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ko bi se očekivalo i kakva je per-
cepcija javnosti u tom pogledu. 
Svi misle da posao cvate jer mno-
gi imaju problema s naplatom po-
traživanja i dobivamo puno sluča-
jeva, ali uspješnost pada i napada 
taj volumen. Ne zato što tvrtke u 
negativnom smislu mijenjaju na-
vike, jednostavno postaje ograni-
čenja zbog nelikvidnosti. Najve-
ći je pad nakon uvođenja novog 
Zakona jer je većina tvrtki s kojima 
smo zatvarali dugovanja kandidat 
za predstečajnu nagodbu.

|PS| Naplaćujete li i međuna-
rodna potraživanja?

Dio smo grupacije i teško je 
opstati samo na lokalnom tržištu. 
U B2B naplati lideri smo na po-
dručju JI Europe, imamo tvrtke u 
cijeloj regiji i bilo kojem klijentu, 
koji ima problem naplate, može-
mo ponuditi našu uslugu. Potraži-
vanje se uvijek naplaćuje lokalno 
i to je ključ uspjeha. Ne fokusira-
mo se samo na regiju, surađuje-

mo i s agencijama diljem svijeta, 
trenutno imamo aktivne ugovore 
sa partnerima u 85 zemalja. Ako 
primjerice neki hrvatski izvoznik 
ima problem s naplatom u bilo ko-
joj zemlji svijeta, mi u suradnji s lo-
kalnim partnerima možemo po-
nuditi uslugu iste kvalitete, uz niže 
troškove.

|PS| Odnedavno je aktualan 
otpis dugova građanima. Vi ste 
usmjereni na B2B sektor, no ra-
dite li i s fizičkim osobama i hoće 
li to u načiniti štetu tvrtki?

Naš core business je B2B i 
usmjereni smo na komunikaciju 
s tvrtkama, dok posao s fizičkim 
osobama zahtjeva potpuno druk-
čiji pristup i to je ono u čemu se, 
između ostalog, razlikujemo od 
konkurencije. No, u zadnje dvi-
je godine ulažemo dosta truda 
i financijskih sredstava i u taj se-
gment, ali kao odvojeni segment 
poslovanja. Svjesni smo da mora-
mo pratiti trendove, a u posljed-

nje vrijeme javljaju nam se odre-
đeni inozemni investicijski fondovi 
koji su spremni uložiti financijska 
sredstva, te pokazuju interes za taj 
segment u cijeloj regiji i na tome 
ćemo poraditi u skorijoj budućno-
sti. Kako nam to nije core business, 
nećemo imati štetu prouzrokova-
nu otpisom dugova iz razloga što 
do danas nismo otkupljivali potra-
živanja. Naš naglasak je na B2B i 
procjeni boniteta i to je ono što 
prepoznaju naši ključni klijenti. Si-
nergija naplate i procjena bonite-
ta je naša najveća prednost u od-
nosu na konkurenciju.

|PS| Unatoč krizi, vidite li pri-
liku za rast i kakvi su vam pla-
novi?

U proteklih deset godina smo 
formirali dobru bazu klijenata i do-
bro organiziran sustav, te puno 
ulagali u kadrove i razvoj poslov-
nih procesa, te proces implemen-
tacije standarda grupe u svaku 
pojedinu članicu. Sada je vrijeme 

kada nam se taj trud treba isplati-
ti i spremni smo za nove izazove i 
nove poslovne poduhvate. Najve-
ći naglasak će i dalje biti B2B, jer 
smo na tom području prepoznati 
kako pouzdan partner, ali imamo 
namjeru širiti poslovanje i na pod-
ručje B2C gdje bi postepeno nudili 
naše usluge i financijskim institu-
cijama, teleoperaterima, osigu-
ravajućim društvima Očekujemo 
i zajednički pristup tržištu sa se-
strinskim poduzećem SID-PKZ, 
Prvim kreditnim osiguranjem na 
području regije, a time i veći rast. 
SID-PKZ kroz Pro Kolekt prepo-
znaje regionalno tržište i tu vidi-
mo priliku za sinergiju u budućim 
razdobljima. Nakon prestanka re-
cesije, očekivanja smo da će 2015. 
godina biti godina rasta, sve će ići 
u boljem smjeru jer se svijest o an-
gažiranju tvrtke za naplatu potra-
živanja promijenila i mjesta za ši-
renje uvijek ima. 

Svjetlana Pećinar

Naša najveća prednost je lepeza financijskih usluga - 
vansudska naplata potraživanja i procjena boniteta te 
osiguranje potraživanja i faktoring.  
U B2B naplati lideri smo na području JI Europe, 
imamo tvrtke u cijeloj regiji i bilo kojem klijentu, koji 
ima problem naplate, možemo ponuditi našu uslugu.
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