MINTA 2019 KFT.
1113 Budapest, Névtelen utca 10.
Cégjegyzékszám: 01 02 030405
Adószám: 00000000-0-00

Cégösszehasonlítás

Összefoglalás
A(z) Anonim 2019 Kft. nagyobb árbevétel mellett nagyobb eredményességgel működik, mint a(z) Minta 2019 Kft..
7 pénzügyi mutató alapján a(z) Minta 2019 Kft., 5 pénzügyi mutató alapján a(z) Anonim Kft. rendelkezik jobb paraméterekkel.
A pozitív és negatív információk tekintetében a(z) Minta 2019 Kft. megbízhatóbb.

Alapadatok

Minta 2019 Kft.

Cégnév

1113 Budapest, Névtelen utca 10.

Székhely

4771 Ruházat kiskereskedelem

Főtevékenység

Anonim Kft.

1223 Budapest, Lehet utca 45.
4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes
kiskereskedelem

01 02 030405
00000000-0-00

Működik

2018

Cégjegyzékszám

Adószám

Cégállapot

Utolsó feldolgozott beszámoló
éve

01 02 060504
11111111-0-00

Működik

2018

1994.08.08.

2004.02.20.

Alapítás
éve

10 875 788

61 879 256

Árbevétel
(eFt)

-20 559

Adózás előtti eredmény

3 058 425

(eFt)

A/5

500.000.000 HUF felett

Kockázati besorolás **/index

A/10

Kereskedelmi hitelkeret

379 550 000

(eFt)***

** A – minimális kockázat B – átlag alatti kockázat C – átlagot meghaladó kockázat D – kiemelkedően magas kockázat
*** Az itt javasolt összeg a vizsgált cég még biztosíték nélkül megengedhető kötelezettségvállalását számszerűsíti a

vállalat pénzügyi mutatói és ágazati finanszírozási sajátosságok figyelembevételével.

Egyéb információk

Változatlan
tulajdonosi háttér

Változatlan
főtevékenység

Változatlan
tulajdonosi háttér

Változatlan
főtevékenység

Változatlan
székhely

Kapcsolt vállalkozások
száma: 4, ebből NINCS
kiemelten kockázatos

Változatlan
székhely

Kapcsolt vállalkozások
száma: 4, ebből NINCS
kiemelten kockázatos

Székhely címére
bejegyzett egyéb
cégek száma: 0

Telephelyek/Fióktelepek
száma: 0/27

Székhely címére
bejegyzett egyéb
cégek száma: 4

Telephelyek/Fióktelepek
száma: 0/21

Pozitív és negatív információk
A vizsgált cégekkel kapcsolatban közzétett pozitív és negatív információk.

Engedélyezett
gazdálkodó
EU pályázatot
nyert

Felfüggesztett adószám
(NAV)
Hivatalbóli
törlés
Kényszertörlési
eljárás
Kiemelt
adózó
Közbeszerzési pályázatot
nyert
Köztartozásmentes Adózó
Minősített
adózó
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
pozitív lista
Törölt adószám
(NAV)
Vagyoni részesedés
lefoglalása
Végelszámolás
Végrehajtás
(NAV)
Gazdasági Versenyhivatal döntés
180 napon túli, 100mFt-ot meghaladó
adótartozás
Áfa bevallást be nem nyújtó
adózó
Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztató
Biztosítási
intézkedés
Büntetőjogi
intézkedés
Csőd
Egyéb kiemelt negatív
információ
Egyéb negatív
információ
Egyéb pozitív
információ
Felfüggesztett
adószám
Felszámolás
Jelentős összegű
adóhiány
Kormányhatározat stratégiai
partnerségről

partnerségről
Külföldi engedély nélküli
foglalkoztatása miatt befizetésre
kötelező határozat
Megbízható
adózó
Munkaügyi
bírság
Munkaügyi bírság (rendezett
munkaügyi kapcsolatok megsértése)
Munkaügyi és/vagy munkavédelmi
jogsértést elkövető foglalkoztató
Nem rendezett munkaügyi
kapcsolatokkal rendelkező adózó
Stratégiailag kiemelt jelentőségű
gazdálkodó szervezet
Súlyos jogsértést elkövető
webáruházat üzemeltető vállalkozás
Törölt
adószám
Vagyonrendezési
eljárás
Végrehajtás
: hatályos pozitív információ*

: hatályos negatív információ*

: 2 éven belüli egyéb információ**

: 2 éven belüli pozitív információ**

: 2 éven belüli negatív információ**

: nincs regisztrált információ

* A hatályos információk olyan események, amelyek az adott időpillanatban is folyamatban vannak.
** A megjelenített információk az elmúlt két évben kerültek lezárásra vagy egyszeri események, amelyek az elmúlt
két évben történtek. A lezárt információk már nincsenek folyamatban, de döntéshozatal során lényegesek lehetnek.
Az egyszeri információknak nincsen hatályossága, egy időpillanatban meghatározottak.

Tulajdonosi adatok
Végső tulajdonos ország

Franciaország (FR0,FR)

Közös tulajdonos, végső tulajdonos, cégjegyzésre jogosult
Nincs közös tulajdonos, végső tulajdonos, sem cégjegyzésre jogosult.

Végső tulajdonos ország

Ausztria (AT,AT)

Pénzügyi adatok és foglalkoztatottak száma

Saját tőke

Jegyzett tőke

Nettó árbevétel

Adózás előtti eredmény

Mérlegfőösszeg

Alkalmazotti létszám

Pénzügyi mutatók
A vizsgált cég értékeit szaggatott vonal jelzi. Az alsó sötétkék vonal azt az értéket jelöli, melynél a szakágazatban
tevékenykedő cégek 25%-a, a középső kék vonal, melynél a cégek 50%-a, a felső világoskék vonal, melynél a cégek
75%-a ér el alacsonyabb értéket.
Likviditási mutatók
Megmutatják, hogy a vállalat milyen mértékben képes visszafizetni esedékes rövid lejáratú tartozásait. Minél
nagyobbak, annál kevésbé kockázatos a cég hitelezőinek helyzete, de a túl magas értékek sem feltétlenül jelentenek
jót (magas készletállomány, előnytelen hitelezési gyakorlat, kihasználatlan készpénz).

Likviditási ráta

Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek

Likviditási gyorsráta

(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek

Nettó forgótőke aránya

(Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek) / Eszközök

Jövedelmezőségi mutatók

Azt mérik, hogy a vállalat milyen megtérülést tud elérni az egyes Mérleg és Eredménykimutatás kategóriákhoz
viszonyítva. Értékük minél nagyobb, annál jobb a vállalat jövedelemtermelő képessége.

Árbevétel-arányos eredmény

Adózás előtti eredmény / Nettó árbevétel

Vagyonarányos eredmény

Adózás előtti eredmény / Saját tőke

Eszközjövedelmezőség

Adózás előtti eredmény / Eszközök

Forgási idők
Azt mutatják meg, hogy a vállalat hány nap alatt forgatja meg bizonyos állományait. Értékük minél kisebb, annál
jobb, mivel annál gyorsabban egyenlíti ki számláit, szedi be követeléseit, adja el és termeli újra készleteit.

Rövid lejáratú kötelezettségek forgási ideje

365 * Rövid lejáratú kötelezettségek / Nettó árbevétel

Követelések forgási ideje

365 * Követelések / Nettó árbevétel

Készletek forgási ideje

365 * Készletek / Nettó árbevétel

Tőkeszerkezeti mutatók
Kifejezik a vállalkozás vezetési stratégiáját a gazdálkodás finanszírozási módját illetően. Ezek a mutatók akkor jók, ha
minél kisebb az értékük, tehát minél nagyobbak, annál nagyobb a hitelező fél vagy partner kockázata is.

Eladósodottság

Kötelezettségek / Eszközök

Tőkefeszültség

Kötelezettségek / Saját tőke

Tőkeáttétel

Eszközök / Saját tőke

OPTEN Kft.©

