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TIP

Dne 1. 10. 2019 došlo
v rámci služeb systému
CESR ke změně významu
některých ratingových
stupňů. Ratingové stupně
„A+“ až „D-“ zůstávají
nezměněny. Mění se
význam pouze
u ratingových stupňů „E“
a „–“. Dále došlo k rozšíření
škály stupňů ratingového
hodnocení o stupně „X“,“Y“
a „L“.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 650 560
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

109 991
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

79 060
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

110 583
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

10/2019

Celkem

Zahájení Insolvenčních řízení

3 629

315 490

Úpadků v Insolvenčních řízeních

3 447

232 837

Vstupů do Likvidace

1 187

79 699

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

2 769

1 754 064

92 759

8 019 944

Zjištění dluhů v registru dlužníků

177

79 060

Zjištění exekuce

346

110 583

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

392

22 496

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2018

7 205

v roce 2019

8 200

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2018

6 346

v roce 2019

7 140

Založení s.r.o. - sám nebo s pomocí odborné agentury?
Založení s.r.o. je proces sestávající z řady právních a administrativních
kroků, které je třeba bezchybně zvládnout tak, aby nebyla společnost
do b u d o u c n a z a t í ž e n a v a d a m i a p o d n i k á n í m o h l o f u n g o v a t b e z
problémů. Proto se mnozí podnikatelé rozhodnou obrátit se s tímto
úkolem na specializovanou agenturu, která jim se založením s.r.o.
poradí a pomůže, případně kompletně vyřídí za ně. Pokud zrovna
stojíte před rozhodnutím, jestli založit s.r.o. svépomocí nebo se obrátit
na odborníky, v článku jsou shrnuta některá pro a proti.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Božena Dědičová, ekonom
společnosti TISK KRÁSNÁ
LÍPA, spol. s r.o.

Přípustnost uzavření smíru v incidenčních sporech
V insolvenčních řízeních je poměrně častým jevem, že účastníci řízení
incidenčních sporů mají zájem ukončit soudní spor dohodou, která by
byla výhodná pro obě strany sporu. V praxi zejména soudů prvních
stupňů nebyla řešena tato situace jednotně. Některé soudy smír
schvalovaly bez váhání, jiné z obavy před negativně komunikovaným
stanoviskem jednoho z vrchních soudů nechtěly smír schválit vůbec,
popř. s výhradami k němu nakonec přistoupily.
celý článek »

„Se systémem CESR jsem
spokojená, používáme ho
především pro získání
informací o novém
zákazníkovi. Oceňujeme i
funkci "hlídací pes", která
nás informuje o každé
změně u stávajícího
zákazníka."

Efektivní snižování základního kapitálu a.s. po rekodifikaci
V českém i evropském akciovém právu je stále kladen významný důraz
na základní kapitál akciové společnosti jako jeden z nástrojů ochrany
věřitelů, ačkoliv jeho praktický význam z tohoto pohledu není až tak
zásadní. Základní kapitál akciové společnosti v dnešní době
představuje, zjednodušeně řečeno, „obyčejné“ číslo na straně pasiv
bilance, jemuž nemusí odpovídat aktiva (majetek ve stejné výši).
Požadavek na určitou požadovanou výši vlastního kapitálu při zakládání
akciové společnosti tak plní spíše určitý „test serióznosti“ zakladatelů.
celý článek »

REFERENCE

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

Vztahy mezi managementem a vlastníky firem
Coca-Cola HBC Česká

Vztahy mezi managementem a vlastníky firem jsou důležitou a zároveň
velmi citlivou otázkou. Na vzájemném vztahu je třeba neustále
pracovat tak, aby se firma úspěšně vyvíjela a rozvíjela v čase. Vlastníci
firem zpravidla očekávají od managementu, aby vedl firmu s loajalitou
a řádnou péčí. V ideálním světě by se tak management měl řídit jeho
pokyny a instrukcemi, které by mu umožnily lépe pochopit směřování
firmy a myšlení jejího vlastníka.

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.
Hošek Motor a.s.
PAPERA s.r.o.

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.

