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TIP

Chcete oslovit nové
obchodní partnery a

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

přitom mít jistotu, že
jsou spolehliví? Od
února 2017 máte
možnost získat naši
plnohodnotnou databázi
podnikatelských subjektů
v rámci služby Adresář
firem. Přihlaste se do
Vašeho účtu nebo volejte
naši klientskou linku,
kde Vám rádi
poskytneme více
informací.
STATISTIKY SYSTÉMU

ekonomických subjektů
v systému CESR

4 390 152
subjektů sledovaných
programem Hlídací pes

154 466
zjištěných dluhů v registru
dlužníků CESR

61 788
zjištěných exekucí z OR a
Centrální evidence exekucí

84 477

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

04/2017

Zahájení Insolvenčních řízení

2 359

Úpadků v Insolvenčních řízeních
Vstupů do Likvidace
Ukončení činností (registrací) v RŽP / OR / RES
Změny údajů u subjektů v RŽP / OR / RES

Celkem

28

7 542

779

43 549

3 230

1 549 486

152 134

4 864 794

690

61 788

Zjištění dluhů v registru dlužníků
Zjištění exekuce

796

Zjištění nespolehlivého plátce DPH

428

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

249 438

84 477
10 171

insolvenční návrhy
u společností

v roce 2016

11 510

v roce 2017

3 466

zjištěné úpadky
u společností

v roce 2016

313

v roce 2017

106

Podrobnější informace z Hlídacího psa
Rozšířili jsme množství hlídaných parametrů a přidali možnost pojmenování
jednotlivých e-mailových adres, na které si necháváte zjištěné změny zasílat.
Nově můžete být upozornění na založení dceřinné společnosti nebo změnu v
majetkových podílech. Také jsme rozšířili rozdělení angažovaných osob
souvisejících se sledovanými subjekty. Další novinkou je možnost pojmenování
jednotlivých e-mailových adres (např. Eva – obchodní oddělení, právní od. –
zažalovaní dlužníci apod.). Klienty, kteří používají zasílání změn s informacemi z
více skupin na jednu e-mailovou adresu, jistě potěší, že se zvolený název
propíše do předmětu e-mailu, čímž se automaticky rozliší, komu zaslané změny
náleží přesto, že jsou zasílány do jedné e-mailové schránky.
Aktivaci těchto novinek si můžete nastavit ve funkci Hlídací pes "Nastavení
skupin funkce Hlídací pes – volba Upravit skupinu – sekce OR". S nastavením
Vám rovněž ráda pomůže i klientská podpora na telefonním čísle 530 501 950.

ŘEKLI O NÁS

Zajímavé články
Podnikatel musí neustále prověřovat své dodavatele
Advokátka společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal Jiřina Procházková
radí podnikatelům, jak se vyhnout zapletení do daňových podvodů.
Poukazuje na to, že pečlivá a opakovaná kontrola dodavatelů se brzy
stane samozřejmou součástí podnikání. Podnikatel by se měl přesvědčit,
že je dodavatel registorván k DPH, ověřit insolvenční rejstřík a tyto
informace průběžně hlídat. Otázka zní, zda je vůbec v silách
podnikatelů najít dostatek času, prostředků a lidí, aby průběžně
prověřovali své obchodní partnery. Není snadné zjistit, zda se jedná o
seriózní obchodníky, nebo o "bílé koně" nastrčené podvodníky. V
ideálním případě je dobré mít automatizovaný systém, který bude tyto
věci provádět za vás, a navíc bude jasně doložitelné, že daná kontrola
byla provedena.
celý článek »

V roce 2017 porostou platy
Vývoj trhu práce v roce 2017 by měl navázat na trendy předchozích
let. Podle očekávání analytiků porostou platy a dál se bude snižovat
počet lidí bez práce. Firmy proto budou hledat nové pracovníky často v
zahraničí. Nová pracovní místa by měla letos vznikat především v
průmyslové výrobě, nejsilnějšími odvětvími z tohoto pohledu budou
automobilový průmysl a strojírenství. Trvat bude také zájem o lidi do
logistiky, zejména řidiče, pro obory rychloobrátkového zboží a ve
službách. Evergreenem je nedostatek lidí v oboru IT. Novým trendem na
trhu práce je rostoucí nedostatek vhodných pracovníků i na
nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou například montážní dělníci
nebo skladníci.

Particie Theven rozpočtář, projektat
společnosti Elmoz Czech,
s. r. o.
"Systém CESR využíváme
již déle než rok a díky
jeho přehledným
ratingovým kartám máme
okamžitý přehled o
aktuálním stavu našich
stávajících i
potencionálních
obchodních partnerů.
Ratingové karty se pro
mě staly kvalitním
nástrojem při
rozhodování o výši
předem požadované
zálohy za námi
poskytované služby a
montáže. Díky
jednoduchosti systému
se k těmto informacím
dostávám snadno a
rychle. "
REFERENCE

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

celý článek »
AERO Vodochody AEROSPACE
a.s.
Coca-Cola HBC Česká

Úspěšnost vymáhání dluhů klesá
Vymoci z dlužníka splátky závazků je v Česku čím dál komplikovanější.
Přestože počet nových exekucí v loňském roce klesl o 10 procent na
680 tisíc, celkový počet probíhajících řízení stále roste. Na konci
loňského roku bylo vedeno celkem 4,7 milionu exekucí proti 902 tisícům
dlužníků, o rok dříve jich bylo "jen" 4,5 milionu. Jinak řečeno, exekutoři
nestíhají a za rok nevyřeší ani tolik případů, kolik jim nově přistane na
stole. Ukazuje se také další nebezpečný trend: nová řízení jsou
uvalována ve stále větší míře na lidi, kteří už v exekuci jsou.
celý článek »

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.
Pražská plynárenská, a.s.
Repromat, 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.

