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Do več podatkov o tujih 
partnerjih na enem mestu
AJPES namerava olajšati podjetjem preverjanje tujih partnerjev. 
Novosti tudi za vse, ki se pripravljajo na oddajo letnega poročila. 
Anja Zupanc

Agencija Republiki Slovenije za javnopravne evi-
dence in storitve (AJPES) ima že nekaj mesecev na 
vpogled nove poenotene obrazce za poročanje za 
vse tiste, ki se že pripravljajo na oddajo letnega poro-
čila za leto 2016. V zadnji fazi je tudi prenova portala, 
ki bo prilagojen novim komunikacijskim napravam 
in trendom. 

Letna poročila: po novem v evrih s centi
Vsem poslovnim subjektom sta za leto 2016 pred 
oddajo poročila na razpolago enaki shemi bilance 
stanja in izkaza poslovnega izida, odstopanja so le 
pri kapitalu in čistem poslovnem izidu. Bilančni she-
mi sta minimalno spremenjeni za družbe in zadruge, 
več sprememb je pri samostojnih podjetnikih in še 
več pri društvih in nepridobitnih organizacijah - prav-
nih osebah zasebnega prava. 

Po novem se bodo podatki vnašali v evrih s centi, 
tako kot zavezanci že poročajo davčnemu organu, 
prav tako pa aplikacija omogoča avtomatske se-
števke in uporabo filtrov glede na vrsto poročevalca 
(samostojni podjetnik, gospodarska družba, zadru-
ga). S tem je AJPES sledil želji uporabnikov oziroma 
izpolnjevalcev obrazcev, ki so izpostavljali, da jim 
aktivnosti vzameta veliko časa.

»Bilančne sheme so že na vpogled na spletni stra-
ni in prinašajo spremembe v dveh, treh postavkah, ki 
zadevajo novo vrednotenje, sicer se sama struktura 

ni spremenila. Glede na vrednotenje, ki ga pravna 
oseba izbere, je odvisno, ali bo lahko uporabila to 
oddajo za vse tri namene hkrati. Če bo družba izbrala 
vrednotenje po pošteni vrednosti, se uvaja nov in-
stitut – preiskava računovodskih izkazov. Tudi mikro 
družba se bo tako tretirala kot revidirana družba in 
bo oddajala letna poročila do konca avgusta 2017,« 
izpostavlja mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES.

Določbe novele Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1I) so odraz  prenosa računovodske direktive 
v slovenski pravni red, katere temeljno geslo je bilo 
»najprej pomisli na male«. Temeljni namen direktive 
pa olajšano delovanje in poenotenje ter transpa-
rentnost poslovanja predvsem malih gospodarskih 
subjektov v evropskem prostoru poenoti. 

Slovenija je imela že pred tem zelo enostaven 
način poročanja gospodarskih subjektov, saj naše 
pravne osebe poročajo za tri namene hkrati - za stati-
stiko, davčne namene kot tudi za javno objavo. Kar 
94 odstotkov pravnih subjektov, t.j. mikro pravnih 
subjektov, zadosti obveznostim poročanja le z en-
kratno predložitvijo izkaza poslovnega izida, bilance 
stanja ali izjave, da se ti podatki lahko uporabijo tudi 
za javno objavo. 

»Če novela ni prinesla večjih sprememb pri 
predložitvi letnega poročila, pa velja izpostaviti 
spremembe in uporabo računovodskih standardov 
kot odraz sprememb pri vrednotenju računovodskih 
postavk. Z vidika poročanja je bil namreč naš sistem 
že pred spremembo novele na višji ravni kot v evrop-
skem prostoru. Digitalna oblika poročanja AJPES, 
pa je prisotna že od leta 2006,« dodaja direktorica 
AJPES.

Lažje delo za računovodske servise
Razvijalci programske opreme bodo izdelali eno XML 
datoteko, kar bo olajšalo delo tudi računovodskim 
servisom, ki poročajo podatke iz letnih poročil za 
različne vrste organizacij, in morebiti znižalo stroške 
opravljanja njihovih storitev. Vsa letna poročila 
poslovni subjekti predložijo prek spletnega portala 
AJPES, od tega 81,5 odstotka z elektronskim pod-
pisom, preostali del pa z obvestilom, ki se natisne 
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iz spletne aplikacije, podpiše in predloži osebno ali 
prek pošte na AJPES. 

Uporaba elektronskega podpisa namesto ome-
njenega obvestila pomeni gospodarnejši način po-
sredovanja podatkov, saj je nižja tarifa nadomestil za 
javno objavo elektronsko podpisanih letnih poročil 
in tudi ni poštnih stroškov.

  Tako kot vsako leto bo imel AJPES aplikacijo za 
oddajo letnih poročil odprto že v januarju, kar pome-
ni, da bo takrat že možna oddaja. Novost pa bo tudi 
ta, da se hkrati tudi prenavlja portal AJPES, ki bo 
omogočal sodobnejši dostop prek vseh elektronskih 
mobilnih naprav. 

Do več informacij o potencialnih poslovnih par-
tnerjih
V prihodnje se poslovnim subjektom obeta tudi lažji 
dostop do aktualnih in verodostojnih informacij o 
gospodarskih družbah v regiji. Zadnja leta je opazna 
velika potreba po poenotenem dostopu do podatkov 
poslovnih subjektov v evropskem prostoru, zato 
AJPES kot pooblaščenec Republike Slovenije aktivno 
sodeluje pri nastanku novega sistema BRIS pod 
okriljem Evropske komisije.

»Do sedaj je bil dostop do podatkov možen le 
prek Evropskega poslovnega registra, kar je plačljiva 
storitev. Obseg podatkov je različen po različnih dr-
žavah. Prihodnje leto se bo vzpostavil enovit sistem 
BRIS, ki bo omogočal zožen nabor podatkov za vse 
države Evropske unije na enak način. To je projekt 
Evropske komisije, v okviru katerega bo AJPES v 
dogovoru z gospodarskim ministrstvom in Vrhovnim 
sodiščem RS vzpostavil tehnično aplikacijo,« poudar-
ja direktorica AJPES. 

V naslednjem letu pa naj bi bil vzpostavljen tudi 
Balkanski poslovni register, kjer AJPES sodeluje na 
podlagi povabila Srbske registrske agencije, ki ga 
financira Evropska banka za obnovo in razvoj. 

»Portal Regionalnega poslovnega registra se 
vzpostavlja z namenom izboljšati preglednost in 
podjetjem omogočiti boljši dostop do informacij na 
trgih zahodnega Balkana. Portal bo olajšal čezmejne 
gospodarske dejavnosti z omogočanjem dostopa do 
aktualnih in verodostojnih informacij o družbah v 

regiji. V začetni fazi je načrtovano, da bi prek povezo-
vanja podatkov poslovnih registrov portal vključeval 
informacije o več kot pet tisoč subjektih, dejavnih v 
več kot eni državi v regiji. Poleg izboljšanja pregled-
nosti poslovanja so pričakovane prednosti vzpostavi-
tve regionalnega portala v zmanjševanju obsega sive 
ekonomije, povečanju konkurenčnosti ter krepitvi 
praks upravljanja podjetij, ki podpirajo privatizacijo 
in spodbujanje naložb,« dodaja direktorica.

Nič več po certifikat v tujino
Od prihodnjega leta bodo podjetja lahko v Sloveniji 
pridobila mednarodni identifikator LEI. AJPES je na-
mreč v zadnji fazi akreditacije za pridobitev statusa 
lokalne operativne enote (LOU) 

Legal Entity Identifier (LEI) oz. identifikator 
pravne osebe je edinstvena 20-mestna koda, ki 
se dodeljuje po standardu ISO 17442, z namenom 
enolične identifikacije podjetja na globalni ravni. LEI 
omogoča dosledno prepoznavo strank v finančnem 
poslovanju, vzpostavlja celovit pogled na izposta-
vljenost ter s tem omogoča izboljšano merjenje in 
spremljanje sistemskega tveganja. gg

Po novem se bodo 
podatki v letna 
poročila vnašali 
v evrih s centi, 
tako kot zavezanci 
poročajo davčnemu 
organu, je eno od 
novosti predstavila 
direktorica AJPES 
Mojca Kunšek.
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NAČRTOVANJE, IZVAJANJE 
IN VZDRŽEVANJE VODNIH OBJEKTOV, 
KOMUNALNE HIDROTEHNIKE
TER OBJEKTOV VARSTVA OKOLJA.

Glej zeleno, 
                delaj modro!


