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TIP

Nezapomínejte na službu
CESRu - "Adresář firem".
Kontakty v Adresáři firem
jsou on-line aktualizované a
díky nim si můžete vytvářet
vlastní databáze dle
zadaných parametrů pro
svoji akviziční činnost.
Pomocí zvolených filtrů
vyhledáte jen takové
obchodní subjekty, které
Vás zajímají.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 616 779
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

107 206
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

76 270
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

109 408
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

06/2019

Zahájení Insolvenčních řízení

Celkem

3 631

300 281

3

8 045

Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace

1 143

74 771

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

3 082

1 736 624

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

94 844

7 574 710

Zjištění dluhů v registru dlužníků

941

76 270

Zjištění exekuce

647

109 408

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

397

20 954

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2018

7 189

v roce 2019

3 618

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2018

140

v roce 2019

87

Firem přibývá pomaleji. Klesá zájem o podnikání?
V dubnu letošního roku přibylo v České republice jen 900 obchodních
společností. Měsíční přírůstek firem byl nejnižší za posledních deset let.
Zatímco rok 2017 byl co do přírůstku podnikatelských subjektů rekordní
a ještě loňský rok potvrdil pozitivní trend, letos už Češi takovou chuť
do podnikání nemají. Klesá i opitmismus podnikatelů (pokud jde
o budoucí vývoj), což souvisí především s postupně zpomalující
ekonomikou a turbulentním obdobím ve světě.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Marie Slámová – daňový
poradce

"Rozvody" společníků v obchodních korporacích
S výjimkou jednočlenné obchodní korporace, ve které působí jako
společník pouze jeden subjekt, je obchodní společnost vždy uskupením
dvou a více osob, které se rozhodly společně podnikat a rozdělily si
mezi sebe podíly na společnosti. Obzvlášť u korporací s menším počtem
společníků, kdy je každý z nich osobně zainteresován na činnosti
společnosti či se na ní aktivně podílí, dochází k tomu, že jsou tito
společníci fakticky donuceni k dlouholeté vzájemné spolupráci
a partnerství.
celý článek »

Stát i velké korporace stále více podporují start-upy
Čeští start-upisté fungují jako jednolitá komunita. Nejvíce mezi sebou
oceňují mentální podporu, vzájemnou edukaci, sdílení informací
a soudržnost. Českou start-upovou scénu tvoří převážně firmy
zaměřené na moderní technologie, především v oblasti softwaru, online
služeb a e-commerce. Třetina start-upů je přímo navázána na vysoké
školy a výzkumná pracoviště nebo s nimi spolupracuje. Většina firem je
poměrně mladá, tři čtvrtiny z nich existují méně než tři roky.

„Systém CESR využíváme
již několik let, je stabilní
součástí scoring procesů
v naší společnosti
k pravidelným kontrolám
a analýzám dodavatelských
i odběratelských firem.
Důležitá je Křížová kontrola,
bez které nelze společnosti
dostatečně zhodnotit. U
dlouhodobých partnerů
máme nastavenu funkci
Hlídací pes pro
automatizaci přísunu
informací.“

REFERENCE
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Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:

Due diligence aneb co zkoumat před koupí společnosti
Pojem „due diligence“ je v oblasti M&A (transakčního) poradenství
zaběhlým pojmem, který označuje právní, ekonomickou, finanční či
technickou prověrku společnosti, která je předmětem transakce (často
označované jako target). Specifičnost jednotlivých transakcí vyvolává
potřebu přesné, důkladné a na míru připravené due diligence, což
zvyšuje tlak na zapojení kompetentních poradců, kteří sledují aktuální
vývoj v oblasti due diligence.

Coca-Cola HBC Česká
republika, s. r. o.
Deloitte Advisory s.r.o.
Dřevocentrum CZ. a. s.
European Data Project s. r. o.
Dřevocentrum CZ. a. s.
European Data Project s. r. o.
FULGUR BATTMAN, spol. s r. o.
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