
Saunia, s.r.o.
Ověření obchodního partnera

Rizikovost odběratele

C
Jedná se o nejrizikovější stupeň hodnocení 
společnosti. Takto hodnocená společnost 
vykazuje známky vysokého rizika úpadku a 
platební neschopnosti. Je u ní tedy 
pravděpodobné, že nebude schopná dostát 
svým závazkům. 
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Minimální riziko 0,00 - 0,03 %

Velmi nízké riziko 0,04 - 0,10 %

Nízké riziko 0,11 - 0,27 %

Střední riziko 0,28 - 0,71 %

Akceptovatelné riziko 0,72 - 1,49 %

Zvýšené riziko 1,50 - 2,69 %

Vysoké riziko 2,70 - 5,16 %

Velmi vysoké riziko 5,17 - 11,11 %

Extrémní riziko 11,12 - 99,99 % nebo
v insolvenci

Úpadek 100 % nebo v konkurzu

Pravděpodobnost finanční tísně
v následujících 12 měsících

40,131 %

Poslední zjištěný provozní 
výsledek hospodaření (2018)

-36,95 mil. CZK

Roger Whitelist

Ne
Poslední zjištěný obrat (2018)

67,01 mil. CZK



Stav subjektu

Subjekt je veden jako aktivní

Spolehlivý plátce DPH

Subjekt je spolehlivým 
plátcem DPH

Insolvence

Proti subjektu není vedena žádná 
insolvence

Konkurz

Subjekt není aktuálně v konkurzu

Likvidace

Subjekt není aktuálně v likvidaci

Údaje o společnosti
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27633594
Saunia, s.r.o.
Olivova 2096 Praha, 11000
C 120349 Městský soud v Praze
18.12. 2006
9604
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu



Porovnání ekonomických ukazatelů s odvětvím
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Zadluženost Ziskovost Běžná 
likvidita

Ekonomická 
aktivita

Pracovní 
kapitál

Saunia, s.r.o. 1,14 -0,14 0,23 0,25 -0,27

Průměr v odvětví v dané 
kategorii obratu

0,57 0,17 4,17 1,83 0,31

Rozdíl 100 % 183 % -94 % -87 % 187 %

- Zadluženost vyjadřuje poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům společnosti.

- Rentabilita porovnává provozní zisk k celkovým aktivům společnosti.

- Běžná likvidita vyjadřuje poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům.

- Ekonomická aktivita zobrazuje poměr obratu společnosti k jejím aktivům.

- Pracovní kapitál popisuje jaký je poměr krátkodobých aktiv po odečtení krátkodobých závazků

k celkovým aktivům.

Tato služba není poskytována ve spolupráci s Komerční bankou, a.s. a pro vyhodnocování bonity klientů nejsou 
poskytována žádná data o klientech Komerční banky, a.s.


