
Privát cégelemzés - Anonim Kft. 

Alapadatok
Székhelye: 1155 Budapest Anonim u. 1. Főtevékenysége: Üzletvezetés

Adószáma: 00000000-0-00 Cégjegyzékszáma: 01 02 030405

Alapítás éve: 2005 Utolsó feldolgozott beszámoló éve: 2016

Összefoglalás
A cég az alapvető állapotjelzői alapján rendben működik.
A cég a gazdasági és az alkalmazottakra vetített adatai alapján jól működik.

Állapotjelzők

Cégállapot: Működik Cégvezetéstől eltiltott személy kapcsolat: Nincs

Adószám állapot: Érvényes az adószám Kockázati besorolás: átlag alatti kockázat

A cégállapot az Opten Kft. üzleti logikája alapján képzett érték, amely a cégbírósági közzétételekre épül. Cégvezetéstől eltiltott kapcsolat 2 éves időszakot vesz

figyelembe. A „Kockázati besorolás” jelző értéke az Opten kockázati besorolás modell alapján származtatott érték. A cégek kockázatosságának meghatározását egy

több száz objektív mérőszámon alapuló prediktív modell végzi.
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Zöld: hatályos pozitív információ* Piros: hatályos negatív információ* Fehér: 2 éven belüli egyéb információ**

Világoszöld: 2 éven belüli pozitív információ** Sárga: 2 éven belüli negatív információ** Szürke: 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 Cégjegyzésre jogosult

Francia Köztársaság (FR0,FR)
Anonim Gábor
Anonim Gergely



Árbevétel 2016: 43.51 mrd Ft (Folyamatosan nő) 
Nyereség 2016: 1.47 mrd Ft

Árbevétel és nyereség

A személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák jellemzően a
munkabért és annak járulékait, valamint a cafetéria
elemeket.

Személyi jellegű ráfordítások

Alkalmazottakra vetített pénzügyi adatok
Pozitív üzenet lehet, ha az ágazati átlagnál magasabb termelékenységgel és bérköltségekkel dolgozik egy cég.

1 főre eső becsült nettó jövedelem 1 főre eső árbevétel

a cégben: 198.79 e Ft / hó a cégben: 44.44 mil Ft / év

az ágazatban: 93.32 e Ft / hó az ágazatban: 18.24 mil Ft / év

országos átlagban: 187.43 e Ft / hó

Export információk

Exporttevékenységből származó nettó árbevétel 2016: 156.64 mil Ft Legfőbb exportkapcsolatok: Franciaország, Horvátország, Németország

Egyéb információk

Stabil tulajdonosi háttér Stabil tevékenység Stabil elérhetőség és székhely

Kapcsolt vállalkozások száma: 4, ebből NINCS kiemelten
kockázatos

Székhely címére bejegyzett egyéb cégek
száma: 4

Telephelyek/Fióktelepek száma:
0/18

Felhasználási feltételek

Az OPTEN Kft. cégelemző modulja saját, folyamatosan frissülő cégadatbázisát és a társas vállalkozások hivatalosan hozzáférhető legutolsó
mérlegadatait forrásként használva tudományos összefüggések és algoritmusok alapján átfogó közgazdasági elemzést nyújt a lekérdezett
cégről. Ezen értékelés, melyet a program automatikusan hoz létre mentes minden szubjektív emberi tényezőtől, így garantálja a cégek
azonos elvek alapján történő megítélését. Az automatizmus azonban nem teszi lehetővé fontos módosító körülmények hatásának
figyelembevételét. Ilyen esetekben a rendszer a rendkívüli tényezőre felhívja a figyelmet. Az OPTEN Kft., mint tartalomszolgáltató minden
tőle telhetőt elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, ám a hivatalos források hibáiért semmilyen felelősséget nem vállal. A

Alkalmazotti létszám



szolgáltatás használata minden esetben kizárólag az online felhasználó kockázatára történik.

Felhasználási segédlet és technikai információk

A jelen dokumentum harmadik fél számára nem adható tovább!

OPTEN Kft.©

https://opten.hu/cegelemzo-maganszemelyeknek
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