkov
»Z letošnjim letom AJPES omogoča uporabnikom še bolj enostaven
dostop do podatkov, saj ima podatke
iz registrov in objav zbrane na enem
mestu – kot brezplačen del spletnega orodja Fi=Po,« pravi direktorica,
mag. Mojca Kunšek. Za naročnike in
kupce posamičnih vpogledov pa je
Fi=Po nadgrajen s ključnimi podatki za poslovno odločanje, na primer
s kazalnikom tveganja, s finančnimi
podatki, s podatki o blokadah, 'kdo
je kdo' v podjetju ... Poleg tega orodje
Fi=Po omogoča spremljanje izbranih
podjetij in obveščanje o pomembnih
spremembah ter pripravo analiz in seznamov za trženje. AJPES ponuja še bonitetne ocene po modelu S.BON AJPES,
izvaja obvezni in prostovoljni pobot, ki
je namenjen hitri in ugodni poravnavi
obveznosti in izdaja mednarodni identifikator LEI (Legal Entity Identifier).
GOSPODARSTVO 2018/2019 NOVEMBER 2018

mag. Mojca Kunšek

Pomemben del učinkovitega
upravljanja s tveganji
»Preverjanje podatkov in bonitete obstoječih in novih poslovnih partnerjev je del učinkovitega upravljanja s tveganji vsakega podjetja in
osnovni korak pred sprejemanjem
poslovnih odločitev,« pravi sogovornica. S preverjanjem bonitete se
namreč lahko podjetniki izognejo
sodelovanju s podjetji, pri katerih
je zaznana povečana verjetnost za
nastanek dogodka neplačila, oz. se
pravočasno odzovejo in zavarujejo
svoje interese. »Poleg tega lahko
lastno bonitetno informacijo uporabijo tudi za izkazovanje odličnosti in
za prijavo na javnih razpisih ter na
ta način pridobijo nove posle,« še
doda mag. Kunškova.

Novosti v letu 2019
Ključne novosti v novem letu se
bodo dotikale predvsem tehničnega
vidika – torej dostopanja do podatkov. »Tako bomo celovito prenovili
Poslovni register Slovenije in Register

zastavnih pravic na premičninah, kjer
je že zdaj možno preverjati zastavljene premičnine tako po premičnini kot
po zastavitelju,« pravi sogovornica in
doda, da bodo v konzorciju z drugimi državnimi organi tudi zaključili
projekt eIDAS, kar bo uporabnikom
omogočalo uporabo njihovih storitev
tudi z mednarodnimi identifikatorji.
Obeta pa se tudi nadgradnja Registra
dejanskih lastnikov.
Za konec mag. Mojca Kunšek vsem
državljanom, potencialnim podjetnikom in podjetnikom svetuje, naj preverjajo podatke o svojih poslovnih
partnerjih prek njihovega portala, ki
je stalno dostopen, večina podatkov
pa je brezplačnih. Za podjetja pa naj
velja še spodbuda, da se vključujejo
v obvezni in prostovoljni pobot, kar
je bilo tudi v tujini prepoznano kot
odličen primer dobre prakse izvajanja pomoči podjetjem pri uravnavanju njihove likvidnosti.

FINANCIRANJE

AJPES – podatki iz registrov in
objav odslej zbrani na enem mestu
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