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Luottotietoraportti
Creditsafen luottotietoraportin avulla saat kattavan informaation yritysten luottokelpoisuudesta. Tiedot päivitetään raportteihin päivittäin eri viranomaistahoilta.
Tarjoamme tärkeää yritysinformaatiota - koottuna yhteen paikkaan.
Vähennä luottotappioiden määrää

Rating luottokelpoisuuden mittarina

Creditsafen luottotietoraportti auttaa sinua luottopäätösten optimoinnissa sekä luottotappioiden vähentämisessä.
Toimitamme asiakkaillemme laadukasta yritysinformaatiota päätöksenteon tueksi. Kontrolloimalla asiakkaiden ja
yhteistyökumppaneiden tietoja voit helposti tehdä oikeita
päätöksiä ja ennen kaikkea välttää luottotappioita.

Creditsafen luottokelpoisuutta mittaava rating – malli on
luotettava ja tarkka. Rating on osana jokaista yritysraporttia
ja se perustuu malliin, joka ennakoi merkit maksukyvyttömyydestä 12 kuukauden sisällä. Rating tieto päivittyy
päivittäin ja siihen vaikuttavia malleja uudelleen arvioidaan
jatkuvasti, jotta sykleittäin tapahtuvia muutoksia voidaan
seurata, ja reagoida niihin mahdollisimman tarkasti.

Yksityiskohtaista yritysinformaatiota
Yksityiskohtainen luottotietoraporttimme sisältää mm.;
tilinpäätöstiedot, ratingluokituksen ja luottorajan, yrityksen
muutoshistorian, tiedon yritysjohdosta ja konsernirakenteesta sekä paljon muuta.

Creditsafen web-pohjainen järjestelmä mahdollistaa tiedon
haun sinulle sopivana ajankohtana. Järjestelmämme on
helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen. Voit hankkia
saman järjestelmän kautta kotimaisten yritysraporttien
lisäksi myös ulkomaisten yritysten luottotietoraportit.

Maksimaalinen päivitysväli
Creditsafen yritystietokanta päivittyy tietolähteestä
riippuen joko päivittäin tai viikoittain, jonka vuoksi voit
olla varma, että päätöksenne perustuvat viimeisimpään
saatavilla olevaan informaatioon. Yritysinformaatio
kerätään laadukkaista ja luotettavista tietolähteistä.

www.creditsafe.fi

Haluatko tietää enemmän Creditsafen valvonnasta?
Ota meihin yhteyttä puhelimitse +46 (0)31 725 50 00
tai sähköpostitse info@creditsafe.se.
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Vilken information visar vi?
Företagsnamn
Organisationsnummer
Adress, telefon, e-post
samt webbadress
Juridisk Form
Aktiekapital
Registreringsdatum
Status (statushistorik)
Antal anställda
Omsättning
F-skatt, moms, arbetsgivaravgift
Rating & Limit (ratingtrend,
ratinghistorik, ratingförklaring)
Konkursinformation

Skuldsaldo hos Kronofogden
(samt historiskt skuldsaldo)
Betalningsanmärkningar, allmänna
mål, enskilda mål, tredskodom
Ansökningar om
betalningsföreläggande
Utmätningsförsök
Återtagningsmål
Mediainformation
Linkages
Hel/delårsredovisningar 5 år i PDF
Bokslut 5 år: resultaträkning,
balansräkning, 21 Nyckeltal,
branschnyckeltal, noter
Revisorskommentarer
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Koncerninfo: koncernstruktur,
bokslutöversikt, resultaträkning,
Balansräkning, Noter
Övrig företagsinformation:
certifikat, serveringstillstånd,
arbetsställen
Förändringshistorik
Bransch (verksamhetstext)
Styrelse (samt styrelsehistorik)
Firmatecknare
Revisor
Bolagsengagemang
Fastighetsregister
Betalningsbeteende

