
TANÚSÍTVÁNY A PÉNZÜGYILEG LEGSTABILABB CÉGEKNEK 

 

A Bisnode nemzetközi cégminősítő minden vállalkozás pénzügyi stabilitását, üzleti 

megbízhatóságát minősíti egy folyamatosan visszamért és bizonyított, nemzetközi 

szakértők által kialakított rendszer alapján. Így került kiválasztásra cégünk, a 

Centrál 13 Szolgáltató Kft. is, mint a pénzügyileg legstabilabb cégek egyike. Ez alapján 

vállalkozásunk a magyar cégek azon 9,82 %-ába tartozik, akik pénzügyileg a 

legszilárdabb lábakon állnak, azaz rendelkeznek valamilyen Bisnode tanúsítvánnyal. 

Nagy megtiszteltetés cégünk számára, hogy a Bisnode objektív cégminősítése alapján a 

legjobbak között szerepelhetünk. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a piacon 

tisztességesen járjunk el, így fontos számunkra, hogy egy külső szakértő is megerősítette, 

hogy cégünk fizetésképtelenségi valószínűsége kiemelkedően alacsony. Hisszük, hogy 

a Bisnode tanúsítvány segítségével ügyfeleink, szállítóink, munkavállalóink felé is tovább 

fokozzuk azt a bizalmat, mely egyre fontosabb a hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatokban. 

Azzal, hogy a Bisnode független szakértőként ismerte el cégünk stabilitását, azt az üzenetet 

hordozza számunkra, hogy jó úton járunk cégünk építésében. Mivel vállalkozásunk 

minősítése szigorúan szakmai szempontok alapján történt és arra sem pályázni, sem 

jelentkezni nem lehet, így a Bisnode tanúsítvány valóban pozitívan különbözteti meg 

cégünket a piacon. 

 

A Centrál 13 Szolgáltató Kft. a Bisnode A tanúsítványát kapta meg, mellyel 

Magyarországon csupán a cégek 7,44 %-a rendelkezik, és azt jelzi, hogy velünk az üzleti 

kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata alacsony. 

A Bisnode tanúsítvány alapja a Bisnode minősítése, mely nemzetközi szinten 1908 óta 

minősíti a cégeket megbízhatóságuk alapján. A Bisnode tanúsítvány mely AAA, AA és A 

jelzéssel kerül kiállításra jelzi a cégek stabilitását, és azt, hogy az ilyen jelzéssel - azaz a 

Bisnode tanúsítvánnyal - rendelkező vállalkozás pénzügyileg stabil. Az AAA cégminősítést 

1989-ben vezették be és 1996 óta kaptak lehetőséget a vállalatok, hogy üzleti 

megbízhatóságukat tanúsítvány formájában is megmutassák. A tanúsítvány lehetőséget 

nyújt az arra jogosult cégek számára, hogy mások számára megmutassák cégük elismert, 
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megbízható, hitelképes vállalat. A Bisnode tanúsítványt Európa számos országában 

használják, és a Skandináv országokban etalonnak számít üzletkötés esetén. 

A Bisnode minősítés több hivatalos forrásból származó adaton alapul, úgy mint Igazságügyi 

Minisztérium adatai, cégbíróság bejegyzései, NAV és más hatóságok adatai. A hivatalos 

források adatai mellett beépíti a vállalatra vonatkozó pénzügyi információkat, úgy, mint 

mérlegadatok, eredmény-kimutatás, trendek. A minősítés figyelembe veszi a cég vagy 

szervezet demográfiai adatait, azaz a cég életkorát, tevékenységét, méretét, tulajdonosait, 

azok kapcsolódásait. A Bisnode fizetési tapasztalat program adataiból beépíti a 

minősítésbe, hogy az adott vállalkozás határidőben vagy késéssel, azaz milyen fizetési 

fegyelemmel egyenlíti ki számláit. A fentieken kívül számos egyéb gyűjtött információt is 

hozzátesz a rendszer a Bisnode minősítéshez, úgy, mint végrehajtási adatok vagy 

sajtóhírek. 

Mivel a Bisnode minősítés nemcsak cégünk jelenlegi pénzügyi stabilitását mutatja, hanem a 

Bisnode minősítés kialakításának köszönhetően azt is, hogy ez elkövetkező egy évben 

milyen valószínűséggel válik fizetésképtelenné vállalkozásunk, büszkén állíthatjuk, hogy 

a Centrál 13 Szolgáltató Kft. a jövőben is stabil szereplője lesz a piacnak. 

 
 

 

CERTIFICATE FOR COMPANIES WITH THE STEADIEST FINANCIAL 

STANDING 

 

In the Bisnode international company rating system, the financial stability and 

business reliability of all enterprises are rated based on a proven system that has 

been designed by international experts, and whose operation is consistently 

measured. This is how our company, Centrál 13 Szolgáltató Kft. has been chosen as 

one of the enterprises with the steadiest financial standing. As a result, our 

enterprise belongs to those 9.82% of Hungarian companies that have the most solid 

financial foundations, i.e. are in possession of some kind of Bisnode certificate. 

It is a great honour for our company to be listed at the highest ranks on the basis of 

Bisnode's objective company rating. We pay heightened attention to acting fairly on the 

market, thus it is important for us that an external expert has also confirmed that the 

probability of our company's insolvency is outstandingly low. We believe that with reliance 

on the Bisnode certificate, we can further enhance trust towards our customers, 

contractors and employees, which is becoming more and more important in long-term, 

stable business relations. For us, the fact that Bisnode, as an independent expert, has 

acknowledged the stability of our company, conveys the message that we are on the right 
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track in building our company. As the rating of our enterprise has been performed strictly 

in view of professional considerations, while no application or registration is possible for 

this rating, the Bisnode certificate is a truly positive distinction for our company on the 

market. 

 

Centrál 13 Szolgáltató Kft. has received Bisnode's A certificate, which belongs to only 

7.44 % of the companies in Hungary, and it indicates that the financial risk of establishing 

business relations with our company is extraordinarily low. 

The basis of the Bisnode certificate is Bisnode's rating system, which has been used for 

rating companies in view of their reliability since 1908. Issued with AAA, AA, and A ratings, 

Bisnode certificates indicate the stability of companies, and that companies in possession 

of such ratings - i.e. Bisnode certificates - have steady financial standing. The AAA company 

rating was introduced in 1989, and firms have had the opportunity to demonstrate their 

business reliability in the form of certificates as well since 1996. The certificate provides 

means for the eligible companies to show to others that their companies are recognized, 

reliable and creditworthy undertakings. The Bisnode certificate is used in several countries 

across Europe, while in the Nordic countries it is considered to be a standard of trading. 

The Bisnode rating is based on data originating from multiple official sources, such as 

information from the Ministry of Justice, entries of the Courts of Registry, as well as the 

data of the National Tax and Customs Administration and other authorities. In addition to 

the data from the official sources, the financial information regarding the firm, such as 

balance data, profit and loss accounts, and trends are incorporated, as well. For the rating, 

the demographic data of the company or organization are taken into consideration, i.e. the 

company's age, activities, size and owners, alongside their interrelations. It is incorporated 

from the Bisnode Payment Experience Program into the rating whether the given 

enterprise settles its invoices at their due dates or with delays, i.e. what their payment 

discipline is. Furthermore, numerous other pieces of information gathered contribute to 

the system of Bisnode's rating, such as legal enforcement details and press reports. 

As the Bisnode certificate does not only show the currently steady financial standing of our 

company, but partly owing to the design of the Bisnode certificate it also indicates the 

probability of our business becoming insolvent in the forthcoming year, we can proudly 
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state that Centrál 13 Szolgáltató Kft. shall continue to be a steady actor of the market in 

the future, too. 
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