Data, která jsou navíc v CA Gold Edition oproti CA Silver Edition


Firmy - vlastníci nemovitosti. Přehled budov a parcel, které jsou v majetku firem a organizací. Ve struktuře databáze
najdete vedle lokalizace nemovitosti a jména vlastníka také např. údaje o typu a užití vlastněné nemovitosti nebo výši
vlastnického podílu.
Kromě přehledného soupisu vlastněných budov, parcel a jednotek je možné firmy vyhledávat podle počtu, typu a užití
nemovitosti, podle vlastnického podílu i podle lokality, kde se vlastněná nemovitost nachází. Kombinací těchto kritérií
spolu s dalšími vyhledávacími možnostmi lze detailně specifikovat zájmovou skupinu firem např. pro marketing nebo pro
další analytické účely.
Možnost pracovat s údaji o nemovitostech, které firmy vlastní, v mnoha úrovních. Aktuálně je podchyceno cca 420 000
objektů, které patří více než 52.000 vlastníkům.



ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. Nové zpracování více než 350.000 účetních závěrek přináší rozšíření vyhledávacích možností a
práci s 60 poměrovými ukazateli. Vybrané hodnoty jsou pro větší přehlednost zachyceny i v podobě grafů. Všechny
vstupní i dopočtené hodnoty účetních závěrek lze exportovat pro další analýzy.
V rámci doplňkových údajů k závěrkám je možné vyhledat například auditora a jeho výrok nebo rychle vybrat typ firmy dle
hodnot závěrky (výrobní, obchodní nebo zaměřené na služby).



Unikátní skupinu vyhledávacích údajů tvoří platební informace. K cca 90.000 firmám lze zjistit jejich platební chování,
porovnat ho s odvětvím nebo sledovat vývoj v čase.



K významným firmám jsou ukládána fakta – individuálně pořízené stručné zprávy (headlines) z médií.



Podrobnosti o dluzích zjištěných z veřejných serverů nebo dodaných smluvními partnery se zobrazují v samostatném
poli i jako avízo stavu firmy.



Kreditní scóring (jen u verze Platinum Edition) - unikátní souhrnné kreditní hodnocení (tzv. pravděpodobnost
nesplácení) u každé aktivní firmy. Skóring je stanoven nejen na základě analýzy účetních závěrek firem a platebního
chování, ale i řady dalších údajů.
Kreditní skóring představuje hodnotící škálu od 1 do 10. Kromě toho je k dispozici údaj o pravděpodobnosti nesplácení
vyjádřený v procentech. Dále zde najdete informaci, zda byl skóring stanoven na základě účetních dokumentů a/nebo
platebních informací, nebo zda se vychází ze všeobecných údajů. Kromě toho pro komplexnost je doplněn i maximální
doporučený kredit. Všechny tyto údaje lze kdykoliv využít jako doplňující výběrové kritérium.
Creditinfo – Albertina Gold Edition Ukázka zobrazení výsledků

Creditinfo – Firemní Monitor: Přehled výběrových kritérií

