Zakaj uporabiti bonitetne ocene po modelu S.BON AJPES?
Bonitetne ocene po modelu S.BON AJPES predstavljajo najboljšo podlago za presojo zmožnosti poravnavanja obveznosti pri poljubno izbranih poslovnih subjektih oziroma poslovnih partnerjih. V zaostrenih
razmerah finančne krize je preverjanje bonitete poslovnih partnerjev ključnega pomena za zavarovanje vaših terjatev. Dobra boniteta
podjetja je lahko pomembna konkurenčna prednost pri pridobivanju
poslov, med njimi javnih naročil.
Naročanje:
• z elektronsko naročilnico
• po faksu
• po pošti
• osebno na izpostavah AJPES

BONITETNE OCENE
PO MODELU
Spletna bonitetna informacija eS.BON

Dodatne informacije

Najhitrejši dostop do bonitetnih
informacij, izdelanih z modelom
S.BON AJPES!

Podrobnejše vsebinske informacije o metodologiji določanja bonitetnih ocen in modelu S.BON AJPES ter opisi bonitetnih ocen so objavljeni na spletnem portalu AJPES (www.ajpes.si).
Za dodatne informacije o bonitetnih informacijah lahko pišete na
elektronski naslov bonitete@ajpes.si ali pokličete naše sodelavce:

Telefonska številka

Majda Koritnik

01 / 583 33 08

Tatjana Kovač

01 / 583 33 78

Andreja Kelhar Horvat

02 / 235 25 06

Marko Juršič

01 / 477 41 03

Vanda Zlatarev

01 / 477 41 40

Spletna bonitetna informacija eS.BON je informacija o boniteti poslovanja poljubno izbranega slovenskega podjetja ali samostojnega
podjetnika. Informacija vsebuje bonitetno oceno SB, ki je določena z
modelom S.BON AJPES. Bonitetna ocena kaže na zmožnost poslovnega subjekta za poravnavo obveznosti v obdobju 12 mesecev po datumu izdelave računovodskih izkazov. Spletna bonitetna informacija
eS.BON vključuje tudi podatke o kratkoročni plačilni sposobnosti in
druge pomembne informacije o poslovanju. Več o vsebini bonitetne
informacije eS.BON in dodatne informacije je mogoče najti na spletnem portalu AJPES (www.ajpes.si).

Ljubljana, april 2012

Ime in priimek

Zavarujte se pred plačilno
nedisciplino - preverite boniteto vaših
poslovnih partnerjev z bonitetno oceno
po modelu
S.BON AJPES!

Število stečajev in drugih dogodkov neplačila se je močno povečalo!
V Sloveniji se še vedno povečuje plačilna nedisciplina. Prav tako od
pojava aktualne gospodarske krize od leta 2008 hitro narašča število
dogodkov neplačila, in sicer stečajev, likvidacij in prisilnih poravnav.
Pričakuje se nadaljnja rast pojavnosti dogodkov neplačil.

Določitev bonitetnih ocen z modelom S.BON AJPES temelji na analizi računovodskih izkazov in nastopov dogodka neplačila v daljšem
časovnem obdobju. Dogodek neplačila je opredeljen kot nastop vsaj
enega izmed naslednjih dogodkov: začetek postopka stečaja, prisilne
poravnave, likvidacije ali prisilne likvidacije.
Na podlagi računovodskih izkazov so analizirani posamezni dejavniki
tveganja za nastop dogodka neplačila (donosnost, likvidnost, zadolženost, aktivnost, velikost, produktivnost in rast poslovanja) in njihov
prispevek k skupni verjetnosti nastopa dogodka neplačila. Z S.BON
AJPES modelom je za vsak poslovni subjekt izračunana skupna verjetnost nastopa dogodka neplačila v obdobju 12 mesecev po datumu
izdelave računovodskih izkazov.
S ciljem, da bi v bonitetni oceni, izdani na določen dan, v največji meri
upoštevali razpoložljive tekoče informacije o poslovanju in plačilni
sposobnosti subjektov, se pri določitvi trenutne bonitetne ocene upoštevajo tudi tekoči podatki o blokadah transakcijskih računov in objave slovenskih sodišč o insolventnih postopkih. Za podjetja se upoštevajo tudi podatki o plačilni sposobnosti odvisnih družb, ki vplivajo na
bonitetno oceno obvladujočega podjetja ter podatki in informacije iz
revidiranih letnih poročil.
Model S.BON AJPES slovenske poslovne subjekte glede na kreditno
tveganje razvrsti v 10 bonitetnih razredov s pripadajočimi bonitetnimi ocenami od SB1 do SB10 Verjetnost za nastop dogodka neplačila
je najmanjša pri bonitetni oceni SB1 in eksponentno narašča s premikom proti bonitetni oceni SB10. Bonitetna ocena SB10d pa je pripisana poslovnim subjektom, pri katerih se dejansko zgodi dogodek
neplačila.

Kaj so bonitetne informacije po modelu S.BON AJPES?
Bonitetne informacije AJPES vsebujejo bonitetne ocene po
modelu S.BON AJPES. Bonitetne ocene so nepristransko določene
celotni populaciji slovenskih podjetij, zadrug in samostojnih podjetnikov. Za podjetja so v uporabi že več let in so skladne z mednarodno
uveljavljenimi bančnimi standardi BASEL II in Uredbo o bonitetnih
agencijah:
• Standardi metodologije: objektivnost, neodvisnost, preglednost
in neprekinjeno preverjanje
• Standardi bonitetnih ocen: verodostojnost in preglednost

Vrste bonitetnih informacij po modelu S.BON AJPES:
Vrsta informacije

Vsebina

eS.BON

spletna bonitetna informacija

S.BON-1

bonitetna informacija o poslovanju podjetja,
zadruge

S.BON-1/P

podrobnejša informacija o boniteti poslovanja
podjetja, zadruge

S.BON-1/IN

BON-1 v angleškem, nemškem, italijanskem,
hrvaškem in madžarskem jeziku

S.BON-1/SP

bonitetna informacija o poslovanju samostojnega podjetnika

Bonitetne informacije vključujejo:
• letno bonitetno oceno po pravilih Basel II, z oceno verjetnosti za
nastop dogodka neplačila v obdobju 12 mesecev po datumu izdelave računovodskih izkazov,
• trenutno bonitetno oceno, ažurirano s tekočimi podatki o plačilni
sposobnosti, objavami slovenskih sodišč o insolventnih postopkih
podjetja in njegovih odvisnih družb ter s podatki in informacijami
iz revidiranih letnih poročil,
• splošne podatke, zbrane iz različnih javnih registrov (Poslovni register Slovenije, Register transakcijskih računov, itd.),
• podatke in kazalnike poslovanja za zadnjih pet let,
• dejavnike tveganja (dobičkonosnost in denarni tok, zadolženost,
likvidnost, aktivnost, produktivnost) in primerjava z vsemi podjetji, zadrugami ali samostojnimi podjetniki (mediana, percentilni
rang),
• podatke in kazalnike za dejavnost, v katero poslovni subjekt sodi,
• mesto v dejavnosti,
• prejemke in izdatke v tekočem letu.

