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A & S INTERNATIONAL 2000 SRL
Adresă: București Sectorul 6 - Calea GIULESTI, nr. 333, sect. 6, c.p. 78261, județul București

CUI: 6769748 Categorie: 3. întreprinderi mijlocii Salariaț i: 115 Regiune: 8 Bucuresti Ilfov

Domeniu de act ivitate (cod CAEN): 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi
a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase

Product ivitate: 253783.00 Cifră de afaceri: 29185000.00 Profit  brut: 2173900.00

Indicator de Performanță Globală în Afaceri (IPGA): 320

Din 621.054 total societăți comerciale care au depus situațiile
financiare aferente anului 2011, firma "A & S INTERNATIONAL 2000 SRL" ocupă
următoarele locuri:

Clasamente în funcție de Performanța Globală în Afaceri (IPGA):

- clasament NAȚ IONAL pentru domeniul 111 218 tot
clasamentul

- clasament NAȚ IONAL pentru categoria 3. întreprinderi mijlocii 2465 tot
clasamentul

- clasament REGIONAL (8 Bucuresti Ilfov) pentru domeniul 111 9 tot
clasamentul

Clasamente în funcție de Productivitate:

- clasament NAȚ IONAL pentru domeniul 111 și categoria 3. întreprinderi mijlocii 39 tot
clasamentul

- clasament NAȚ IONAL pentru categorie 3. întreprinderi mijlocii 2203 tot
clasamentul

- clasament REGIONAL (8 Bucuresti Ilfov) pentru domeniul 111 și categoria 3.
întreprinderi mijlocii 3 tot

clasamentul

Clasamente în funcție de Cifra de Afaceri:
- clasament NAȚ IONAL pe domeniul 111 pentru întreprinderile înființate înainte
de 2009 40 tot

clasamentul

- clasament NAȚ IONAL pe domeniul 111 pentru întreprinderile nou înființate 0 tot
clasamentul

- clasament NAȚ IONAL pentru categoria 3. întreprinderi mijlocii 1812 tot
clasamentul

- clasament NAȚ IONAL pentru întreprinderile nou înființate 0 tot
clasamentul

- clasament REGIONAL (8 Bucuresti Ilfov) pentru domeniul 111 5 tot
clasamentul

- clasament JUDEȚEAN (București) pentru categoria 3. întreprinderi mijlocii 557 tot
clasamentul

- clasament JUDEȚEAN (București) pentru întreprinderile nou înființate 0 tot
clasamentul

Clasamente în funcție de Profit Brut:
- clasament NAȚ IONAL pe domeniul 111 pentru întreprinderile înființate înainte
de 2009 133 tot

clasamentul

- clasament NAȚ IONAL pe domeniul 111 pentru întreprinderile nou înființate 0 tot
clasamentul

- clasament NAȚ IONAL pentru categoria 3. întreprinderi mijlocii 1204 tot
clasamentul

- clasament NAȚ IONAL pentru întreprinderile nou înființate 0 tot
clasamentul

- clasament REGIONAL (8 Bucuresti Ilfov) pentru domeniul 111 10 tot
clasamentul
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- clasament JUDEȚEAN (București) pentru categoria 3. întreprinderi mijlocii 433 tot
clasamentul

- clasament JUDEȚEAN (București) pentru întreprinderile nou înființate 0 tot
clasamentul

CLASAMENTE 2011 
FII INFORMAT! evaluează propria performanță și cunoaște concurența!

1.   Căutare avansată în CLASAMENTE 2011   

2.   CUI:    Nume firmă:        Caută firma    

3.   Index alfabetic societăți comerciale incluse în clasamente 
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