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SPLOŠNI PODATKI
Ime podjetnika

JANEZ PODJETNIK S.P.

Naslov

Ulica 1, 1000 Ljubljana

Spletni naslov
Matična številka

1234567000

ID za DDV/davčna številka

SI12345678

Datum vpisa v register

01.01.2001

Glavna dejavnost

41.100 (41.100 - dejavnost iz letnega poročila) - Organizacija izvedbe stavbnih projektov

Ustanovitelji (število:1)

Janez Podjetnik

Zastopniki (število:1)

Ana Podjetnik

Velikost

MIKRO

Imetnik certifikatov sistema
vodenja (Podatek GZS)

-

TRANSAKCIJSKI RAČUNI

SI00 0000 0000 0000 000 (Banka d.d.)

BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II

BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN 22.10.2013

SB5

Zmožnost samostojnega podjetnika za poravnavanje obveznosti je nadpovprečna, a nižja kot v četrtem bonitetnem razredu.
Zaostritev razmer v poslovnem okolju ali nastop drugih nepredvidljivih dogodkov (šokov) lahko pripelje podjetnika v položaj,
ko ne bo sposoben poravnavati svojih obveznosti. Podjetnik z bonitetno oceno SB5 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki
odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila
nižja kot v povprečju za vse slovenske podjetnike.

Bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2012

SB5

Po določitvi bonitetne ocene na podlagi letnega poročila za leto 2012 ni prišlo do spremembe bonitetne ocene.
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

KRATKOROČNA PLAČILNA SPOSOBNOST
Dospele in/ali nedospele neporavnane obveznosti
Število dni neporavnanih obveznosti (dospelih in/ali nedospelih) v zadnjih 6 mesecih: 0
Dospele in/ali nedospele neporavnane obveznosti na dan 21.10.2013: NE
Vir podatkov: Evidenca o dospelih in/ali nedospelih neporavnanih obveznostih iz Registra transakcijskih računov. Uvrstitev v
evidenco pomeni, da je banka zaradi pomanjkanja sredstev na računu, v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje, ali
zakonom, ki ureja davčni postopek, vzpostavila evidenco o neizvršenih sklepih za izvršbo ali prisilno izterjavo. Izvršljivi sklepi v
evidenci lahko pomenijo tudi blokado transakcijskega računa.
DEJAVNIKI TVEGANJA
DEJAVNIKI TVEGANJA/KAZALNIKI

PODJETNIK

VPLIV KAZALNIKA NA
TVEGANJE

VSI PODJETNIKI
Srednja
vrednost Percentilni
mediana rang, v %
kazalnika

Dobičkonosnost in denarni tok
1.

.

2.

Delež denarnega toka v sredstvih, v %

3.

Čista dobičkonosnost prihodkov

4.

Celotna gospodarnost

Zadolženost
5.

Delež prihodkov v kratkoročnih obveznostih, v %

6.

Delež kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti v sredstvih, v
%

7.

Delež celotnih obveznosti v opredmetenih osnovnih
sredstvih, v %

8.

Delež celotnih obveznosti v virih sredstev, v %

9.

Kazalec pokrivanja obresti

Likvidnost
10. Delež denarja v celotnih sredstvih, v %
11. Delež kratkoročnih poslovnih in finančnih obveznosti v
prihodkih, v %
12. Delež denarja in kratkoročnih poslovnih terjatev v
kratkoročnih poslovnih obveznostih, v %
13. Kratkoročni koeficient likvidnosti
Aktivnost
14. Obračanje kratkoročnih poslovnih obveznosti

.

.

.

15. Razmerje med kratkoročnimi obveznostmi in stroški
prodanih proizvodov in storitev

.

.

.

16. Deležč istih obratnih sredstev v sredstvih, v %

.

.

.

17. Razmerje med čistimi prihodki od prodaje in sredstvi

.

.

.

18. Koeficient obračanja obratnih sredstev

.

.

.

.

.

.

Produktivnost
19. Dodana vrednost ali izguba na substanci na zaposlenca
Vir podatkov: Računovodski izkazi
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

PODATKI O POSLOVANJU PODJETNIKA PO LETIH IN PRIKAZ TRENDA
PODATKI IN KAZALNIKI (zneski v EUR)
1.

Sredstva

2.

Podjetnikov kapital ali terjatve do podjetnika

3.

Dolgoročne in kratkoročne obveznosti

4.

Finančne obveznosti

5.

Prihodki

6.

Čisti prihodki od prodaje

7.

Dodana vrednost ali izguba na substanci

8.

Dobiček ali izguba iz poslovanja (EBIT)

9.

Denarni tok iz poslovanja (EBITDA)

2012

2011

2010

2009

2008

Stopnja rasti v
%

10. Podjetnikov dohodek ali negativni poslovni
izid
11. Celotna gospodarnost (prihodki / odhodki)
12. Čista donosnost sredstev
13. Čista dobičkovnost prihodkov
14. Dobičkonosnost prodaje
15. EBIT marža (EBIT/ čisti prihodki od prodaje)
16. EBITDA marža (EBITDA / čisti prihodki od
prodaje)
17. Delež finančnih obveznosti v sredstvih, v %
18. Razmerje med finančnimi obveznostmi in
EBITDA
Vir podatkov: Računovodski izkazi
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PODATKI ZA DEJAVNOST IN MESTO PODJETNIKA V DEJAVNOSTI ZA LETO 2012
PODATKI IN KAZALNIKI
(zneski v EUR)

V DEJAVNOSTI
10.710
najmanjša povprečna

vrednost

mediana

vrednost

MESTO PODJETNIKA V
DEJAVNOSTI
največja
vrednost

(183)

1. Sredstva
2. Podjetnikov kapital ali terjatve do
podjetnika
3. Dolgoročne in kratkoročne obveznosti
4. Finančne obveznosti
5. Prihodki
6. Čisti prihodki od prodaje
7. Dodana vrednost ali izguba na
substanci
8. Dobiček ali izguba iz poslovanja
(EBIT)
9. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA)
10. Podjetnikov dohodek ali negativni
poslovni izid
11. Celotna gospodarnost (prihodki /
odhodki)
12. Čista donosnost sredstev
13. Čista dobičkovnost prihodkov
14. Dobičkonosnost prodaje
15. EBIT marža (EBIT/ čisti prihodki od
prodaje)
16. EBITDA marža (EBITDA / čisti
prihodki od prodaje)
17. Delež finančnih obveznosti v
sredstvih, v %
18. Razmerje med finančnimi
obveznostmi in EBITDA
Vir podatkov: Računovodski izkazi
OPOMBE
1

Pojasnilo spremembe bonitetne ocene:
dogodek neplačila pri samostojnem podjetniku: začetek postopka osebnega stečaja, začetek postopka prisilne poravnave
poslabšanje kratkoročne plačilne sposobnosti pri samostojnem podjetniku: nezmožnost plačila sodnih in davčnih izvršb s sredstvi
na poslovnem transakcijskem računu

AJPES izjavlja, da so vsi podatki v eS.BON zajeti iz uradnih virov podatkov, zato verjame, da so pravilni. Za morebitne
nenamerno povzročene napake v podatkih AJPES ne odgovarja, prav tako ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno
škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko nastale zaradi uporabe podatkov.

Tržaška cesta 16,1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel: (01) 477 41 88, faks: (01) 425 97 70
Email: bonitete@ajpes.si
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