Z INFORMACIJAMI AJPES
DO VARNEGA POSLOVANJA
ePRS – Poslovni register Slovenije je baza
podatkov o poslovnih subjektih (pravnih
in fizičnih osebah), ki opravljajo dejavnost
in imajo sedež v Republiki Sloveniji ter o
njihovih delih (podružnicah, organizacijskih
enotah, poslovnih enotah, itd.). Iskalnik na
spletni strani omogoča iskanje poslovnih
subjektov in iskanje ali je določena oseba
vpisana kot ustanovitelj, družbenik in član
nadzornega organa.
JOLP – Javna objava letnih poročil, kjer
lahko iščete po podatkih iz nerevidiranih,
revidiranih, konsolidiranih in preiskanih
letnih poročil ter zaključnih poročil poslovnih
subjektov.
JOPOP – Javna objava poročil o
prostovoljstvu, kjer so na voljo podatki
iz poročil prostovoljskih organizacij in
organizacij s prostovoljskim programom.

eRZPP – Register neposestnih zastavnih
pravic in zarubljenih premičnin, kjer lahko
iščete po podatkih o zastavnih pravicah
na premičninah, ki so zarubljene oziroma
neposestno zastavljene.
RNO – Register nastanitvenih obratov
je informatizirana zbirka podatkov o
nastanitvenih obratih, ki jih upravlja AJPES.
V registru se vodijo podatki o zavezancih
za vpis nastanitvenega obrata v register ter
podatki o nastanitvenih obratih.
RDL – Register dejanskih lastnikov je baza
podatkov, v kateri se zbirajo podatki o
dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja
transparentnosti
lastniških
struktur
poslovnih subjektov in onemogočanja
zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja
in financiranje terorizma.

JVRK – Javna objava poročil o financiranju
volilnih oz. referendumskih kampanj.

eSODD – Seznam posameznikov, ki
opravljajo osebno dopolnilno delo –
preverite seznam, če iščete npr. inštruktorja,
pomoč na domu, varuško itn.

LEI - omogoča enolično identifikacijo
pravnih subjektov ter zagotavlja večjo
preglednost na trgu. LEI lahko hitro, ugodno
in enostavno v štirih korakih dobite na AJPES.

Statistični podatki – Pregledujte statistike
plačilnega prometa, stečajev itn.

RTR – Register transakcijskih računov, kjer
lahko preverite podatke o transakcijskih
računih in njihovih imetnikih.

Uradne objave – Iskalnik eObjave omogoča
vpogled v podatke uradnih objav v postopkih
zaradi insolventnosti, vpisov v poslovni in
sodni register itn.
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Z INFORMACIJAMI AJPES
DO VARNEGA POSLOVANJA
Bonitetne ocene AJPES
Celovit pregled poslovanja z bonitetno
oceno, za prijave na javne razpise,
izkazovanje odličnosti doma in v tujini
ter za preverjanje poslovanja poslovnih
partnerjev.

ePobot
Hiter, varen, preprost in učinkovit način za
poravnavo obveznosti in zapiranje terjatev.
Vsak mesec kar 70 % udeležencev uspe
pobotati del svojih obveznosti prek sistema
verižne kompenzacije AJPES.

Zavarujte se pred tveganji v poslovanju
– redno preverjajte boniteto vaših
poslovnih partnerjev.

Poenostavite poslovanje, nadomestite
delo službe za izterjavo in znižajte
stroške plačilnih storitev.

Fi=Po Finančni pomočnik
Spletno analitično orodje, ki na enem
mestu združuje vse, kar morate vedeti o
poslovanju slovenskih poslovnih subjektov
– s kazalnikom tveganja, blokadami
računov, obsegom prejemkov v tekočem
letu in zgodovino poslovanja.

eEBR
Ko poslujete ali načrtujete poslovanje s
tujimi podjetji uporabite Evropski poslovni
register – podatki in dokumenti nacionalnih
registrskih organov vseh članic, povezanih
v enoten sistem - EBR.
Do podatkov, dokumentov in poročil
tujih poslovnih partnerjev z Evropskim
poslovnim registrom.

Najpopolnejše analitično orodje za
hiter pregled poslovanja in poglobljeno
analizo.
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