
Identifikace společnosti

Název
společnosti

FVE Systems, s. r. o. Zdroj: OR SR (Od 22.06.2022)

FVE Systems, s. r. o. Zdroj: RES SR; ŽR SR (Od 22.06.2022)

Adresa Grösslingova 52, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81109, Slovensko Zdroj: OR SR (Od 22.06.2022 )

Právní forma Společnost s ručením omezeným IČ 54688264 Daňové číslo 2121782256

DIČ SK2121782256 LEI kód 3157007EM1C8DVKJE163 Datum založení 22.06.2022

Okresní soud Okresní soud Bratislava I Vložka číslo Sro 161813/B Úřad Okresní úřad Bratislava

Číslo ŽR SR 110-315164 Základní kapitál 5 000 EUR

Způsob řízení jménem společnosti V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

Stav ve srovnání s údajem Statistického úřadu SR Podnik - ziskově orientovaná jednotka - právní jednotka

Odvětví Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy

Vlastnictví Soukromé tuzemské

Institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní

Převažující činnost (NACE) 77.39 - Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n. (Zdroj: RES SR)

Vznik provozování živnosti 22.06.2022

Hodnocení subjektu

na základě nefinančních kriterií k 21.10.2022
Úvěrový limit (v EUR) 3 000
Volný úvěrový limit (v EUR) 3 000
Pravděpodobnost bankrotu (%) 2,27

Semafor CRIBIS   

Skupinový Semafor   

Index CRIBIS Nefinanční hodnocení a 1

 
a 2

 
b1

 
b2

 
c 1

 
c 2

 
c 3

 d1
 

d2

 
e

Stupeň rizika
Stupeň rizika Vyšší riziko Finanční situace Neurčeno
Ekonomicky spjatá skupina (ESS) Nehodnoceno Hodnocení odvětví Průměrné odvětví
Komentář
Výpočet indexu pouze na základě nefinančních indikátorů.

Hodnocení subjektu – vysvětlivky

Úvěrový limit (v EUR) Vyjadřuje doporučenou maximální výšku závazku obchodního úvěru, který si subjekt může dovolit na základě svojí finanční situace bez
ohrožení inkasa pohledávek vůči němu.

Volný úvěrový limit (v EUR) Představuje úvěrový limit snížený o známé dluhy po lhůtě splatnosti, nezaplacené pokuty a jiné platební povinnosti subjektu.
Pravděpodobnost bankrotu (v %) Rychlé zhodnocení vývoje platební disciplíny subjektu na základě údajů obsažených v Cribisu

Index CRIBIS Stupeň rizika Poznámka k finančnímu hodnocení Poznámka k nefinančnímu hodnocení

a 1 Minimální riziko Výjimečně stabilní a vhodný obchodní partner Nedosahuje subjekt bez finančních výkazů

a 2 Velmi nízké riziko Velmi vhodný obchodní partner Nedosahuje subjekt bez finančních výkazů

b1 Nízké riziko Velmi stabilní subjekt, vhodný pro obchodní spolupráci Aktivní subjekt s převahou pozitivních informací, nejsou
známé žádné negativní informace

b2 Nižší riziko Stabilní subjekt, doporučený pro obchodní spolupráci Aktivní subjekt s pozitivním hodnocením, nejsou známé
žádné negativní informace

c 1 Střední riziko Průměrný subjekt vyhovující pro obchodní spolupráci Aktivní subjekt s možným výskytem negativních informací
méně závažného charakteru

c 2 Mírně zvýšené riziko Průměrný subjekt většinou vyhovující pro obchodní
spolupráci

Výskyt negativních informací méně závažného charakteru

c 3 Zvýšené riziko Průměrný subjekt vyhovující pro obchodní spolupráci,
doporučena je opatrnost

Výskyt negativních informací středně závažného
charakteru

d1 Vyšší riziko Vyšší nestabilita, vhodná zvýšená opatrnost Převažují negativní informace o subjektu

d2 Vysoké riziko Vyšší nestabilita, vysoká opatrnost nutná Větší množství negativních informací o subjektu

e Velmi vysoké riziko Subjekt velmi nestabilní nebo v insolvenci, maximální
opatrnost nutná

Velké množství závažných negativních informací, případně
i insolvence subjektu

Semafor CRIBIS Semafor Cribis upozorňuje na případné negativní informace subjektu. Skupinový semafor zahrnuje hodnocení subjektů ekonomicky spjaté
skupiny do druhé úrovně.

Semafor CRIBIS Poznámka

  Hodnocení nebylo provedeno.

  Subjekt nemá žádné negativní informace, které jsou důvodem pro přiřazení červené nebo žluté barvy semaforu.

  Společnost nemá žádné závažné negativní informace.
Do této kategorie je rovněž zařazena společnost, která
- je v konkurzním konání či restrukturalizačním konání (ve stavech Začátek konkurzního řízení či Zahájení restrukturalizačního řízení),
- je evidovaná jako nelegální zaměstnavatel,
- má součet závazků po splatnosti vůči státu (metodika bere do úvahy všechny státní dluhy, tedy dluhy vůči sociální pojišťovně, daňovému
úřadu, zdravotním pojišťovnám, dále počítá s centrálním registrem pohledávek státu i soudními pohledávkami) vyšší než je dynamicky
stanovená hranice pro přiřazení žluté barvy semaforu. Hranice začíná na 214 EUR (pro firmy bez obratu či s nulovým obratem) a roste až
do 3 000 EUR (firmy s obratem nad 5,35 mil. EUR),

Uživatel: czjirmes-FF02
FVE Systems, s. r. o.
IČ 54688264

Global report: 21.10.2022 | Stránka 1 / 4



Semafor CRIBIS Poznámka
- má aktivní dluh v uzavřené skupině dodavatelů dlužnických databází převyšující částku 3 000 EUR,
- má přerušenou živnost – týká se pouze fyzických osob podnikatelů,
- má exekuci na obchodní podíl, exekuci na majetek nebo evidujeme soudní rozhodnutí,
- je předlužená dle posledních zveřejněných výkazů, které nejsou starší jak 3 roky, společnost je v krizi,
- je bez statutárního orgánu nebo je její statutární orgán s adresou na městkém uřadu; fyzická osoba - podnikatel s adresou městského
úřadu,
- ukončila registraci plátce DPH (netýká se fyzických osob podnikatelů).

  Do této kategorie jsou zařazeny společnosti
- v konkurzu či restrukturalizaci,
- v likvidaci podle zdroje OR SR nebo byla zveřejněna výzva likvidátora v OV SR,
- které byly vymazané z obchodního rejstříku nebo ukončily činnost dle primárního registru (registr ekonomických subjektů, živnostenský
registr),
- u kterých je evidováno konání o zrušení společnosti bez likvidace,
- které mají součet závazků po splatnosti vůči státu (metodika bere do úvahy všechny státní dluhy, tedy dluhy vůči sociální pojišťovně,
daňovému úřadu, zdravotním pojišťovnám, dále počítá s centrálním registrem pohledávek státu i soudními pohledávkami) vyšší než je
dynamicky stanovená hranice pro přiřazení červené barvy semaforu. Hranice začíná na 644 EUR (pro firmy bez obratu či s nulovým
obratem) a roste až do 500 000 EUR (firmy s obratem nad 1 mld. EUR),
- které byly aktuálně označeny jako nespolehlivý plátce DPH (potenciálně rizikový daňový subjekt).

Kontaktní údaje

Adresa sídla Grösslingova 52, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81109, Slovensko OR SR
Grösslingova 52, Bratislava - Staré Mesto, 81109, Slovensko ŽR SR

Adresa - RES Grösslingova 52, Bratislava - Staré Mesto, 81109, Slovensko RES SR

Kraj Bratislavský

Varovné a doplňkové informace

Aktuální VA Historické Žádné údaje

Varovné informace

 Upozornění Zdroj Datum Datum ukončení Částka Poznámka

VA Virtuální kancelář na uvedené adrese RES SR 30.06.2022 Grösslingova 52, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81109

VA Virtuální kancelář na uvedené adrese OR SR 22.06.2022 Grösslingova 52, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81109

Základní informace o společnosti

Zapsaný základní kapitál 5 000 EUR

Vztahy

Vlastníci

Jméno IČ / Dat. nar. Pozice Podíl (%) / Vklad
Varovné
informace

Platné od Platné do Země

Ing. Marcel Kamon Společník s vkladem
f.o.

50,00/2 500  EUR 22.06.2022 Slovenská
republika

Martin Štric 23.12.1975 Společník s vkladem
f.o.

50,00/2 500  EUR 22.06.2022 Slovenská
republika

Statutární orgán

Jméno IČ / Dat. nar. Pozice
Varovné
informace

Platné od Platné do Země

Ing. Marcel Kamon Jednatel 22.06.2022 Slovenská
republika

Martin Štric 23.12.1975 Jednatel 22.06.2022 Slovenská
republika

Shodné adresy

Adresa Typ adresy
Další subjekty na adrese:

Zdroj
Aktuální Historické

Grösslingová 2499/52, 81109 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika Adresa společnosti 134 0 OR SR

Grösslingová 2499/52, 81109 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika Adresa společnosti 134 0 RES SR

Vztahy z Obchodního registru SR

Statutární orgán
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Informace nejsou k dispozici

Informace nejsou k dispozici

Informace nejsou k dispozici

Informace nejsou k dispozici

Jméno IČ / Dat. nar. Pozice Podíl (%) / Vklad Platné od Platné do Země

Ing. Marcel Kamon konatelia 22.06.2022

Martin Štric konatelia 22.06.2022

Majetková účast

Jméno IČ / Dat. nar. Pozice Podíl (%) / Vklad Platné od Platné do Země

Martin Štric 50,00/2 500  EUR 22.06.2022

Ing. Marcel Kamon 50,00/2 500  EUR 22.06.2022

Informace z finančních výkazů

Předmět činnosti

Nace List

Hlavní NACE

NACE kód Název Od Do Zdroj

77.39 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n. 30.06.2022 RES SR

Nace List

Vedlejší NACE

NACE kód Název Od Do Zdroj

Předmět činnosti

Název Od Do Zdroj

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 22.06.2022 OR SR

Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 22.06.2022 OR SR

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 22.06.2022 OR SR

Prenájom hnuteľných vecí 22.06.2022 OR SR

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 22.06.2022 OR SR

Prípravné práce k realizácii stavby 22.06.2022 OR SR

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 22.06.2022 OR SR

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 22.06.2022 OR SR

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 22.06.2022 OR SR

Předmět podnikání

Název Od Do
Přerušení provozování
živnosti:

Zdroj

Prenájom hnuteľných vecí 22.06.2022 ŽR SR

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod)

22.06.2022 ŽR SR

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 22.06.2022 ŽR SR

Prípravné práce k realizácii stavby 22.06.2022 ŽR SR

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 22.06.2022 ŽR SR

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 22.06.2022 ŽR SR

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 22.06.2022 ŽR SR

Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 22.06.2022 ŽR SR

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 22.06.2022 ŽR SR

Oznámení o veřejných zakázkách

Zveřejněné smlouvy

Dotace

Seznam zkratek zdrojů

Zkratka Rozšířený popis

OR SR Obchodní registr SR

RES SR Registr ekonomických subjektů SR

ŽR SR Živnostenský registr SR

Výše uvedené informace jsou poskytovány v dobré víře, pokud jde o jejich obsah, přesnost a aktuálnost. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. vyvinula maximální úsilí, aby

zabezpečila, že výše uvedené informace, jsou co nejvíce přesné. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. není odpovědná za případnou škodu nebo ztrátu zapříčiněnou tím, že tyto

informace nejsou přesné, hodnověrné nebo aktuální. Výše uvedené informace společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. nejsou považovány za veřejné informace a nesmí být
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CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Česká republika

Tel.: +420 277 778 530, +420 737 152 074

http://www.crif.cz, e-mail: info.cz@crif.cz

IČO: 26212242

tudíž kopírovány nebo jinak distribuovány. Jakákoli výše uvedená informace nesmí být použita pro komerční účely (distribuce, prodej, zpřístupnění třetím stranám). Vyobrazení,

ochranné známky a značky jsou rovněž chráněny příslušnými právními předpisy, které se týkají práv průmyslového a duševního vlastnictví a nesmí být reprodukovány nebo

přivlastněny jiným způsobem než s písemným souhlasem jejich vlastníků.
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