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(od nastanka bonitetne ocene do njene uporabnosti v praksi) 
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Kaj je bonitetna ocena? 
Boniteta ocenjuje tveganje podjetja in njihovega poslovanja ter nam poda oceno o tem, kako varno in 
stabilno je delovanje vašega (ali drugega) podjetja. 
Klasifikacija bonitetne ocene je izražena s kombinacijo številk in črk. Boniteto ima vsako podjetje, prav tako 
država. Lestvice se razlikujejo glede na metodologijo posameznih bonitetnih podjetij, ampak v glavnem se 
gibljejo od AAA do CCC z znakom + ali -, ki označuje trend. 
Bonitetna ocena podjetja Bisnode je sestavljena iz finančne ocene (A/E), ki prikazuje statično oceno 
poslovanja podjetja in se izračuna enkrat letno na podlagi finančnih kazalnikov likvidnosti in uspešnosti ter 
dinamične ocene (+/-), ki napoveduje blokado TRR in je izračunana za vse gospodarske subjekte na podlagi 
predikativnega modela Bisnode.  
 
Kako nastane bonitetna ocena podjetja? 
Pri izgradnji ocene je njen namen prav tako pomemben kot podatki, na katerih temelji. Zato je pomembno, 
da so naši temelji zgrajeni na virih visoko kakovostnih poslovnih podatkov, ki ponujajo najboljše rešitve in 
izpolnjujejo potrebe in zahteve današnjega časa.  
V podatkih je nato potrebno identificirati informacije z močjo napovedovanja, čemur sledi razvoj poslovno-
informacijskih modelov oz. orodij, ki dajejo celovito oceno tveganja trga in posameznih subjektov. 
Vedno novi podatki pa seveda zahtevajo testiranje ocene in njene učinkovitosti ter sprožijo morebitno 
spremembo načina izračuna ocene, s tem tudi nove bonitetne ocene in tako lahko posledično pomembno 
vplivajo na poslovanje posameznega podjetja. 
Zato je naša ključna vloga odgovorno upravljanje s kredibilnimi poslovnimi informacijami, naša odgovornost 

pa omogočati dostop do kakovostnih poslovnih informacij in s tem zagotavljati transparentnost trga. 

 

Kakšna je uporabnost bonitetne ocene v praksi? 
V nadaljevanju predavanja bomo s pomočjo poslovne rešitve Gvin.com in Portfollio Inteligence preverili 
uporabnost bonitetne ocene, kaj vse vpliva na rast oz. padec bonitete nekega podjetja in tudi, katera so 
podjetja, regije in dejavnosti, ki imajo najvišje bonitetne ocene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
KAKO S POMOČJO POSLOVNEGA SPLETA GVIN.COM IN 

PORTFOLIO INTELLIGENCE REŠUJEMO TEŽAVE IN 
OMOGOČAMO KORISTI ZA RAZLIČNE UPORABNIŠKE SKUPINE  

(delo na konkretnih primerih) 
 

 
Namen praktičnega izobraževanja o uporabi in prednostih Bisnode poslovnega spleta GVIN.com je 
seznanitev s praktičnimi primeri o tem, kako poiščemo, primerjamo in analiziramo finančne podatke 
različnih podjetij, dejavnosti in regij (pregled najpomembnejših kazalnikov poslovanja, pregled ocen 
tveganj podjetja, ..), obenem pa tudi kako izdelamo tržno, konkurenčno ali agregatno analizo podjetij, 
dejavnosti in regij – poudarek bo torej na konkretnih primerih oz. izzivih, s katerimi se soočate pri 
delovanju z raznolikimi poslovnimi okolji. 
 

 
Gibanje čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu pri največjih slo. izvoznikih  

 
 



 
Zadolženost, likvidnost, donosnost in učinkovitost gospodarskih družb iz največjih slo. občin 

 
 
Med drugim boste izvedeli tudi, kako z nekaj kliki priti do podatka, koliko podjetij je bilo ustanovljenih in 
koliko izbrisanih v določeni panogi v različnih časovnih obdobjih, ugotavljali lastniške povezanosti podjetij 
in oseb, s pomočjo naprednega iskalnika bomo sestavili lasten nabor podjetij, poiskali pa bomo tudi 
opozorilne članke s področja gospodarstva, kjer lahko preberete novice iz več kot 160 dnevno novih 
gospodarskih člankov za subjekte, ki predstavljajo več kot 75 % gospodarstva ali najdete vsebine iz več kot 
1,6 milijonskega arhiva ter spremljate novice vseh subjektov z lastniškimi povezavami. 



 
 
 
V nadaljevanju bomo s pomočjo poslovne analitike z vsebino - Portfollio Inteligence (PI) - preverili še, kako 
rešujemo težave in omogočamo koristi za različne uporabniške skupine: FINANCE, PRODAJA, MARKETING, 
MALA in SREDNJA PODJETJA.  

Pregledali in seznanili se bomo s prednostmi inovativne poslovne rešitve, ki vam ponuja hiter, strukturiran 
in analitični vpogled v portfelj strank in dobaviteljev z namenom urejanja in pregleda mednarodnih 
portfeljev, vpogleda v vitalne informacije subjekta, prepoznavanje kritičnih poslovnih informacij, 
omogočanje različnih pogledov in ocen (delež podjetij z enako oceno v državi, regiji, dejavnosti in 
velikostnem razredu), lažje odločanje s primerjavo (primerjava po kazalnikih, zgodovini in napovedni moči 
ocene na ravni podjetja ali portfelja), … In še veliko več!  

 
 



 

 

 


