NEWSLETTER

04 | 17

TIP

Nerozumíte pojmům
používaných v
insolvenčních řízeních?
Chcete vysvětlit co je to
moratorium nebo
incidenční spor? Využijte
náš Slovníček pojmů,

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

který Vám tato hesla
objasní. Tuto funkci
najdete na hlavní stránce
služby CESR v sekci
Návody a postupy.

STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 382 417
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

152 126
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

61 138
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

84 268
Systém CESR včas pro své klienty zjistil
Nově zjištěno u sledovaných subjektů

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
03/2017

Zahájení Insolvenčních řízení

Celkem

3 022

247 065

36

7 514

Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace

1 024

42 749

Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES

4 388

1 543 943

116 972

4 725 611

810

61 138

1 190

84 268

327

9 771

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

11 503

v roce 2017

2 630

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2016

313

v roce 2017

85

Daně nebo účetnictví?
Účetní a daňoví poradci mají rozdílné kompetence, řada
živnostníků i menších firem však mezi nimi často nedokáže rozlišit.
Daňoví poradci jsou ze zákona pojištění za škody, podle právníků
se však ani účetní nemohou řešení způsobených škod
vyhnout.Zatímco velké firmy mají na daně a účetnictví
specializovaná oddělení, živnostníci nebo malé firmy se s jejich
zpracováním obvykle obracejí na externí účetní nebo daňové
poradce. Informace o povinnosti podat daňová přiznání obvykle
plní stránky novin a webových portálů, ale na druhou stranu
výrazně menší pozornost je věnována zákonné povinnosti sestavit
a schválit účetní závěrku. Zaměňování účetnictví a daňového
poradenství vede k tomu, že se firmy obracejí na špatné
odborníky.
celý článek »

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Pavel Smilek - jednatel
společnosti LEASYN, s.r.o.

Úpadek neznamená vždy konec firmy
Nejedna společnost musela skončit svůj provoz, protože nedostala
zaplaceno za služby nebo zboží od klienta. Ačkoliv je pochopitelná
snaha úpadek už kvůli renomé hned nepřiznávat, často ani sám
podnikatel netuší, že se firma do úpadku řítí. V případě úpadku mluvíme
buď o předlužení, nebo o platební neschopnosti. Obě dvě varianty
znamenají větší množství věřitelů. Jedním z druhů řešení úpadku je
konkurz. Jeho podstata spočívá v rozprodání majetku, splacení alespoň
některých pohledávek věřitelů, což znamená likvidaci společnosti.
Způsobem řešení úpadku, který znamená možnost záchrany podniku, je
reorganizace.
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Ekonomický růst v ČR: 2,8%
Česká ekonomika v minulém roce rostla zhruba o 2,3 %. Jak dlouho nám
ještě takový ekonomický růst vydrží? Předpovědi jsou optimistické,
tento rok by měl být ekonomický růst ještě o kousek vyšší. Pokud
ovšem tuzemská ekonomika nenarazí na některý ze svých limitů. Už
dnes vykazuje Česká republika nejnižší míru nezaměstnanosti v
Evropské unii. Volné pracovní síly na pracovním trhu ubývá a to
představuje jeden z největších limitů pro jakýkoliv ekonomický rozvoj.
Nejoptimističtější a nejdelší předpověď má Mezinárodní měnový fond:
ekonomický růst v České republice vydrží nad 2 % minimálně do roku
2021.
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Banky a advokáti by měli poskytovat více citlivých dat
Ministerstvo financí připravilo novelu daňového řádu, podle níž budou
muset například banky nebo daňoví poradci poskytovat správci daně
nové citlivé informace například o povaze obchodních jednání,
kontaktech a vlastnické struktuře firem. K těmto údajům měl dosud
přístup pouze Finanční analytický úřad. Novela by je zpřístupnila běžné
finanční správě. Podle České advokátní komory změny prolamují
mlčenlivost, kterou advokátům ukládá zákon. Ministerstvo s kritikou
nesouhlasí.

"Systém CESR se nám
osvědčil jako základní,
rychlý a spolehlivý
nástroj pro prověření
kondice potenciálních
obchodních partnerů
před započetím
vážnějších jednání.
Obsluha tohoto systému
se stává po krátkém
zácviku jednoduchou,
jeho struktura je logická
a komplexní, všechny
základní údaje o firmách
na jednom místě."

REFERENCE

Mezi spokojené uživatele
systému CESR již patří např.
tyto společnosti:
AERO Vodochody a.s.
Coca-Cola HBC, 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.
Repromat, a. s.
SATT a.s.
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.

