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TIP

V nové verzi programu
Hlídací pes je možné

Účet: Sofis partner, s.r.o.
Tarif: neaktivní

sledovat informace
ohledně nespolehlivého
plátce DPH, zjištěných
exekucí v Obchodním
rejstříku a mnohé další.
Přihlaste se a zjistěte,
jak vypadá tato
inovovaná verze a které
informace pro Vás může
Hlídací pes automaticky
zjišťovat.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 282 213
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

79 325
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

51 472
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

68 708
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Nově zjištěno u sledovaných subjektů
Zahájení Insolvenčních řízení

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
03/2016
3 046

Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace
Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES
Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES
Zjištění dluhů v registru dlužníků
Zjištění exekuce
Zjištění nespolehlivého plátce DPH

Celkem
214 458

insolvenční návrhy
u společností

27

7 059

905

31 157

v roce 2015

13 118

3 277

683 291

v roce 2016

2 959

195 321

3 301 194

910

51 472

1 125

68 708

401

5 133

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2015

403

v roce 2016

78

Nesolidní obchodní partner může vyjít firmu draho
Prověřování obchodních partnerů je již v dnešní době pro zodpovědné firmy i
živnostníky samozřejmostí. Rozpoznat spolehlivé obchodní partnery od těch
nepoctivých je totiž na první pohled složité a chyby v jejich hodnocení mohou
způsobit firmě vážné, někdy až fatální problémy. Každému podnikatelskému
riziku je však možné s určitou mírou úspěšnosti předcházet. První věc, na
kterou bychom se měli zaměřit, je transparentnost našeho potenciálního či
současného obchodního partnera. Základními adresami jsou v tomto ohledu
Administrativní registr ekonomických subjektů, který obsahuje základní
informace z několika různých zdrojů a Veřejný (dříve Obchodní) rejstřík se
Sbírkou listin, kde mají společnosti za zákona povinnost zveřejňovat své účetní
závěrky. Ke klíčovým ukazatelům patří také údaje o celkové likviditě firem. V
neposlední řadě jsou klíčové informace z Insolvenčního rejstříku. To vše za
předpokladu, že subjekt má nějakou historii podnikání a už se někdy do potíží
dostal. Velmi nepříjemná je kombinace, když sídlo společnosti je na virtuální
adrese a adresa jednatele na městském úřadě. Taková kombinace většinou
naznačuje, že s firmou není něco v pořádku. Buď v ní figurují bílí koně, nebo má
majitel a jednatel v jedné osobě vážné finanční problémy.
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ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Špiner Luděk – controller
ve společnosti Mondi
Bags Štětí a. s.

Snaha krátit daně bude trestným činem
Sněmovna přes odpor opozice schválila novelu trestního zákoníku, která
se dotkne takřka všech podnikatelů. Pouhý pokus o krácení daně bude
trestným činem. V rozpravě před hlasováním o zákonu poslanci řešili,
kde končí daňová optimalizace a kde začíná trestný čin krácení daní.
Opozice argumentovala zejména zbytečností a škodlivostí kriminalizace
části podnikatelů. "I osvobozující rozsudek, kterých bude většina, bude
podnikateli málo platný, pokud během trestního stíhání přijde o značnou
část klientely," uvedl Martin Plíšek. Právě jeho strana spolu s ODS
opakovaně žádaly poslance, aby tuto část novely nepodpořili, nebo
ještě lépe z hlasování vyjmuli. "Pokud se danění ocitne v oblasti
přípravy trestného činu, znamená to kriminalizaci velké části národa.
Bojoval jsem vždy za to, aby přípravy trestných činů bylo v zákoníku co
nejméně, a to ještě v oblasti ohrožení zdraví nebo integrity," uvedl
poslanec za ODS Marek Benda.
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Systém CESR nám
poskytuje cenné
informace o nových i
stávajících zákaznících.
Výhodu shledávám v
tom, že během chvilky
získám základní přehled
o odběrateli, jeho
ekonomické situaci a
potenciálním riziku. Se
službou Hlídací pes
odpadá sledování
stávajících zákazníků,
zda se nedostali do
insolvence a také změn v
insolvenčním a
obchodním rejstříku.

Zahraniční dluh Česka nebývale vzrostl
Dluh Česka vůči zahraničí loni vzrostl o 186 miliard korun na 3,132
bilionu korun. Dluh v cizině tak odpovídal přibližně 70 procentům HDP.
Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní
banka. Podle dostupných dat jde o nebývalý meziroční růst, obvykle jde
o rozdíl v řádech desítek miliard korun. V posledním čtvrtletí loňského
roku se přitom dluh o 62,7 miliardy korun snížil. Naposledy zahraniční
dluh takto výrazně stoupl mezi lety 1996 a 1997. Přes jeden bilion
korun se poprvé přehoupl na konci roku 2004, dva biliony korun
překonal v roce 2010 a tři biliony loni. Závazky se splatností delší než
jeden rok se na celkovém dluhu podílejí 56,4 procenta. Ve struktuře
dluhu se snížilo zastoupení bankovního sektoru včetně centrální banky,
banky se na celkovém dluhu podílejí 29,4 procenta. Na podniky připadá
48,1 procenta.
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Ekonomika letos poroste až o 3,5 procenta
Česká ekonomika by mohla letos růst až o 3,5 procenta. Na
Strojírenském fóru v Praze to řekl ministr průmyslu a obchodu Jan
Mládek. Ministerstvo financí v lednové makroekonomické prognóze
uvedlo, že počítá s růstem tuzemské ekonomiky v roce 2016 o 2,7
procenta. Podobný vývoj očekává také Česká národní banka. Loni
vzrostlo podle dat Českého statistického úřadu HDP v Česku o 4,3
procenta, což byl nejlepší výsledek za posledních osm let. „Vychází mi z
toho, že růst v letošním roce by mohl být až 3,5 procenta,“ uvedl
Mládek. „Cena ropy je totiž zatím stále nízká. S evropskými fondy,
jakkoliv se snažíme, to přece jenom bude trochu komplikovanější,
protože jsme v rozběhové fázi, a nikoliv ve fázi finišující,“ dodal. Do
konce loňského roku bylo možné využít fondů Evropské unie z
programového období 2007 až 2013. Od začátku letošního roku už to
možné není.

REFERENCE

Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:
AERO Vodochody
ALCOMA
Coca-Cola HBC Česká
republika
Deloitte Advisory s.r.o.
European Data Project s. r. o.
FULGUR BATTMAN
L & M nápoje
KOMA MODULAR
KRAHULČÍ
Krahulík – MASOZÁVOD
Pražská plynárenská, a.s.
RENOCAR, a.s.
Repromat
SATT a.s.
SMERO, spol. s.r.o.
TROST AUTO SERVICE
TECHNIK spol. s.r.o.
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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.

