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AJPES – SPLETNO ORODJE Fi=Po

V letošnjih prvih desetih mesecih se 
je v več kot 1000 slovenskih pod-

jetjih začel stečajni postopek. Verjetno 
vas zanima, katera podjetja so to in še 
zlasti, če je med njimi tudi vaš poslovni 
partner. Morda je za vas zanimiv po-
datek, da se je v istem obdobju v Slo-
venji registriralo več kot 21.000 novih 
subjektov in bi jim lahko ponudili svoje 
storitve ali produkte. Kako najhitreje 
poiskati ta podjetja in njihove lastnike? 
Kako se izogniti tveganju poslovanja z 
nezanesljivimi poslovnimi partnerji?

Vsi podatki o poslovnih 
subjektih na enem mestu

Spletno orodje Fi=Po Finančni po-
močnik vam na enem mestu ponuja 
vse za hitro preverjanje poslovnih par-
tnerjev. Podatki, ki jih zagotavlja Fi=Po, 
izhajajo iz uradnih virov, so zanesljivi in 
dnevno ažurirani.

Hitri pregled izbranega podjetja 
ponuja kazalnik tveganja (nizko, spre-
jemljivo, povečano, visoko) za prepro-
sto interpretacijo podatkov o poslova-
nju, kontaktne podatke, informacije o 
morebitnih blokadah in insolvenčnih 
postopkih, najpomembnejše finančne 
podatke od leta 1994 dalje ter kdo je 
kdo v podjetju (vključno z zgodovino in 
časovnimi obdobji).

Kadar želite o izbranem podjetju 
pridobiti podrobnejši vpogled v poslo-
vanje, lahko v okviru splošnih podatkov 
pregledate dejavnost poslovanja, od-
prte račune doma in v tujini, objave v 
vseh registrih, v finančnih podatkih pa 
so na voljo bilančni podatki in kazalni-
ki od leta 2006 dalje. Preverite lahko 

Vsak podjetnik išče nove poslovne priložnosti in si obenem želi zmanjšati tveganje pri 
poslovanju. Da bo pri tem uspešen, potrebuje zanesljive in ažurne informacije o poslovanju 
poslovnih partnerjev. Iskanje tovrstnih informacij je zelo zamudno. V veliko pomoč vam je 
lahko Fi=Po Finančni pomočnik.

Oškodovanci 
za poslovno odločanje
Zagotovite si zanesljive in ažurne podatke 

plačilno sposobnost podjetja in njego-
vih odvisnih družb na podlagi tekočih 
in preteklih podatkov o blokadah tran-
sakcijskih računov, ali je morda podje-
tje davčni neplačnik in kakšen je njegov 
obseg poslovanja v tekočem letu v pri-
merjavi s preteklim letom.

Dnevno obveščanje o 
spremembah pri svojih 
partnerjih

Svoje tekmece in podjetja, s kateri-
mi poslujete, lahko dodate na seznam 
in že naslednji dan boste o morebitnih 
spremembah (na primer o blokadah 
ali zaprtju transakcijskega računa, o 
spremembah poslovnega naslova, za-
stopnikov, nadzornikov ali družbenikov, 
začetku insolventnega postopka itd.) 
obveščeni na vaš e-poštni naslov in/ali 
SMS. V seznamu spremljanih podjetij 

pa lahko spremljate tudi zgodovino teh 
sprememb.

Z enim klikom do analize 
konkurence in poslovnega 
okolja

Analiza trga ima za podjetnike iz-
reden pomen pri pravilnem poslovnem 
odločanju. Analiziranje pa po navadi 
zahteva veliko časa. V orodju Fi=Po 
so prednastavljene primerjave s tremi 
največjimi tekmeci v vaši dejavnosti. 
Primerjave pa so omogočene tudi po 
različnih kriterijih (število zaposlenih, 
prihodki, kapital, dobiček …) ali s podje-
tji po lastni izbiri.

Poslujte s strankami v dobri finanč-
ni kondiciji in spremljajte svoje tekme-
ce s pomočjo finančnega pomočnika 
Fi=Po.

”�Popusti�
zdaj�za�vse,�
v�podjetju��
in�družini.”

Več kot 100 odličnih  
partnerjev na vaši poslovni poti!
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