FreeTel, s.r.o.

základní údaje
registrovaný název
IČ
DIČ
datum vzniku
základní kapitál
plátce DPH
nespolehlivý plátce DPH
insolvenční řízení
likvidace
exekuce
registrované dluhy

FreeTel, s.r.o.
24737887
CZ24737887
20.09.2010
200 000 CZK
Firma je plátcem DPH od 01.11.2011
Firma není v registru nespolehlivých plátců DPH
Firma není v insolvenci či úpadku
Firma není v likvidaci
Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku
Firma nemá aktivní dluhy

Pokud je uveden konkurs, insolvence či likvidace, pak se jedná vždy o poslední známý aktuální či historický údaj. Historické záznamy již neaktivních insolvenčních řízení zobrazujeme
všechny vyskytující se v naší databázi za celou historii.

obchodní adresa
Děčínská 3227
Kladno
272 01

ulice
obec
PSČ

registrovaná adresa
Děčínská 3227
Kladno
272 01

ulice
obec
PSČ

další údaje
právní forma
druh vlastnictví
rejstříkový soud
finanční úřad
institucionální sektor
velikost obce
pověřená obec
obec s rozšířenou působností
bankovní spojení

Společnost s ručením omezeným
Soukromé
Městský soud v Praze oddíl C, vložka 170177
Finanční úřad v Kladně
Nefinanční podniky soukromé národní
50 000 - 99 999 obyv.
Kladno
Kladno
2900089556/2010 - zveřejněno 02.04.2013

kontaktní údaje
e-mail
web adresa

info@freetel.cz
www.freetel.cz

skóringové hodnocení

predikce rizika
rok hodnocené účetní závěrky
datum aktualizace

0.05 % (pravděpodobnost úpadku v následujících 12 měsících)
2013
29.09.2014

maximální doporučený kredit
krátkodobý kredit
střednědobý kredit
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564 900 Kč
807 000 Kč
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dlouhodobý kredit

968 400 Kč

vysvětlivky

kladné příspěvky ke skóringu (max. 3 nejdůležitější)
příspěvek 1
+ Pozitivní vliv regionu
příspěvek 2
+ Pozitivní vliv obratu
příspěvek 3
+ Pozitivní vliv finančních nebo daňových informací
záporné příspěvky ke skóringu (max. 3 nejdůležitější)
příspěvek 1
- Negativní vliv struktury společnosti
příspěvek 2
příspěvek 3
vývoj skóringu v čase (max. 10 posledních hodnot)
datum změny
18.09.2013
25.01.2014
31.05.2014
30.06.2014
20.08.2014
skóringový stupeň
A
AA
A
AA
A

03.09.2014
AA

Skóringové hodnocení je výsledkem statistické analýzy založené na mnoha informacích z databází BISNODE, zejména na účetních závěrkách, registrovaných dluzích, činnosti a
velikosti firem, platebním chování a mnoha dalších relevantních informacích. Skóringové hodnocení by mělo být využíváno pouze jako indikátor a nemělo by sloužit jako jediný zdroj pro
kreditní rozhodnutí.

platební informace
platební morálka firmy

poslední faktura
počet dodavatelů platebních informací
průměrný počet dnů po splatnosti
částka faktur celkem
počet sledovaných faktur
maximální obchodní podmínka (dny)
uhrazeno v termínu
uhrazeno po termínu
zbývá uhradit po termínu
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01.08.2014
1
0
29 577 Kč
22
24
18 334 Kč / 62 %
10 476 Kč / 35.4 %
0 Kč / 0 %
2
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zbývá uhradit v termínu

768 Kč / 2.6 %

vysvětlivky

platební morálka odvětví
platební morálka odvětví
průměrný počet dnů po splatnosti
počet firem s platební morálkou
částka faktur celkem
počet sledovaných faktur
firem ve zpoždění do 30 dnů
firem ve zpoždění 31 - 60 dnů
firem ve zpoždění 61 - 90 dnů
firem ve zpoždění nad 90 dnů

Velkoobchod, kromě s motorovými vozidly
11
24 633
111 613 394 744 Kč
20 842
22 372
1 181
366
714

činnost firmy
kód NACE
46100 Zprostředkování velkoobchodu
33140 Opravy elektrických zařízení
38000 Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47100 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
62000 Programování, poradenství a související činnosti
73100 Reklamní činnosti
77200 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
85500 Ostatní vzdělávání
90040 Provozování kulturních zařízení
95100 Opravy počítačů a komunikačních zařízení
33130 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
95120 Opravy komunikačních zařízení
klasifikace CPV
74121110-7 Vedení účetnictví / služby
PDFReport v0.99.0
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74122100-1 Daňové poradenství / služby

ekonomické charakteristiky
rok
počet pracovníků
rok
obrat

2013
1-5
2013
15 mil. Kč

2012
12 mil. Kč

2011
3 - 4 mil. Kč

výpis z obchodního/živnostenského rejstříku
Výpis z rejstříku, který vede Městský soud v Praze
Oddíl: C, Vložka: 170177
Den zápisu: 20.09.2010
Obchodní firma: FreeTel, s.r.o.
Identifikační číslo: 24737887
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Kladno - Kročehlavy, Děčínská 3227, PSČ: 27201
Předmět podnikání:
poskytování služeb elektronických komunikací
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:
jednatel: JAROSLAV STŘEŠTÍK, Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 712/32, PSČ: 11000
Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
Společníci:
Společník: Neutral czFree eXchange, z.s.p.o. IČ: 75093201, Kladno - Kročehlavy, Víta Nejedlého 3188, PSČ: 27201
Vklad: 200000.00 Kč, splaceno: 100 %, obchodní podíl: 100%
Základní kapitál: 200000.00 Kč
Údaje platné ke dni: 31.10.2013
Tento text má pouze informativní charakter a nemá žádnou právní moc.

statutární zástupci a manažeři
jméno
JAROSLAV STŘEŠTÍK

funkce
Jednatel

vlastnická struktura
vlastníci - právnické osoby
název společnosti
Neutral czFree eXchange, z., s.p.o.

IČ
75093201

podíl %
100.00

vklad
200 000 Kč

splaceno
200 000 Kč

vybrané údaje z účetní závěrky a ukazatele finanční analýzy
rozvaha

2013
2012
2010
Závěrka v plném
Závěrka v plném
Závěrka ve
rozsahu
rozsahu
zkráceném rozsahu
01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 20.09.2010-31.12.2010 ..-..
12
12
12
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis.
3 478
2 386
200
N/A
447
278
N/A
N/A
2 968
2 108
200
N/A
3 478
2 386
200
N/A
1 038
692
200
N/A
2 440
1 694
0
N/A
N/A
255
N/A
N/A
2 334
1 439
N/A
N/A

rozsah

rozvaha za
počet měsíců
měna
aktiva celkem
dlouhodobý majetek celkem
oběžná aktiva celkem
pasiva celkem
vlastní kapitál
závazky celkem
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
výkaz zisků a ztrát
2013
14 813
provozní výnosy
14 368
provozní náklady
445
EBIT
výsledek hospodaření za účetní období 351
PDFReport v0.99.0

2012
11 562
11 532
30
26

v tis.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2010
0
0
N/A
N/A
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N/A
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N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
29.09.2014 12:37:25

Bisnode Česká republika, a.s. | A Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 | T +420 274 000 800 | F +420 274 000 100 | E podpora@bisnode.cz | W www.bisnode.cz

FreeTel, s.r.o.

poměrové ukazatele
rentabilita tržeb
běžná likvidita (current ratio)
pohotová likvidita
ukazatel finanční nezávislosti
celková zadluženost
doba obratu pohledávek (dny)
doba obratu zásob (dny)
úrokové krytí
rentabilita dlouhodobého kapitálu
definice ukazatelů
rentabilita tržeb
běžná likvidita (current ratio)
pohotová likvidita
ukazatel finanční nezávislosti
celková zadluženost
doba obratu pohledávek (dny)
doba obratu zásob (dny)
úrokové krytí
rentabilita dlouhodobého kapitálu

2013
2,39 %
1,24
1,17
29,84 %
70,16 %
35
4
0,00
42,87

2012
0,23 %
1,46
1,06
29,00 %
71,00 %
30
18
0,00
3,17

2010
0,00 %
999,00
999,00
100,00 %
0,00 %
0
0
0,00
-999,00

N/A %
N/A
N/A
N/A %
N/A %
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A %
N/A
N/A
N/A %
N/A %
N/A
N/A
N/A
N/A

zisk / tržby
(oběžná aktiva - dlouhodobé pohledávky) / krátkodobé závazky
(oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky
vlastní kapitál / aktiva celkem
celkové závazky / pasiva celkem
(krátkodobé pohledávky 01.01. + krátkodobé pohledávky k 31.12 / 2 ) / (provozní výnosy / 365)
(zásoby 01.01. + zásoby k 31.12 / 2 ) / (provozní výnosy / 365)
zisk před úroky a daněmi (EBIT) / placené úroky
čistý zisk / (dlouhodobé závazky + vlastní kapitál)

konec zprávy
Tato informace musí být považována uživatelem za důvěrnou. Přestože je vynakládáno maximální úsilí na zajištění správnosti a aktuálnosti poskytnutých informací, neexistuje žádná
právní odpovědnost za případné chyby či opomenutí v této zprávě.
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