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Izdajatelj: TSmedia, d.o.o.

xxx

Davčna:
Po razpoložljivih podatkih poslovni
subjekt nima težav s tekočim

Matična:

poslovanjem. Finančne ocene ni mogoče

Status: POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE

izračunati, saj za to ni na voljo dovolj
podatkov.

Davčni zavezanec: DA
Zadnja sprememba: Ažuriranje oznake o zavezanosti za DDV

--

Število zaposlenih: Ni podatka o zaposlenih
SKD: F43.290 - Drugo inš taliranje pri gradnjah

Finančne ocene ni mogoče izračunati, saj za to ni
na voljo dovolj podatkov.
Vrednost na premici predstavlja izračun finančne ocene
narejen na podlagi letnih poročil za zadnja tri poslovna
leta. Vrednost 0 predstavlja najslabšo vrednost, medtem,
ko vrednost 100 predstavlja odlično finančno oceno.

Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Poreklo kapitala: Domači kapital
Vrsta lastnine: Zasebna lastnina
Datum vpisa: 15.10.2013
Zastopniki:

Pri izračunu niso uporabljeni zadnji finančni izkazi.

Poslovni subjekt nima objav sodišč.

V objavah sodišč označujemo tri stanja. Podjetje ima
objavo (rdeča oznaka), je imelo objavo (rumena oznaka)
ali pa nima objave (zelena oznaka). Stanja so odraz
zadnjih razpoložljivih podatkov.
Podjetje nima blokade računa.
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Objave sodišč
Po dostopnih informacijah za to podjetje ni objav.

Osnovni finančni podatki v EUR
Podatki o poslovnem subjektu niso na voljo.

Bilanca stanja:
Finančni podatki niso na voljo!

Izkaz uspeha:
Finančni podatki niso na voljo!

Kazalniki:
Za izračun kazalnikov ni dovolj podatkov!

TRR:
IBAN SI56 (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.) odprt

Zgodovina blokad TRR
V zadnjih 6-ih mesecih, podjetje ni imelo blokiranih računov.

Grafična analiza finančnih podatkov
Ni dovolj podatkov za grafično analizo podjetja.

Tržni delež podjetja
Ni dovolj podatkov za grafično analizo podjetja.

Opombe:
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●
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Finančni podatki navedeni v poročilu so v EUR.
Objavljenih je največ 15 poslovnih enot podjetja.
Objavljeni so zadnji aktualni podatki o TRR, vendar zaradi ustreznejš e in pravilnejš e obravnave status, da je TRR blokiran računu pripiš emo po treh
zaporednih dnevih dejanske blokade.
Objavljenih je največ 10 novic v sklopu »Objave o podjetju«
Finančni podatki objavljeni v grafih in tabelah lahko malenkostno odstopajo od vrednosti objavljenih v Bilanci, Izkazu poslovnega izida ali Kazalnikih,
ker so za potrebe izvajanje primerjave med gospodarskimi družbami in s.p.-ji nekoliko prilagojene.
Oznako »blokiran« dobi TRR š ele po treh zaporednih dneh blokade.
Začetni datum zgodovine blokad TRR je 30.6.2010.

Omejitev odgovornosti:
To bonitetno poročilo je namenjeno izključno za vaš o uporabo. Podatki v bonitetni oceni so zajeti iz javno dostopnih evidenc, primarnih in sekundarnih
podatkovnih baz, zato TSmedia, d.o.o. ne jamči za njihovo pravilnost in uporabnost ter ni odgovoren za posredno ali neposredno š kodo, ki bi morebiti nastala
zaradi uporabe podatkov oz. morebitnih napak ali netočnosti.

