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Kreditní zprávy

KOMPLEXNÍ INFORMACE O FIRMÁCH
Z CELÉHO SVĚTA.
Kreditní zpráva je souborem všech dostupných informací
o ekonomických subjektech z 243 zemí světa a představuje tak
ideální nástroj pro podporu rozhodování.

K ČEMU KREDITNÍ
ZPRÁVA SLOUŽÍ
Kreditní zpráva informuje o aktuálním stavu ekonomického subjektu.
Je cenným zdrojem informací a přináší hloubkovou analýzu prověřované firmy. Tyto zprávy představují
rozbor a hodnocení vašich obchodních partnerů v ČR i v zahraničí.
Kreditní zprávy jsou ideálním nástrojem pro rozhodování a zjišťování
obchodních rizik po celém světě dle
jednotného měřítka.

„Chraňte své
podnikání
a zisky“
Přidanou hodnotou kreditních
zpráv je manuální ověření aktuálnosti
a správnosti dat a jejich doplnění
prostřednictvím telefonického kontaktu
s prověřovanou firmou. Díky tomuto
přístupu máte jistotu, že data získaná
z interních, externích a veřejně dostupných zdrojů jsou skutečně kompletní,
správná a aktuální.

JAKÉ ÚDAJE OBSAHUJE
Kreditní zprávy obsahují kompletní
informace o ekonomických subjektech jako je identifikace firmy, její
základní charakteristiky, představitele
vedení, podílníky, aktivity, obchodní

partnery, kapitálovou a organizační
strukturu, banky, negativní údaje
(prohlášené konkurzy, likvidace,
vyrovnání, či dluhy pojišťovnám),
finanční výsledky, historii, komentáře od vedení společnosti. Dále
pak D&B hodnocení zahrnující
D&B Failure Score, D&B Rating,
D&B Credit Limit a D&B Paydex
– index platební morálky nebo
Bisnode skóring a platební index.
D&B Rating a Bisnode skóring je
unikátním ukazatelem finanční síly
firmy a míry rizika bankrotu s výhledem
na 12 měsíců. Chrání tak před potenciálními problémy s peněžními toky
a poskytuje možnost upravit obchodní
podmínky tak, aby se předešlo vzniku
pohledávek a finančním ztrátám.
D&B Failure Score neboli skóre
úpadku vyjadřuje pravděpodobnost
úpadku firmy během následujících
12 měsíců. Při tvorbě skóre využíváme
historická data k předvídání budoucích
událostí. Používáme pokročilé statistické metody a nástroje, abychom
kvalifikovaně analyzovali stovky
ukazatelů obsažených v databázi.
Kreditní limit představuje maximální
doporučený obchodní úvěr, který je
možné subjektu poskytnout na období 4 týdnů bez dalších zajišťovacích
instrumentů. V případě, že jsou
otevřené pohledávky s obchodním
partnerem vyšší, než je kreditní limit,
je vhodné k ošetření rizika použít
další instrumenty.

Kreditní zprávy jsou ideálním
nástrojem pro prověřování bonity
obchodních partnerů z kterékoli
části světa. Slouží ke stanovení
kreditního limitu, zjištění platební morálky a pro rychlé ověření
stupně rizikovosti a finanční síly.
Kreditní zprávy jsou také základním
nástrojem pro rozkrývání globální
vlastnické struktury firem.
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Více informací o produktu naleznete na www.bisnode.cz/kreditni-zpravy
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