
ZBIRKA PODATKOV
IN KAZALNIKOV

 IZ LETNIH POROČIL

Izvleček iz cenika:

Izbor podatkov
Število

vpogledov
Cena

brez DDV

Posamični vpogled v zbirko 1 2,50

Paket FI-PO 150 do 150 210,00

Paket FI-PO 300 do 300 367,50

Paket FI-PO 450 do 450 472,50

Dodatni vpogledi
(za naročnike paketne storitve)

1 1,10

Cene so objavljene v Ceniku bonitetnih in drugih tržnih 
storitev na spletnem portalu AJPES (www.ajpes.si).

Ugodnosti:

• popusti pri nakupu paketnih storitev,
• dodatni popusti ob nakupu paketnih storitev do 31.3. vsako 

leto,
• dodatni popusti za nadaljnje uporabnike.

Naročanje:

• elektronska naročilnica na spletnem portalu AJPES,
• po faksu,
• po pošti,
• osebno v izpostavah AJPES.

Naročilo FI-PO AJPES velja do preklica.

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov
bonitete@ajpes.si.
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Spoznajte svoje poslovne partnerje –
uporabljajte zbirko FI-PO AJPES!

  

FI-PO AJPES je urejena zbirka
najpomembnejših podatkov in kazalnikov iz 
letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in 

samostojnih podjetnikov. 

FI-PO AJPES zajema podatke o poslovanju več 
kot 140.000 poslovnih subjektov.

Podatke iz letnih poročil dopolnjujejo
registrski podatki, podatki o neporavnanih 

obveznostih in drugi, ki se osvežujejo dnevno.

Zbirka FI-PO AJPES je dostopna na spletnem 
portalu AJPES

(www.ajpes.si).

FI-PO AJPES zajema podatke in kazalnike poslovanja za: 

• več kot 65.000 gospodarskih družb in zadrug od leta 1994 
dalje, 

• več kot 75.000 samostojnih podjetnikov od leta 2001 dalje,
• več kot 1.200 dejavnosti, razčlenjenih do najnižje ravni 

Standardne klasifikacije dejavnosti,
• statistične regije od leta 2001 dalje,
• občine od leta 2001 dalje.

FI-PO AJPES vsebuje:

• podatke iz letnih poročil in kazalnike poslovanja za daljše 
časovno obdobje, 

• dnevno osvežene podatke o neporavnanih obveznostih, 
• dnevno osvežene podatke o transakcijskih računih,
• podrobnejše podatke in besedila iz Sodnega registra, obja-

ve sklepov in pisanj v postopkih zaradi insolventnosti,
• dostop do poslovnih poročil, revidiranih in konsolidiranih 

letnih poročil,
• pojasnila podatkov in kazalnikov.

FI-PO AJPES omogoča:

• primerjavo z istovrstnimi podatki in kazalniki poljubno iz-
branih poslovnih subjektov,

• primerjavo z dejavnostjo, v katero poslovni subjekt sodi,
• pripravo ocene finančnega poslovanja posamezne dejavno-

sti, občine, regije in celotnega gospodarstva,
• prikaz v slovenskem ali angleškem jeziku, 
• izvoz podatkov v Excelovo preglednico ali v PDF dokument.


