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TIP

Víte, co je to přenesená
daňová povinnost? Ve
službě Hlídací pes je

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

možné sledovat
informace ohledně
nespolehlivého plátce
DPH u Vašich dodavatelů
a mnohé další. Přihlaste
se a zjistěte, které
informace pro Vás může
Hlídací pes automaticky
zjišťovat.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 361 494
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

144 146
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

59 640
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

82 370
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Nově zjištěno u sledovaných subjektů

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
01/2017

Zahájení Insolvenčních řízení
Úpadků v Insolvenčních řízeních

Celkem

2 241

241 506

46

7 434

Vstupů do Likvidace

1 219

40 488

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

3 300

1 530 971

146 970

4 453 734

838

59 640

1 397

82 370

595

9 048

Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES
Zjištění dluhů v registru dlužníků
Zjištění exekuce
Zjištění nespolehlivého plátce DPH

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2016

11 481

v roce 2017

781

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2016

313

v roce 2017

35

Podnikatele trápí daňové výjimky
Několikastránkové daňové přiznání, z jehož vyplňování mají
podnikatelé každoročně těžkou hlavu, musejí poplatníci odevzdat
na finanční úřad do pondělí 3. dubna. Pokud mají ze zákona
povinný audit, nebo jim s vyplňováním pomáhají daňoví poradci,
mají na splnění povinnosti vůči berňáku čas do 3. července.
Poradci mají na jaře kvůli složité struktuře příjmových daní plné
ruce práce a v záplavě novelizací a legislativních přílepků se často
neorientují ani oni. Jak složité je pátrání po různých výjimkách,
slevách a odpočtech potvrzuje i daňový expert David Hubal.
Problémem je prý zejména to, že se rychle mění stávající výjimky a
nové přibývají raketovým tempem.
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ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Firmy chtějí přidat zaměstnancům průměrně 3,3 procenta
České firmy letos plánují přidat zaměstnancům v průměru 3,3 procenta.
Loni společnosti zvýšily mzdy dokonce o 5,2 procenta proti původně
plánovaným 3,2 procenta. Nejlépe jsou obvykle odměňováni odborníci a
vedoucí pracovníci v peněžnictví a pojišťovnictví. Vysoko nad
celorepublikovým průměrem se pohybují mzdy v odvětvích výroba
motorových vozidel, energie nebo podnikové poradenství a audit. Výši
mezd podstatně ovlivňuje sídlo firmy. V Praze převyšují mzdy průměr o
17 procent. Na severní Moravě jsou sedm procent a v jižních Čechách
a na jižní Moravě tři procenta pod průměrem.

Alena Nalepová jednatelka společnosti
PELAN ÚČTO s. r. o.
"Jsem ráda, že mám
možnost kontroly firem
na jednom místě. Moc mi
to pomáhá i vzhledem k
mým klientům, kteří si u
mně ověřují solidnost
svých klientů. Velkým
přínosem jsou ratingové
karty. Ještě jednou
děkuji. "
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Oslabování koruny bylo špatně

REFERENCE

Období, kdy Česká národní banka drží korunu uměle oslabenou, může už
na jaře skončit. Člen vedení centrální banky Pavel Řežábek ale varuje,
že uvolnění kurzu nemusí být tak bezbolestné, jak banka dosud tvrdila.
Riziko vidí v tom, že ČNB bude čelit dalšímu tlaku spekulantů, kteří sází
na brzké posílení tuzemské měny a nakupují ji, aby na ní pak vydělali.
Tím tlačí na její posílení a centrální banka musí naopak koruny prodávat
a za ně kupovat další miliardy eur, aby tomu zabránila. Za více než tři
roky už ČNB musela skoupit eura za nejméně 800 miliard korun, aby
domácí měně zabránila v posílení pod 27 korun za euro.

Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:
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Management restrukturalizací ve firmách
Odhalit probíhající stagnaci v podniku je úlohou manažera. Většinou se
jedná o postupný proces, ke krizi vyžadující restrukturalizaci podniku
obvykle nedochází ze dne na den. Příčina může být jak interní (špatně
zvolený strategický cíl, nevhodná marketingová strategie, chybná
investice, nefunkční informační systém, nadměrné náklady,
nevymahatelné nezajištěné pohledávky a s tím související problém s
likviditou apod.), tak i externí (světová krize, politická situace).

AERO Vodochody AEROSPACE
a.s.
Coca-Cola HBC Česká
republika, s. r. o.
Deloitte Advisory s.r.o.
European Data Project s. r. o.
FULGUR BATTMAN, spol. s r. o.
L & M nápoje s. r. o.
KOMA MODULAR s. r. o.
Krahulík – MASOZÁVOD
Krahulčí, a. s.
Pražská plynárenská, a.s.
RENOCAR, a.s.
Repromat, a. s.
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.

