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Vyhledávání vaší společnosti
CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.
Praha 4 - Nusle, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000, Česká republika

Hodnotící ukazatele
Celkové hodnocení varovných informací

Zelená:
Žlutá:

Červená:

NA:

Celkové hodnocení ekonomické situace

K datu 31.12.2014
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Označuje společnosti, u kterých nejsou identifikovány
žádné varovné signály, které jsou důvodem pro přiřazení
červené nebo žluté barvy semaforu
Označuje společnosti, u kterých se vyskytují informace
spojené se středním rizikem (role dlužníka v insolvenčním
rejstříku nebo evidenci úpadců, exekuce na majetek či
obchodní podíl, společnost je předlužená, ukončená
registrace DPH apod.)
Označuje společnosti, u kterých se vyskytují významné
negativní informace (informace o úpadku či prohlášeném
konkurzu, zahájení likvidace, dluhy vůči zdravotním
pojišťovnám, výmaz z obchodního rejstříku, nespolehlivý
plátce DPH apod.)
Označuje společnosti, u kterých nebylo hodnocení
provedeno

představuje velmi nízké riziko; velmi vhodný obchodní
partner
představují nízké riziko; stabilní subjekt, vhodný pro
obchodní spolupráci
představují střední riziko; průměrný subjekt, pro spolupráci
většinou vyhovující
představují zvýšené riziko; vyšší nestabilita, vhodná zvýšená
opatrnost
představuje vysoké riziko; subjekt velmi nestabilní, nutná
maximální opatrnost
nedostatek informací pro výpočet či je subjekt v likvidaci
nebo v konkurzu

Volná krátkodobá úvěrová kapacita

Volná krátkodobá kapacita představuje rozdíl
mezi Úvěrovou kapacitou a čerpanými
krátkodobými úvěry (tj. vyjadřuje potenciál pro
nárůst dalších krátkodobých závazků).

41 770,00 tis. Kč
K datu 31.12.2014

Pravděpodobnost bankrotu

Uvádí v procentech, s jakou pravděpodobností
může být posuzovaná společnost do jednoho
roku v konkurzu. Výpočet je závislý na oboru
podnikání a na dosaženém počtu hvězd.

0,41%
K datu 31.12.2014

Varovné informace o subjektu
Aktuální (počet varování: 0)

Insolvenční rejstřík - aktuální (počet řízení: 0 - počet varování: 0)

Historické (počet varování: 3)
Typ varování

Od

Do

Hodnota vlastního kapitálu je nižší než
základní kapitál

01.01.2006

31.12.2006

Hodnota vlastního kapitálu je nižší než
základní kapitál

01.01.2005

31.12.2005

Společnost je předlužená

01.01.2004

31.12.2004

Insolvenční rejstřík - historické (počet řízení: 0 - počet varování: 0)
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Částka

Měna

Poznámka

Ekonomické ukazatele
Jednotka

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

Tržby

Kč

154 066 000,0 141 932 000,0 134 761 000,0

Zisk / ztráta

Kč

27 435 000,00 31 629 000,00 26 774 000,00

Celková aktiva

Kč

128 348 000,0 124 210 000,0 105 692 000,0

ROE - rentabilita vlastního kapitálu

%

32,68

36,55

32,81

ROA - rentabilita aktiv

%

21,38

25,46

25,33

ROS - rentabilita tržeb

%

21,78

27,26

23,33

Osobní náklady / tržby

%

34,99

35,55

33,56

Osobní náklady / přidaná hodnota

%

62,56

61,28

58,80

Celková zadluženost

%

34,58

30,34

22,80

Celková likvidita

koef.

3,46

3,01

3,47

Běžná likvidita

koef.

3,46

3,01

3,47

Doba obratu oběžných aktiv ve dnech

dny

304,07

319,43

287,05

Doba obratu krátkodobých pohledávek ve dnech

dny

187,57

176,40

130,76

Doba obratu krátkodobých závazků ve dnech

dny

67,83

75,85

47,50

Jednotka

2014

2013

2012

Tržby

%

8,55

5,32

Zisk / ztráta

%

-13,26

18,13

Celková aktiva

%

3,33

17,52

ROE - rentabilita vlastního kapitálu

%

-10,61

11,40

-19,56

ROA - rentabilita aktiv

%

-16,06

0,52

-22,03

ROS - rentabilita tržeb

%

-20,10

16,85

-29,62

Osobní náklady / tržby

%

-1,58

5,93

10,14

Osobní náklady / přidaná hodnota

%

2,08

4,22

18,13

Celková zadluženost

%

13,99

33,08

12,00

Celková likvidita

%

14,91

-13,26

-30,68

Běžná likvidita

%

14,91

-13,26

-30,68

Doba obratu oběžných aktiv ve dnech

%

-4,81

11,28

-3,57

Doba obratu krátkodobých pohledávek ve dnech

%

6,34

34,91

-24,06

Doba obratu krátkodobých závazků ve dnech

%

-10,58

59,71

11,59

Ekonomické ukazatele - meziroční změny
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Vztahy subjektu
CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. (26212242)
Směr Jméno
vazby

IČO/Datum
narození

Vazba

Podíl / Vklad

Od

Sandra Alexia Boninsegna

11.01.1972

Předseda
představenstva

/

27.07.2011

Pavel Finger

06.04.1960

Člen představenstva

/

06.01.2003

Enrico Lodi

30.04.1964

Člen představenstva

/

27.07.2011

Aldo Bruschi

02.10.1962

Člen představenstva

/

07.08.2007

Carlo Gherardi

24.03.1955

Předseda dozorčí
rady

/

30.09.2005

Cristina Maria

24.12.1962

Člen dozorčí rady

/

23.03.2010

Marco Berti

14.11.1967

Člen dozorčí rady

/

10.09.2005

CRIF S.p.A.

IT02083271 Akcionář p.o.
201

100,00% /

24.06.2005

Všeobecné informace
K datu

23.06.2015

Název subjektu

CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Historické názvy

CRIF- Czech Credit Bureau, a.s. (01.02.2013 - 01.02.2013)
CCB - Czech Credit Bureau, a.s., (21.11.2000 - 01.02.2013)

Sídlo

Praha 4 - Nusle, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000, Česká republika

Právní forma

Akciová společnost

IČO

26212242

DIČ

CZ26212242

CZ-NACE

63.11 - Činnosti související se zpracováním dat a hostingem

Základní kapitál

15 000 000,00 Kč

Kategorie počtu zaměstnanců (rok

25 - 49 zaměstnanců (2015)

Kategorie obratu (rok zveřejnění na

100 000 000 - 199 999 999 Kč (2015)

Datum registrace

21.11.2000
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Tyto informace poskytujeme podle všeobecných obchodních podmínek CRIF AG s vyloučením veškerých záruk.
Doporučení plynou z empirických hodnot, a tak jsou bez výjimky nezávazné ? CRIF nepřebírá úvěrové riziko. Tyto
informace jsou přísně důvěrné a jsou určeny výlučně stranám, které mají oprávnění k jejich vyhledávání. Jejich
libovolné ? i částečné ? poskytování třetím stranám či nahlížení neoprávněnými osobami je výslovně zakázáno.
Aktivované zprávy jsou zaprotokolované údaje ve smyslu § 14(2) odst. 4 německého zákona o ochraně dat z roku
2000. Zaprotokolované údaje budou použity ke kontrole způsobilosti vyhledávání. Historické zaprotokolované údaje
nelze využívat pro ověřování aktuální bonity.
Strana 5 / 5

