Riskimittari

Selkeä luottoluokittelu minimoi riskejä lyhyellä aikavälillä

”Riskimittarin näyttämät riskiluokkaan eniten vaikuttavat
tekijät antavat arvokasta lisätietoa. ”

Kun tarvitaan nopea arvio yrityksen luottoriskistä

Käytä Riskimittaria, koska se:

Riskimittari on reaaliaikainen luottoluokitus, joka arvioi
yrityksen todennäköisyyttä joutua maksuvaikeuksiin. Se
määrittelee yrityksen riskiluokan, kertoo riskipisteet sekä
näyttää aiemman kehityksen. Riskimittari antaa myös
perspektiiviä, sillä se peilaa yrityksen riskipisteitä saman
toimialan yritysten sekä kaikkien yritysten keskimääräisiin
pisteisiin.

• antaa luotettavan ennusteen maksuvaikeuksista lyhyellä
aikavälillä.

Ennustaa yrityksen riskiä joutua maksuvaikeuksiin

• tuo käyttöösi aina viimeisimmät luokitustiedot
kaikille kaupparekisteriin merkityille yrityksille ja
toiminimille sekä rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille.

Riskimittari on selkeä ja luotettava apuväline kun haluat
varmistaa kumppanin tai asiakkaan taloudellisen kunnon.
Se antaa objektiivisen arvion yrityksen riskistä joutua maksuvaikeuksiin lyhyellä aikavälillä. Raportti on vaivaton tulkita,
joten päätöksenteko voidaan hajauttaa ja saada tasalaatuisia ja luottoriskit minimoivia luottopäätöksiä. Riskimittari
on reaaliaikainen, joten käytössäsi ovat aina viimeisimmät
luokitustiedot.

Asiakastiedon asiantuntemus ja Suomen laajin
yritystietokanta käytössäsi
Riskimittarin taustalla ovat tutkitut ja jatkuvasti kehitettävät
tilastolliset mallit. Malleja myös päivitetään jatkuvasti, joten
esimerkiksi talouden suhdanteet huomioidaan luokituksissa.
Riskimittari käyttää taustatietonaan Suomen laajinta
yksityistä yritystietokantaa ja se analysoi useita eri tausta
tietoja antaen helppolukuisen loppuraportin.

• on helppolukuinen ja mahdollistaa päätöksenteon
hajauttamisen.
• analysoi yrityksen taloudellista taustaa monipuolisesti.
• perustuu jatkuvaan tutkimustyöhön, tilastollisiin
malleihin ja ajantasaiseen yritystietokantaan.

• näyttää kehityksen aiempaan ja vertaa riskia muihin
saman toimialan yrityksiin.

Riskimittari -luokka

Osuus yrityksistä

RL 1 = erittäin pieni riski

14 %

RL 2 = pieni riski

50 %

RL 3 = kohtalainen riski

22 %

RL 4 = suuri riski
RL 5 = erittäin suuri riski

4%
10 %

Maksuhäiriömerkintöjä saaneiden yritysten osuus
12 kuukauden kuluttua luokituksesta
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Riskimittari perustuu tilastolliseen malliin. Palvelu ennustaa
yrityksen riskiä joutua maksuvaikeuksiin seuraavan 12 kuukauden aikana.

Riskimittarin luokitus perustuu:

RL 5

Kaikki

Saatavissa verkossa ja integroituna
Riskimittari on hyödynnettävissä sopimusasiakkaan
verkkopalvelussa www.asiakastieto.fi. Jos asiakasvolyymisi
ovat suuria, voit automatisoida käytön järjestelmäintegraation kautta.

Maksutapaan
Maksuhäiriöihin

Hinta

Kannattavuuteen

Katso Riskimittari perushinnastosta:
www.asiakastieto.fi/hinnasto/

Vakavaraisuuteen
Maksuvalmiuteen
Muihin yrityksen taustatietoihin

Kysy lisää

Riskimittari on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
kaikista kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä, elinkeinonharjoittajista, yhdistyksistä ja säätiöistä sekä toiminimistä ja
joistakin kiinteistöyhtiöistä.
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