
VAŠ NOVI FINANČNI POMOČNIK
Spletno orodje za hiter pregled 
poslovanja in poglobljeno analizo

Cena
Letni dostop (neomejeno) 285 €

Enkratni vpogled 15 €

* Cena brez DDV

Dodatne informacije 
E-pošta:  fipo@ajpes.si 

Telefon:  01 477 42 19

Mnenja zvestih uporabnikov orodja Fi=Po  

Rosana Andrejka, vodja financ in računovodstva, ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in 
trženje kozmetičnih izdelkov d.o.o.

“Fi=Po je spletno orodje, ki ga uporabljamo že več kot 10 let. Z njim 
opravimo hitri analitični pregled poslovanja posameznega podjetja, ki 
ga potrebujemo za nadaljnje poslovne odločitve.”

Simona Kogovšek, direktorica, MIKROCOP informacijski inženiring in storitve d.o.o.

“Orodje ponuja veliko količino podatkov, kazalnikov in informacij, ki so 
dobro strukturirani po posameznih področjih. Uporabljamo jih za lastne 
poglobljene analize, sprejemanje odločitev povezanih s potencialnimi 
kupci in primerjave z ostalimi podjetji.”

Vesna Cerar, direktorica, KOPRIMA zavarovalno zastopanje d.o.o.

“Fi=Po uporabljam z enkratnimi vpogledi za izdelavo mailing seznamov 
in poiščem podjetja, ki ustrezajo mojim finančnim kriterijem.”

Agencija Republike Slovenije  
za javnopravne evidence in storitve

Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana



Fi=Po Finančni pomočnik na enem mestu ponuja vse, kar morate vedeti o 
poslovanju slovenskih poslovnih subjektov. 

Fi=Po je pravi naslov tudi v primeru, ko potrebujete agregirane podatke o 
poslovanju poslovnih subjektov na nivoju dejavnosti, regij, občin in celotnega 
gospodarstva.

Iščete nove poslovne 
priložnosti?  

S Fi=Po pripravite sezname 
potencialnih partnerjev in pred 
sklenitvijo posla preverite lastniške 
povezave, zgodovino in povezave 
zastopnikov, družbenikov in 
nadzornikov podjetij.

Kako poslujejo vaši 
poslovni partnerji in 
konkurenti? 
Z uporabo spletnega orodja Fi=Po 
zmanjšajte tveganje. Preverite lahko:

 ■ ali imajo težave s tekočo plačilno 
sposobnostjo,

 ■ kako so poslovali v daljšem 
časovnem obdobju,

 ■ kako AJPES ocenjuje tveganje 
sodelovanja z njimi.

Nastavite si avtomatsko obveščanje, 
da boste takoj obveščeni o vseh 
spremembah pri izbranih poslovnih 
subjektih.

Vsi podatki na enem mestu
Fi=Po vam prinaša ključne podatke za uspešno poslovanje

Hitri pregled

Najpomembnejše 
informacije o posameznem 
podjetju.

Plačilna sposobnost

Blokade, obseg 
prejemkov na računih, 
podatki o davčnih 
neplačnikih in 
insolvenčnih postopkih.

Pregled oseb in povezav

Zastopniki, nadzorniki, 
družbeniki in podjetja, v 
katerih delujejo.

Primerjave poslovnega 
subjekta

Z največjimi konkurenti 
ali subjekti po izbiri.

Letna poročila

Podroben pregled od leta 
2006 dalje.

Obveščanje o 
spremembah

Dnevno za izbrane 
poslovne subjekte.

Izvoz seznamov in 
podatkov

Za pripravo lastnih 
pregledov in analiz.

Kadarkoli in kjerkoli

Vse informacije dostopne 
tudi prek mobilnih 
naprav.


