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CZECH Stability Award

UZNÁVANÉ OCENĚNÍ ZVYŠUJÍCÍ
DŮVĚRYHODNOST SPOLEČNOSTI.
Hodnocení CZECH Stability Award vyhlašuje Bisnode ve spolupráci se Sdružením CZECH TOP 100. Výsledky hodnocení
jednotlivých společností jsou každoročně vyhlašovány v rámci
žebříčku CZECH TOP 100 v kategorii „Nejstabilnější firma roku“
a publikovány v ekonomických médiích.

VYUŽITÍ

Ocenění společnosti formou certifikátu CZECH Stability Award přináší
řadu marketingových i obchodních
benefitů a výrazně tak zvyšuje prestiž
oceněné společnosti. Získaný certifikát
skýtá širokou škálu využití. V rámci
interního využití jej nejlépe uplatníte
umístěním v prostorách společnosti,
prezentací ve firemních marketingových materiálech a bude vhodnou
ozdobou výroční zprávy.

„Potvrďte svou
pozici na trhu!“
Nejpřínosnějším externím využitím
je umístění získaného hodnocení
na webových stránkách, dále jako
součást prezentace ve výběrových
řízeních, uplatníte jej při žádostech
o financování, je vhodný pro inzerci
a jiné propagační aktivity. Jde o velmi
silnou pozitivní informaci pro všechny
vaše obchodní partnery, zákazníky,
zaměstnance, či konkurenci.

PROČ CZECH
STABILITY AWARD
Bisnode měří stabilitu jednotlivých
společností pomocí Bisnode skóringu,
který vychází z mezinárodně uznávaného skóringového modelu týmu

Bisnode. Ocenění formou tohoto
certifikátu deklaruje, že hodnocená
společnost praktikuje politiku otevřené
komunikace, poskytuje dostatek informací o posledních výsledcích svého
hospodaření nebo vlastnické struktuře,
což jsou nedílné součástí samotného
hodnocení Stability Award.

Ocenění formou certifikátu
CZECH Stability Award výrazně
zvyšuje důvěryhodnost a poskytuje nezávislý pohled na finanční
a nefinanční bonitu firmy. Díky
certifikátu CZECH Stability
Award získáte velmi silný nástroj
pro komunikaci úspěchu vaší
společnosti nejen vašim obchodním partnerům a zákazníkům, ale
i vašim zaměstnancům, investorům, vlastníkům či konkurenci.

METODIKA HODNOCENÍ

Metoda hodnotícího modelu
Stability Award je založena na exaktní
statistické analýze a principech data
miningu. Do analýzy vstupuje množství ukazatelů z oblasti individuálních
charakteristik firmy. Jedná se o údaje
typu demografická data, informace
o platební morálce subjektů, finanční
údaje, vazby mezi jednotlivými subjekty či negativní informace a makroekonomická data.
Skóringový model CZECH Stability
Award vychází z mezinárodních
zkušeností centrálního skóringového
týmu Bisnode. Výkonnost modelu,
jež se blíží k 70 %, je dána kvalitou
dat a rozsahem údajů, které Bisnode
zpracovává, stejně jako unikátní makroekonomickou komponentou, která
se v čase mění podle aktuálního vývoje
ekonomiky. Důsledkem je výrazný
posun firem do oblasti vyššího rizika
v době krizového období, zatímco
v období konjunktury míra rizika
úpadku firem klesá.

KONTAKT

Bisnode Česká republika, a. s.
A	Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
T +420 274 000 000
F +420 274 000 100
E info@bisnode.cz
W www.bisnode.cz
www.bisnode.cz/eShop
ps_cz_stability-award_2014-03-01

Více informací o produktu naleznete na www.bisnode.cz/stability-award
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CZECH Stability Award

UZNÁVANÉ OCENĚNÍ ZVYŠUJÍCÍ
DŮVĚRYHODNOST SPOLEČNOSTI.
Název
skupiny

VYNIKAJÍCÍ

Skóringové Slovní popis
hodnocení skóringového hodnocení
AAA

Excelentní

AA

Vynikající

A
BBB
DOBRÉ

BB
B

ÚPADKY

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Dostatečný

Kvalitní společnosti, možnost mírného prodlení při
plnění závazků z obchodního styku, nutnost individuálního posouzení návratnosti investic, přijatelné
úvěrové riziko, nízké riziko úpadku.

C

Extrémně rizikový

D

Úpadek

Neschopnost dlužníka dostát svým závazkům.

CC

Stability Award
Stupnice hodnocení

Stabilní společnosti, vysoká pravděpodobnost
spolehlivého plnění závazků z obchodního styku,
vysoká pravděpodobnost návratnosti investic, nízké
úvěrové riziko, minimální riziko úpadku.

Rizikové společnosti, pravděpodobnost prodlení
plateb při plnění závazků z obchodního styku,
možnost budoucího zhoršení finanční situace, vyšší
úvěrové riziko, společnosti ohrožené úpadkem.

CCC
RIZIKOVÉ

Slovní popis skupiny

Rizikový
Vysoce rizikový

Stability Award
Hodnotící známky

EXCELENTNÍ

CZECH Stability Award©

VYNIKAJÍCÍ

A
2014

CZECH Stability Award©

AA
2014

2014

AAA

CZECH Stability Award©

VÝBORNÝ

Stability Award
Ukázka certifikátu

Více informací o produktu naleznete na www.bisnode.cz/stability-award

