Report konečného vlastníka a Ekonomicky spjaté skupiny
Tato funkcionalita aplikace Cribis zobrazuje v přehledné tabulce buď složení ekonomicky spjaté skupiny, nebo seznam konečných vlastníků.
Klient si může zvolit jednu z možných metod výpočtu skupiny – přímou nebo přepočtenou, přičemž u metodiky přepočteného vlastnického
poměru je možné zvolit minimální majetkový poměr po zobrazení subjektu ve skupině.

Komu je služba určena
Risk manažerům
– pro vyhodnocení
míry rizika
potenciálních
obchodních partnerů
nebo žadatelů
o úvěry.

Právníkům
– pro zjišťování
různých druhů
vazeb mezi
firmami

Obchodním
manažerům
a manažerům
nákupu
– pro prověření
obchodních
partnerů

Hlavní přínosy služby
Rozpoznání na první pohled úspěšné
firmy, která je ovšem ekonomicky
spjatá s ohroženými firmami
ve skupině a může tak být
do budoucna nevhodným
obchodním partnerem.

Získání komplexních informací
o prověřované firmě a o všech
dalších na firmu napojených
subjektech.

Identifikace prozatím nepříliš
úspěšné firmy, která je ekonomicky
spjatá s prosperujícími firmami
ve skupině a proto má díky
této skutečnosti před sebou
úspěšnou budoucnost.

Metodické postupy
Metodika definice ekonomicky spjatých skupin je založena na podílu na základním kapitálu prověřovaných subjektů řetězením až na vrchol
pyramidy (směrem ke konečnému vlastníku). U přímé metody navíc zjišťujeme personální shodu členů představenstva, pokud nejsou na
vrcholu pyramidy fyzické osoby.
a) metodika přímého
vlastnického poměru, kdy subjekt
A má přímý podíl na základním
kapitálu nebo hlasovacích právech
subjektu B nad 50% nebo 40%,
když není žádná další majetková
vazba nad 40%.
Tato metodika navíc zahrnuje
do skupiny vazby přes shodu
statutárních orgánů u a.s., kde
není z dostupných zdrojů známý
akcionář. ESS vzniká v takových
případech při personální shodě
členů představenstva 60% a více.
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b) metodiku přepočteného
vlastnického poměru, kdy
subjekt A má přímý nebo
nepřímý podíl na základním
kapitálu nebo hlasovacích
právech subjektů C, D atd.
Hlavní rozdíl mezi výše
uvedenými metodikami je
v tom, že přímá metoda
zkoumá majoritu a nepřímá
metoda přepočtené podíly
(součet přímých a nepřímých).
A vlastní v E 26,52 %
F vlastní v E 73,48 %
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