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Nasza baza uwzględnia:
• długi horyzont czasowy danych finansowych;
• szczegółowe dane o sytuacji gospodarczej podmiotu (rok powstania, 

przekształcenia, procesy upadłościowe, procesy likwidacyjne, procesy 
restrukturyzacyjne);

• strukturę właścicielską i zarządczą;
• zatrudnienie;
• kody działalności PKD oraz profile działalności, 
• strony internetowe i dane kontaktowe;
• informacje o projektach unijnych, posiadanej flocie samochodowej;
• kierunki i wolumen eksportu i importu.

GOSPODARKA

Sektor A

Podmiot a Podmiot b

Sektor B

Podmiot c Podmiot d

Dzięki temu możliwe jest prowadzenie:
• analiz przekrojowych i panelowych,
• analiz ryzyka upadłości i credit scoring,
• badanie efektywności i wyliczanie wskaźników:

• dla całej gospodarki 
• dla wybranych sektorów,
• na poziome regionów,

• innych analiz dostosowanych 
do specyficznych potrzeb 
projektów naukowych.

 Unikatowa baza sprawozdań finansowych polskich podmiotów
gospodarczych prowadzona od początku lat 90.

 Pełny zakres danych finansowych raportowanych w bilansie, rachunku
zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych

 Połączenie wielopoziomowej informacji z różnych źródeł

 Baza danych finansowych firm zagranicznych, dzięki współpracy z Bureau
van Dijk (baza Amadeus i Orbis)
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BADANIA NAUKOWE

 Firma InfoCredit jest doświadczonym współuczestnikiem projektów
naukowych jako dostawca danych źródłowych

 Zespół ekonomistów i analityków służy wsparciem w procesie
przygotowania projektów badawczych

 Nasi specjaliści aktywnie angażują się w praktyczną pomoc w zakresie
zrozumienia specyfiki danych finansowych oraz informacji pochodzących z
oficjalnych rejestrów gospodarczych (np. CEIDG, MSiG)

InfoCredit to wiodąca polska prywatna firma działająca na rynku informacji gospodarczej,
powstała w 1990 roku. Firma zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i dostarczaniem
informacji gospodarczej o polskich podmiotach. Świadczy również wysokiej jakości usługi
analityczne i doradcze.

InfoCredit od wielu lat współpracuje z szeroką grupą klientów w zakresie dostarczania
aktualnej informacji o polskich i zagranicznych firmach oraz przygotowywania analiz
ekonomicznych np. analiz benchmarkingowych w dokumentacji podatkowej cen
transferowych. Nasze flagowe produkty – raporty handlowe Quick Report i narzędzie
analityczne Quick Analytics – są powszechnie wykorzystywane przez banki, firmy
ubezpieczeniowe, administrację podatkową, departamenty podatkowe polskich grup
kapitałowych, działy analityczne firm doradczych.

InfoCredit wspiera także rozwój polskich badań naukowych biorąc udział w projektach
naukowców z m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu czy Uniwersytetu Gdańskiego. Więcej informacji
o tych projektach można znaleźć pod adresem www.infocredit.pl/pl/weblinks/uczelnie-2018.
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W sprawie baz naukowych zapraszamy do kontaktu pod adresem:

science@infocredit.pl
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