
ZNIŽAJTE TVEGANJE 
VAŠEGA POSLOVANJA
Uspešni ste lahko toliko,
kot so uspešni vaši poslovni partnerji

+386 (0)8 200 38 80   |   podpora@ebonitete.si   |   www.ebonitete.si

Aplikacija EBONITETE.SI za vas preverja boniteto 
vaših poslovnih partnerjev in dnevno spremlja 
vse pomembne parametre njihovega poslovanja.

ZAKLADNICA POSLOVNIH INFORMACIJ

Vse informacije na 
enem mestu
Preglednost podaje 
informacij

Zanesljivost in 
ažurnost podatkov, ki 
se osvežujejo dnevno

Enostavnost uporabe

Pokličite nas : 
08 200 38 80

Prva bonitetna agencija, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 9a, 1000 Ljubljana

Podružnica Limbuš:     Tel:  +386 (0)8 200 38 80 
Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš    Fax:  +386 (0)8 200 38 81

Spletna stran : www.ebonitete.si                    Delovnik:     pon.-  čet. 8.00 do 15.30
e-mail: podpora@ebonitete.si                          pet. 8.00 do 13.00

NAŠA SKUPINA

www.ekompenzacije.com

+386 8 200 37 37

info@ekompenzacije.com

www.ebonitete.si

+386 8 200 38 80

info@ebonitete.si

www.prvafina.si

+386 8 200 37 00

info@prvafina.si

Vabimo vas, da se o kvalitetah in prednostih naše aplikacije 
prepričate sami. Preizkusite aplikacijo EBONITETE.SI  
BREZPLAČNO na www.ebonitete.si

REVIDIRANA LETNA POROČILA IN IZLEČKI IZ MNENJA POOBLAŠČENEGA REVIZORJA

AKTUALNE IN PRETEKLE LASTNIŠKE POVEZAVE, ZAKONITI ZASTOPNIKI, ČLANI NADZORNIH ORGANOV 

ZADOLŽITVENI POTENCIAL SUBJEKTA IN PRIMERJAVA Z DEJANSKIMI FINANČNIMI OBVEZNOSTMI

PLAČILNE NAVADE IZRAŽENE SKOZI PLAČILNI INDEKS

INSOLVENTNOST - EVIDENCA  INSOLVENČNIH POSTOPKOV - PROCESNA DEJANJA V POSTOPKU

POSLOVANJE SUBJEKTA Z JAVNIM SEKTORJEM - SINTETIČNI IN ANALITIČNI PODATKI

BONITETNA OCENA IN NJENA ZGODOVINA

KOMPLEKS FINANČNIH KAZALNIKOV IN MODELOV 

PRIJAVE TERJATEV SUBJEKTA V INSOLVENČNIH POSTOPKIH DRUGIH

NASTOP DOMNEVE INSOLVENTNOSTI

ZGODOVINA BLOKAD BANČNIH RAČUNOV IN DAVČNEGA DOLGA 

UDELEŽBA SUBJEKTA V SODNIH SPORIH BODISI V VLOGI TOŽEČE ALI TOŽENE STRANKE

CELOVIT PREGLED
NAD FINANČNIM POLOŽAJEM
in vsemi ključnimi parametri poslovanja vaših poslovnih partnerjev

POSLOVANJE SLOVENSKIH SKUPIN PODJETIJ, NJIHOVA SESTAVA IN OCENA POSLOVANJA 

Aplikacija pokriva tudi pregled bilančnih podatkov za konsolidirane računovodske izkaze slovenskih skupin, skupaj s 
seznamom nadrejene in odvisnih družb ter oceno poslovanja in finančnega položaja podano na podlagi konsolidiranih 
izkazov. 

BONITETNA POROČILA

Po naročilu stranke izdelujemo tudi BONITENA POROČILA z izčrpno vsebino o finančnem stanju in poslovanju kateregakoli 
slovenskega ali tujega podjetja.   



ZAKAJ APLIKACIJA 
EBONITETE.SI ?

APLIKACIJA EBONITETE.SI

BANČNI 
RAČUNI

IN BLOKADE

BILANČNI
PODATKI

LASTNIŠKE
POVEZAVE

JAVNA
NAROČILA

SODNI
NAROKI

NEPREMIČNINE BONITETNA
OCENA

POSLOVNI
REGISTER

Aplikacija je pregledna in enostavna za uporabo kljub 
kompleksnosti in obsegu podatkovnih baz, ki jih pokriva.

Aplikacija podaja BONITETNO OCENO za vsakega od več 
kot 120.000 gospodarskih subjektov v Sloveniji kot sintezo 
finančnega položaja posameznega subjekta, podano po 
njegovih bilancah in vseh pomembnih »nebilančnih« 
parametrov, ki določajo bonitetno pozicijo poslovnega 
subjekta.

Tako podana ENOTNA BONITETNA OCENA  uporabniku podaja 
kvalitetno osnovo za presojo stopnje tveganja pri poslovanju 
z določenim poslovnim partnerjem.  

Aplikacija EBONITETE.SI na enem mestu združuje vse pomembne podatke iz vseh
javno dostopnih evidenc z lastnimi podatkovnimi bazami in izračuni.

DNEVNI INFORMATOR
IN SPLETNI SERVIS

Poslovno okolje je dinamično. 
Položaj vaših poslovnih partnerjev 
se lahko spreminja iz dneva v dan. 

Dnevni informator vam, 
preko aplikacije EBONITETE.
SI,zagotavlja, da boste na 
vaš e-naslov vsak dan prejeli 
informacijo o vseh pomembnejših 
spremembah pri vseh tistih 
poslovnih subjektih in za tiste 
spremembe, ki jih sami izberete. 

IZ NABORA PODATKOV DNEVNEGA 
INFORMATORJA: 

 ■ Spremembe zastopnikov, lastnikov ali nadzornega sveta
 ■ Sprememba naziva podjetja, sedeža podjetja
 ■ Blokade ali deblokade računov
 ■ Sodni naroki, subjekt kot tožeča ali tožena stranka
 ■ Začetek in konec insolvenčnega postopka
 ■ Odprtje ali zaprtje TRR
 ■ Nakazila v davčne oaze
 ■ Davčni neplačniki / nepredlagatelji REK obrazcev
 ■ Odvzete identifikacije za DDV
 ■ Sprememba bonitetne ocene
 ■ Dodani oz. posodobljeni finančni podatki (revidirani) 
 ■ Izbrisi, pripojitve, odločanja o izbrisnih razlogih 
 ■ Nastop domneve insolventnost

Pravilna in pravočasna
informacija je temeljna
predpostavka varnega 
poslovanja.

SPLETNI (WEB) – SERVIS 
Vsi podatki iz naših podatkovnih baz so lahko predmet odjema tudi preko spletnega servisa in sicer po obsegu, vsebini in 

dinamiki, vse po potrebah stranke.

Obsežna podatkovna baza je podlaga za izpeljavo 

različnih analiz in primerjav po meri uporabnika. 

STATISTIKE, PREGLEDNICE 
IN SEZNAMI

 ■ Katera podjetja poslujejo najuspešnejše in katera so najbolj zadolžena ?
 ■ Kako poslujejo slovenske skupine podjetij – koncerni ?
 ■ Koliko subjektov ima blokirane račune in koliko jih posluje brez računa?
 ■ Katera podjetja zaposlujejo največ ljudi in katera ustvarjajo največ dodane vrednosti ?
 ■ Kakšno je gibanje števila insolvenčnih postopkov po letih ali mesecih ?
 ■ Koliko in katere družbe ali podjetniki poslujejo pod domnevo insolventnosti ?≠
 ■ Kakšne so bilance in rezultati celotnih dejavnosti v Sloveniji ?
 ■ Kakšne so bonitetne ocene celotnih dejavnosti in njihovih delov ? 
 ■ Kdo so davčni neplačniki ? So to pretežno podjetja ali samostojni podjetniki ?
 ■ Poslovanje z javnim sektorjem – kdo in v kakšni višini ?
 ■ Koliko subjektov se mesečno ustanovi in koliko izbriše ?

Odgovori na navedena in 
številna druga vprašanja 
z možnostjo omejitve na 
posamezne slovenske regije 
ali občine, organizacijske 
oblike subjektov in druge 
kriterije,  so na voljo v 
aplikaciji EBONITETE.SI. 


