IZ OZS

AJPES

Le z oddajo letnega poročila

do bonitetne ocene
Samostojni podjetniki in gospodarske družbe v Sloveniji morajo v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah vsako leto predložiti AJPES podatke iz letnih poročil za državno statistiko in za javno objavo.
Obvezno poročanje pa ne prinaša le obveznosti, ampak tudi koristi.

L

etna poročila lahko zavezanci predložijo izključno elektronsko, prek spletne aplikacije na portalu AJPES, ki je na
voljo vsako leto že januarja. Za predložitev morajo imeti zakoniti zastopniki
veljavno kvalificirano digitalno potrdilo,
evidentirano v Evidenci digitalnih potrdil AJPES. Preostali zaposleni in zunanji
računovodje za izvedbo potrebujejo pooblastilo, ki je vključeno v sistem e-Pooblastil. Rok za predložitev letnih poročil
večine mikro in majhnih družb in podjetnikov je 3 mesece po koncu poslovnega leta ali praviloma do konca marca.
Srednje in velike družbe, ki so zavezane
reviziji, pa morajo svoja letna poročila
objaviti v osmih mesecih po koncu poslovnega leta, kar za večino pomeni do
konca meseca avgusta.

Sodobna orodja za analizo
podatkov
Predloženi in javno objavljeni podatki so na voljo v podatkovnih zbirkah in v
strukturirani obliki za podporo sodobnim
orodjem za prevzem in analizo podatkov,
ki zagotavljajo poslovnim uporabnikom
prave informacije v realnem času. Samo
podjetniki, ki uporabljajo kakovostne in
ažurne podatke, se lahko primerno in
hitro odzovejo tako na nove priložnosti,
kot tudi pravočasno evidentirajo tveganja
zaradi poslovanja s poslovnimi partnerji
v težavah.
AJPES je uradni in glavni vir poslovnih informacij o slovenskih poslovnih
subjektih, saj je pooblaščen za zbiranje,
obdelovanje, objavljanje in posredovanje podatkov in informacij, ki jih prejme
neposredno od podjetij. Spletno mesto
www.ajpes.si ponuja vsem uporabnikom

24

februar 2021

prost dostop do informacij o poslovnih
subjektih, vpisanih v Poslovni register Slovenije (ePRS), Register transakcijskih računov (eRTR) in druge registre, medtem ko
aplikacija JOLP ponuja dostop do letnih
poročil za zadnjih pet let.
Individualno analiziranje poslovanja
v daljšem časovnem obdobju je lahko
zamudno opravilo, še posebej, če želite
poslovne subjekte primerjati s sorodnimi subjekti v panogi, občini ali regiji. V
ta namen lahko uporabite spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik, s katerim je
analiziranje in izbira novih poslovnih partnerjev tako časovno kot tudi stroškovno
racionalnejša. Dnevno prejemanje obvestil o spremembah podatkov v registrih,
o težavah pri plačilni sposobnosti ali objavah v različnih postopkih pri poslovnem
partnerju zagotavlja pravočasni odziv ter
dodatne prednosti pri obvladovanju poslovnih in finančnih tveganj.

Bonitetne ocene tudi za
samostojne podjetnike –
normirance
Bonitetna ocena je pogosto določena
kot pogoj pri sodelovanju na javnih razpisih, pa tudi sicer ima velik pomen v poslovni praksi. Uporablja se za preverjanje

ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja in
je nepogrešljiva pri celovitem spremljanju
kreditnega tveganja obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev.
Pri podjetnikih normirancih, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in svojih letnih poročil v skladu
z Zakonom o gospodarskih družbah niso
dolžni predložiti AJPES, se pojavljajo težave pri sodelovanju na razpisih, pri pridobitvi likvidnostnih kreditov ipd., kjer ponudniki zahtevajo bonitetno oceno S.BON.
Zato je pomembno vedeti, da lahko
AJPES tudi samostojnemu podjetniku normirancu izdela bonitetno oceno S.BON, če
mu le-ta predloži letno poročilo. Predlagamo, da to podjetniki storite do konca
marca, saj se boste s tem izognili višjim
stroškom, ki so povezani z naknadnim
pripisom bonitetne ocene. Na podlagi letnih poročil za leto 2020 bomo poslovnim
subjektom nove bonitetne ocene pripisali
predvidoma maja in jih bomo med letom
ažurirali glede na razpoložljive podatke o
poslovanju.
Ključ do poslovnega uspeha in konkurenčnosti na trgu so predvsem prave informacije ob pravem času!

