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TIP

Chcete pomoci s
problémovými
pohledávkami? V našem
registru dlužníků můžete
dlužnou fakturu i
dlužníka zadat. Tím dáte
obchodnímu světu
najevo, že má subjekt
platební problémy a navíc
si zde můžete najít firmu,
která je v podobné
situaci, spojit se s ní a
snížit si náhlady na
vymáhání.

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

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 370 772
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

146 546
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

60 330
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

83 543
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Nově zjištěno u sledovaných subjektů

02/2017

Zahájení Insolvenčních řízení

2 464

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
243 977

39

7 474

1 072

41 597

insolvenční návrhy
u společností

2 826

1 536 698

v roce 2016

11 493

124 694

4 589 460

v roce 2017

1 619

697

60 330

1 335

83 543

349

9 421

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2016

313

v roce 2017

64

Nový Adresář firem
Od února 2017 mají všichni zákazníci možnost dokoupit si plnou
verzi Adresáře firem, který nyní dostal podobu plnohodnotné
databáze všech podnikatelských subjektů v České republice. V
tomto adresáři si můžete vytvářet seznamy subjektů, které
zajímají přímo Vaši společnost. Mezi kritéria patří například
ratingový stupeň, kontaktní telefony, lokalita, obor činnosti,
hospodářský výsledek, stáří firmy a mnohé další. Vytvořené
databáze lze exportovat do Excelu pro jejich další zpracování.
Samozřejmostí jsou online aktualizovaná data, takže nemusíte
řešit dokupování drahých aktualizací. Stávající zákazníci mají
možnost získat tento nástroj za velmi příznivých cenových
podmínek. Přihlaste se do Vašeho účtu a zjistěte více informací,
případně volejte klientskou podporu na telefonu 530 501 950.

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Václav Bače - jednatel
společnosti JVB
ENGINEERING s. r. o.

Auditní zprávy získají nový formát
Nový formát auditní zprávy se týká účetních závěrek společností
kotovaných na burzách a neregulovaných trzích. Změna mezinárodních
účetních standardů má přinést větší transparentnost auditorů a lepší
informovanost investorů. Auditoři budou muset ve svých zprávách mimo
jiné popsat důležité oblasti kontroly i to, jak k nim přistoupili. Čtenáři se
pod hlavičkou "hlavní záležitosti auditu" třeba dozvědí, které části
finančního výkaznictví považuje autor zprávy za nejdůležitější. Mělo by
se jednat o ty oblasti účetní závěrky, které jsou nejnáchylnější ke
zkreslení. Nová pravidla se uplatní už při auditech účetních závěrek za
loňský rok, tedy těch, které se začínají zveřejňovat právě nyní.
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Informační systém insolvenčního resjtříku
Finanční prostředky, které Ministerstvo spravedlnosti získalo od
Evropské unie, činí 177 milionů korun. Peníze budou použity k realizaci
elektronizace Informačního systému insolvenčního rejstříku, který by
měl začít fungovat koncem roku 2019. Stát projektu přispěje kolem 42
milionů korun. Pomůže k propojení rejstříku s jinými zeměmi EU i ušetří
čas. Ročně podle údajů ministerstva vzniká v insolvenční agendě 180
tisíc spisů, a proto považuje digitalizaci za zásadní přínos. Nový systém
by měl umožnit elektronické podání i elektronický oběh dokumentů, díky
čemuž bude zaměstnancům insolvenčních senátů ulehčena práce a čas.
Nový systém by kromě propojení insolvenčních rejstříků s jinými
evropskými zeměmi měl přinést také zlepšení poskytování informací o
průběhu insolvenčního řízení pro veřejnost, ale i stabilitu a lepší
funkčnost systému.
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Výjimky ze zveřejňování smluv
Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky
nebo státní podniky musely od loňského července v registru smluv
zveřejňovat nově uzavírané smlouvy nad padesát tisíc korun. Napjatě
očekávané hlasování o výjimkách z registru smluv skončilo rozhodnutím
poslanců omezit množství smluv v registru. Poslanci schválili návrh, aby
smlouvy nemusely ukazovat státní podniky a firmy, kde má stát, kraj
nebo obce většinovou účast. ůvodně přitom poslanci měli rozhodovat
jen o výjimce pro Budějovický Budvar. Nyní je řada na senátorech.

"Systém CESR
používáme v naší firmě
od roku 2014. Díky
automatickým zprávám o
vybraných obchodních
partnerech jsme téměř
on line informováni o
jejich změnách v
obchodním rejstříku.
Další důležitá funkce,
kterou využíváme je
zjištění ekonomické
bonity nových i
stávajících zákazníků pro
snížení obchodního
rizika. Systém CESR je
pro nás při ekonomických
rozhodovacích procesech
přínosem "

REFERENCE

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.
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.

