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Avaluació de Crèdit

Ràting Informa Risc de Cessament

RÀTING

3/20

Risc Mínim 200 Risc Màxim

Risc de Cessament Alt

PROBABILITAT DE CESSAMENT

Aquesta entitat se situa al percentil 1 i la seva probabilitat de fallida és del 12,18%
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Estat i Condició

El Registre Mercantil ha reobert el seu full registral.

Situació financera

La situació financera de la companyia és bona.

L'evolució de la situació financera de la societat ha estat estable.

L'evolució de les vendes i resultats ha estat negativa.

La capacitat per convertir en recursos líquids les vendes generades per l'exercici de la seva activitat se situa per
damunt de les empreses del mateix sector i de la mateixa mida.

La capacitat de generar recursos líquids a partir de l'ús dels seus actius se situa per damunt de les empreses de
mida similar al seu sector.

Atenent l'EBIT, la societat té una molt bona capacitat per fer front al cost del finançament extern.

El conjunt dels deutes exigibles a llarg termini per a l'empresa se situa per sota del sector al qual pertany.

La capacitat de l'empresa per generar efectiu a partir de les seves activitats ordinàries i fer front als seus deutes a
curt termini és bona.

Estructura de la societat

En funció del seu volum de vendes, aquesta empresa pot ser catalogada com petita.

L'evolució observada al nombre d'empleats ha estat positiva.

El sector d'activitat al qual pertany la societat té un risc de fallida més baix que altres sectors.

Compliments i incidències

Les informacions de les qual disposem indiquen que la societat té alguna incidència de pagament.

Segons ens consta, hi ha reclamacions per part de l'administració o demandes judicials registrades contra aquesta
empresa.

Publicació de comptes

L'empresa diposita els seus comptes amb regularitat.

Motius dels darrers Càlculs Rellevants en el Ràting Informa Risc de Cessament

Data Variació Nota
Resultant

Esdeveniment

24/03/2022  3 S'ha produït una variació en l'afectació de la informació d'impagaments de la
societat

15/03/2022  3 S'ha produït una variació en l'afectació de la informació de comportament de
pagaments

22/02/2022  3 S'ha produït l'entrada de nova informació en el nostre sistema

08/02/2022  0 S'ha produït l'entrada de nova informació en el nostre sistema
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Data Variació Nota
Resultant

Esdeveniment

13/01/2022  3 S'ha produït una variació en l'afectació de la informació de comportament de
pagaments

Evolució del Ràting Informa Risc de Cessament
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Score de Liquiditat

RISC DE RETARDS EN ELS PAGAMENTS

1/100
Alt

PROBABILITAT DE RETARDS EN ELS PAGAMENTS

Aquesta entitat se situa al percentil 1 i la seva probabilitat de retard en els pagaments és del 98,44%
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Anàlisi Impacte COVID-19

ÍNDEX DE RESILIÈNCIA

53/100

Mínim Reduït Mitjà Mitjà-Alt Elevat
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El sector d'activitat al qual pertany aquesta entitat té un impacte moderado derivat de la situació provocada per la COVID-19 i
el seu Índex de Resiliència és medio, que vol dir que tot i estar en un sector amb un impacte significatiu, té una estructura
financera robusta per poder afrontar aquesta crisi.
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Comportament de Pagaments

Consulta realitzada el 24 de Març de 2022 a les 13:42

DATA ÚLTIMA ANOTACIÓ

12/03/2012

IMPORT TOTAL

12.500,00 €

NÚMERO D'ANOTACIONS TROBADES

2

Aquesta informació procedeix del fitxer del Registre d'Acceptacions Impagades, només pot ser utilitzada per atendre
necessitats legítimes d'informació del consultant, d'acord amb la seva activitat professional o social, pel que fa a la concessió
de crèdit o al seguiment i control dels crèdits ja concedits i no es podrà cedir o transmetre a tercers, copiar, duplicar o reproduir,
ni incorporar a cap base de dades pròpia o aliena, o reutilitzar de cap manera, sia de manera directa o indirecta. Producte
subministrat pel Centre de Cooperació Interbancària.

RAI Registre d'Acceptacions Impagades

Consulta realitzada el 24 de Març de 2022 a les 13:43

Resum

El 50,00% dels contractes impagats, que suposen el 54,36% de l'import, han estat declarats en situació de fallits pel
seu creditor en considerar que la seva recuperació era extremadament complicada.

El 100,00% dels incompliments d'obligació de pagament té una antiguitat superior a 6 mesos.

El 50,00% dels incompliments d'obligació de pagament amb una antiguitat superior a 6 mesos ha estat catalogat
com fallit.

Detall dels impagaments


TOTAL DE L'IMPORT D'IMPAGAMENTS

3.327,84 €

Experian Bureau empresarial, morositat bancària i multisectorial

Tipus de creditor Producte Import
impagaments

Núm.
d'impagaments

Data primer
impagament

Data darrer
impagament

Asseguradora de Crèdit i
Caució

Pòlissa de
Crèdit

1.809,03 € 2 15/04/2017 30/05/2017

Telecomunicac. Telecomunicac. 1.518,81 € 25/05/2018 26/09/2018

Import de les operacions -

Situació Fallida

Import de les operacions -

Situació > 180 dies del 1r venc. impagat
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Aquesta informació procedeix del Servei Experian Bureau Empresarial, propietat d'Experian Bureau de Crédito S.A. Només
podrà ser utilitzada per empresaris o professionals i per a finalitats pròpies del seu negoci, no podent cedir o transmetre a
tercers, copiar, duplicar o reproduir, ni incorporar a cap base de dades pròpia o aliena, o reutilitzar de cap manera, ja sigui de
forma directa o indirecta. Experian Bureau de Crédito S.A. podrà reclamar-li els danys i perjudicis que pugui patir en cas
d'incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions. Experian no serà responsable de la manca d'exactitud de la
informació subministrada sempre que coincideixi amb l'aportada per les entitats creditores.

Productes agrupats

Situació Import
impagaments

Número
d'operacions

< menores

> 180 dies del 1r venc. impagat 1.518,81 € 1 1.518,81 €

Fallida 1.809,03 € 1 1.809,03 €

Consulta realitzada el 24 de Març de 2022 a les 13:42

Aquesta informació procedeix del Fitxer d'Impagats ICIRED, propietat d'Inversions Col·lectives en Xarxa, S.L. Només podrà ser
utilitzada per empresaris o professionals i per a finalitats pròpies del seu negoci, no podent cedir o transmetre a tercers, copiar,
duplicar o reproduir, ni incorporar a cap base de dades pròpia o aliena, o reutilitzar de cap manera, ja sigui de forma directa o
indirecta. Inversiones Colectivas en Red S.L. podrà reclamar-li els danys i perjudicis que pugui patir en cas d'incompliment de
qualsevol de les anteriors obligacions. ICIRED no serà responsable de la manca d'exactitud de la informació subministrada
sempre que coincideixi amb l'aportada per les entitats creditores.

ICIRED Fitxer d'Impagats

Classificació
Creditor

Origen deute
Import

reclamat
Import

pendent
Data

publicació
Data

modificació
Recl.

judicial

Contracte
d'assegurança

1.978,23 € 1.678,23 € 22/11/2020 17/02/2022 No

Contracte
d'assegurança

7.923,01 € 5.923,01 € 22/11/2020 17/02/2022 No

Consulta realitzada el 24 de Març de 2022 a les 13:42

Registre d’impagats judicials (RIJ)

Classificació
Creditor

Origen deute
Import

reclamat
Import

pendent
Data

publicació
Data

modificació
Tipo

Activitats
professionals,
científiques i
tècniques

Contracte de prestació
de serveis 2.420,00 € 2.420,00 € 03/01/2021 26/10/2021 Judicial

Subministrament
d'energia
elèctrica, gas, Contracte de

prestació de serveis
13.235,31 € 13.235,31 € 03/01/2021 26/10/2021 Judicial
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Aquesta informació procedeix del Registre d'Impagats Judicials (RIJ), propietat de Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas S.L.
Només podrà ser utilitzada per empresaris o professionals i per a finalitats pròpies del seu negoci, no podent cedir o
transmetre a tercers, copiar, duplicar o reproduir, ni incorporar a cap base de dades pròpia o aliena, o reutilitzar de cap manera,
ja sigui de forma directa o indirecta. Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas S.L. podrà reclamar-li els danys i perjudicis que pugui
patir en cas d’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions. Registre d'Impagats Judicials (RIJ) no serà responsable
de la manca d’exactitud de la informació subministrada sempre que coincideixi amb l'aportada per les entitats creditores.

vapor i aire
condicionat


