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TIP

Uhlídat všechny zdroje
obchodních informací je
velmi složité a časově
náročné. Informace v
systému CESR jsou
denně on – line
aktualizované, zjištěné
změny u monitorovaných
subjektů automaticky
zasílané e-mailem a
všechny služby umístěné
přehledně na jednom
místě, což uživateli
ušetří především mnoho
času a zaměstnavatelům
mzdové náklady
vynaložené na čas
strávený sehnáním,
zpracováním a kontrolou
informací.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 461 396
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

96 446
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Nově zjištěno u sledovaných subjektů

67 599
01/2018

Zahájení Insolvenčních řízení

1 689

Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace
Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES
Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

Celkem
266 973

22

7 780

1 199

53 883

3 600

1 610 189

78 768

5 742 122

Zjištění dluhů v registru dlužníků

458

67 599

Zjištění exekuce

980

101 901

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

410

14 188

zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

101 901
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2016

8 962

v roce 2017

530

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2016

247

v roce 2017

17

Účetní závěrky v nové struktuře
V rámci neustálého zlepšování služeb systému CESR Vám přinášíme
rozšířené zobrazování zpracovaných účetních závěrek. V souvislosti s
novelou zákona o účetnictví došlo mimo jiné ke změně struktury
účetních závěrek, platné od období započatého v roce 2016. V
ratingové kartě, v sekci Ekonomické údaje, naleznete od pondělí 5.
2. 2018 tyto účetní závěrky již v nové struktuře. Starší závěrky bude
možné pomocí přepínače zobrazit v původní formě nebo také v
nové, do níž jsou hodnoty dle možností přepočítány. Stále
pracujeme na získávání co největšího množství dat z účetních výkazů
a nabízet tak přesnější ekonomický pohled na Vámi prověřované
subjekty.

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Zápis do obchodního rejstříku
Zápis do obchodního rejstříku je nyní jednodušší než dříve. Všechny návrhy
na zápis, změnu či výmaz je nutné podávat výhradně prostřednictvím
elektronicky vyplněného formuláře. Jaký formulář zvolit a jak postupovat při
jeho vyplnění? Uvažujete-li o zahájení podnikání a promýšlíte zřídit si k
tomu např. společnost s ručením omezeným, pak by vaší pozornosti neměl
uniknout tento článek. Zaměříme se v něm na jednu z povinností určenou
právě pro právnické osoby, a to je zápis do obchodního, resp. veřejného
rejstříku.
celý článek »

Mgr. Jana Paulerová –
ředitelka firmy GMV Martini
CZ, s.r.o.
" Se službami CESR jsem

velmi spokojená. Velký
přínos vidím ve službě
rating firem a hlídací pes.
Služby CESR nám
pomáhají při ověřování
ekonomické stability a
důvěryhodnosti obchodních
partnerů."

Tři čtvrtiny nespolehlivých plátců jsou „eseróčka“
Od listopadu loňského roku meziměsíční přírůstek nespolehlivých plátců
stále klesal. Sérii poklesů přerušil až červenec, kdy jich přibylo 226. Nejvíc
nespolehlivých plátců je mezi společnostmi s ručením omezeným a
živnostníky.Nejvíc nespolehlivých plátců je mezi společnostmi s ručením
omezeným (4 343, tj. 75 %) a živnostníky (896, tj. 17 %). Největší podíl
nespolehlivých plátců z pohledu právní formy podnikatelského subjektu
však vykazují evropské společnosti (5,84 %), následují je společnosti s
ručením omezeným (2,25 %) a družstva (1,69 %).
celý článek »

Insolvence a odstoupení od smlouvy
Formulace použitá v § 253 odst. 4 první větě insolvenčního zákona
„uplatňování náhrady tím způsobené škody přihláškou pohledávky“
neznamená štěpení nároku vzniklého druhé smluvní straně odstoupením
správce od smlouvy, a to na „náhradu škody“, kterýžto nárok má
podléhat přihlášení, a na zbylý nárok na „vrácení plnění“, který má být
pohledávkou za majetkovou podstatou. V § 253 odst. 4 první větě
insolvenčního zákona použitá formulace pouze vyjadřuje, že nároky
vzniklé z odstoupení se uplatňují přihláškou, a to veškeré nároky vzniklé
druhé smluvní straně tím, že smlouva nebude splněna. Na to (logicky)
navazuje pátý odstavec § 253 insolvenčního zákona, který doplňuje, že
nelze žádat vrácení částečného plnění.
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Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:
AERO Vodochody AEROSPACE
a. s.
Coca-Cola HBC Česká
republika, s. r. o.
Deloitte Advisory s.r.o.
Dřevocentrum CZ. a. s.
European Data Project s. r. o.
FULGUR BATTMAN, spol. s r. o.
L & M nápoje s. r. o.
LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s. r. o.
KOMA MODULAR s. r. o.
Krahulík – MASOZÁVOD
Krahulčí, a. s.
Mondi Bags Štětí a. s.
Podravka-Lagris a. s.
Pražská plynárenská, a.s.
RENOCAR, a.s.

celý článek »

Sofis partner, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno
tel.: +420 530 501 935 | e-mail: info@sofispartner.cz | web: www.sofispartner.cz

Tento newsletter je rozesílán všem uživatelům systému CESR a obchodním partnerům společnosti Sofis partner, a.s.
V případě, že si nepřejete nadále dostávat tento newsletter, odhlašte se prosím z mailing listu kliknutím s e m.

