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▪ FiinPro Platform

▪ FiinTrade Platform

▪ API Datafeed

▪ Báo cáo Phân tích Doanh nghiệp

• Báo cáo Doanh nghiệp Việt Nam

• Báo cáo Doanh nghiệp Quốc tế

▪ Giải pháp Datamart

▪ FiinGate Platform

▪ FiinConnex Platform

▪ Xếp hạng nhà phát hành

▪ Xếp hạng công cụ nợ

▪ Phân tích tín dụng

▪ Báo cáo ngành

▪ Nghiên cứu thị trường

▪ Thẩm định kinh doanh

▪ Tư vấn gia nhập thị trường

FiinGroup với vị thế hàng đầu Việt Nam về Dữ liệu & Phân tích Tài chính

Financial 

Information

Research Credit Ratings

Business 

Information
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Kinh nghiệm lâu năm với danh mục sản phẩm đa dạng của bộ phận Thông tin Doanh nghiệp

Bảo hiểm, tài trợ

thương mại

Tìm kiếm đối tác Biz Intelligence M&A/PE 

Investments

Tổ chức tín dụng

➢ KYC

➢ Rủi ro kinh doanh

➢ Rủi ro tín dụng

➢ Tuân thủ

➢ Khách hàng

➢ Nhà cung ứng

➢ Sales & Mkt

➢ Phân tích hoạt động

➢ So sánh với đối thủ

➢ Quy mô thị trường

➢ Lập kế hoạch kinh doanh

➢ Chọn lọc đối tác

➢ Nghiên cứu thị trường

➢ Thẩm định

➢ Theo dõi sau đầu tư

➢ Chọn lọc khách hàng

➢ Thẩm định tín dụng

➢ Quản lý rủi ro

➢ Tuân thủ

Ứng dụng phân tích dữ liệu

Analytics Dashboard Legal Beneficiary Ownership Map quan hệ sở hữu chéoBáo cáo Credit Scoring

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi đặt mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ dữ liệu trên 50% của tất cả các doanh nghiệp Việt Nam với phạm

vi bao gồm cả thông tin tài chính và phi tài chinh. Với kinh nghiệm sẵn có, chúng tôi đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hang phát triển các nền

tảng công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tự tin hơn khi thực hiện các giao dịch xuyên biên giới
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Độ bao phủ dữ liệu của Báo cáo Doanh nghiệp Quốc tế

FiinGroup hiện đã phủ sóng dữ liệu của hơn 100M Doanh nghiệp ở gần 60 quốc gia trên thế giới với nhiệm vụ hỗ trợ các Doanh nghiệp 

nội địa, đặc biệt là các nhà xuất khẩu có hoạt động thương mại xuyên biên giới. Dưới đây là chi tiết độ phủ sóng dữ liệu của một vài 

quốc gia tiêu biểu:

Áo

- Hồ sơ đăng ký

- Tài liệu thành lập

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

- Báo cáo tín dụng

- Kiểm tra tín dụng

- Hồ sơ thành lập 

Doanh nghiệp

Úc

- Hồ sơ đăng ký

Bỉ

- Bản ghi về tình 

trạng đăng ký

Cộng Hòa Síp

- Hồ sơ đăng ký

- Hồ sơ thành lập 

Doanh nghiệp

- Danh sách cổ 

đông

- Các tài liệu liên 

quan khác

Đức

- Hồ sơ đăng ký

- Danh sách cổ 

đông

- Tài liệu thành lập

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

- Hồ sơ thành lập 

Doanh nghiệp

Gibraltar

- Kiểm tra tình trạng đăng 

ký

Guernsey

- Hồ sơ đăng ký

- Kiểm tra tình trạng đăng 

ký

Hồng Kông

- Hồ sơ đăng ký

- Các trường tài 

chính chủ yếu

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

- Hồ sơ thành lập 

Doanh nghiệp

Jersey

- Hồ sơ đăng ký

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

- Hồ sơ thành lập 

Doanh nghiệp

Latvia

- Hồ sơ đăng ký

- Kiểm tra tình trạng đăng 

ký

- Báo cáo tài chính hàng 

năm

- Hồ sơ thành lập Doanh 

nghiệp

Litva

- Hồ sơ đăng ký

- Kiểm tra tình trạng đăng 

ký

Luxembourg

- Hồ sơ đăng ký

- Kiểm tra tình trạng 

đăng ký

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

- Hồ sơ thành lập 

Doanh nghiệp

Cộng Hòa Séc

- Hồ sơ đăng ký

Đan Mạch

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

Estonia

- Hồ sơ đăng ký

- Kiểm tra tình trạng 

đăng ký

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

Phần Lan

- Hồ sơ đăng ký

- Kiểm tra tình trạng 

đăng ký

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

- Hồ sơ thành lập 

Doanh nghiệp

Pháp

- Hồ sơ đăng ký

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

Hungary

- Hồ sơ đăng ký

- Kiểm tra tình trạng 

đăng ký

- Danh sách cổ 

đông

- Các tài liệu thay 

đổi liên quan khác

India

- Hồ sơ đăng ký

Ireland

- Hồ sơ đăng ký

- Danh sách cổ đông

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

- Hồ sơ thành lập 

Doanh nghiệp

- Các hồ sơ khác 

Doanh nghiệp cho 

Cơ quan đăng ký 

(nếu có)

Ý

- Hồ sơ đăng ký

- Kiểm tra tình trạng 

đăng ký

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

Malaysia

- Hồ sơ đăng ký

Malta

- Hồ sơ đăng ký

- Kiểm tra tình trạng 

đăng ký

Montenegro

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

Montenegro

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

Hà Lan

- Hồ sơ đăng ký

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

- Hồ sơ thành lập 

Doanh nghiệp
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Độ bao phủ dữ liệu của Báo cáo Doanh nghiệp Quốc tế

Bắc Macedonia

- Kiểm tra tìn trạng 

đăng ký

Na Uy

- Hồ sơ đăng ký

Ba Lan

- Hồ sơ đăng ký

- Báo cáo Tín dụng

Slovakia

- Hồ sơ đăng ký

Slovenia

- Hồ sơ đăng ký

- Kiểm tra tình trạng 

đăng ký

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

Tây Ban Nha

- Hồ sơ đăng ký

- Kiểm tra tình trạng đăng 

ký

- Báo cáo tài chính hàng 

năm

Thụy Điển

- Hồ sơ đăng ký

- Kiểm tra tình trạng đăng 

ký

- Báo cáo tài chính hàng 

năm

- Hồ sơ thành lập Doanh 

nghiệp

Thụy Sĩ

- Hồ sơ đăng ký

- Kiểm tra MST

- Kiểm tra Tín dụng

Vương Quốc Anh 

- Hồ sơ đăng ký

- Báo cáo tài chính hàng 

năm

- Hồ sơ thành lập Doanh 

nghiệp

- Danh sách cổ đông

- Các hồ sơ khác Doanh 

nghiệp cho Cơ quan đăng 

ký (nếu có)

Hoa Kỳ (Đảo Rhode)

- Hồ sơ đăng ký

- Báo cáo tài chính hàng 

năm

- Hồ sơ thành lập Doanh 

nghiệp

- Các hồ sơ khác Doanh 

nghiệp cho Cơ quan đăng 

ký (nếu có)

Hoa Kỳ (Utah)

- Hồ sơ đăng ký

Hoa Kỳ (Alabama)

- Hồ sơ đăng ký

Hoa Kỳ (Arkansas)

- Hồ sơ đăng ký

Hoa Kỳ (Delaware)

- Hồ sơ đăng ký

- Tình trạng đăng ký

Hoa Kỳ (D.C.)

- Hồ sơ đăng ký

Hoa Kỳ (Florida)

- Hồ sơ đăng ký

- Hồ sơ thành lập 

Doanh nghiệp

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

Hoa Kỳ (Idaho)

- Hồ sơ đăng ký

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

- Các tài liệu thay 

đổi liên quan khác

Hoa Kỳ (Ohio)

- Hồ sơ đăng ký

- Hồ sơ thành lập 

Doanh nghiệp

Hoa Kỳ (Oklahoma)

- Hồ sơ đăng ký

Hoa Kỳ (Oregon)

- Hồ sơ đăng ký

- Báo cáo tài chính 

hàng năm

- Các tài liệu thay đổi 

liên quan khác

FiinGroup hiện đã bao phủ dữ liệu của hơn 100M Doanh nghiệp ở gần 60 quốc gia trên thế giới với nhiệm vụ hỗ trợ các Doanh nghiệp 

nội địa, đặc biệt là các nhà xuất khẩu có hoạt động thương mại xuyên biên giới. Dưới đây là chi tiết độ phủ sóng dữ liệu của một vài 

quốc gia tiêu biểu:
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Dưới đây là mô tả về các tài liệu hiện hữu:

Loại dữ liệu Mô tả

Các tài liệu thay đổi liên 

quan khác (filed changes, 

filed document, other 

filing)

Tài liệu thay đổi mà Doanh nghiệp nộp 

lên cho Cơ quan chính phủ

Kiểm tra tình trạng đăng 

ký

Kiểm tra nhanh về sự tồn tại của Doanh 

nghiệp

Bản trích xuất hồ sơ 

đăng ký

Tài liệu chính thống về sự tồn tại của 

Doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký
Tài liệu chính thống về sự tồn tại của 

Doanh nghiệp

Chi tiết đăng ký
Bản ghi về tình trạng hoạt động

Danh sách cổ đông
Chi tiết về các cổ đông của Doanh 

nghiệp

(*) Hầu hết dữ liệu thu thập từ danh sách các Cơ quan Chính phủ, Phòng Thương mại của gần 60 quốc gia.

Loại dữ liệu Mô tả

Báo cáo hàng năm
Thông tin chính trong báo cáo năm gần 

nhất

Báo cáo tài chính hàng 

năm
Dữ liệu tài chính năm báo cáo gần nhất

Báo cáo Doanh thu hàng 

năm

Dữ liệu tài chính chủ yếu năm báo cáo 

gần nhất

Hồ sơ thành lập
Các tài liệu liên quan đến hồ sơ thành 

lập của Doanh nghiệp

Kiểm tra Chủ sở hữu thụ 

hưởng
Thông tin về Chủ sở hữu thụ hưởng

Kiểm tra tín dụng Tóm tắt điểm tín dụng của Doanh nghiệp

Báo cáo tín dụng Xếp hạng tín dụng của Doanh nghiệp

Độ phủ sóng dữ liệu của Báo cáo Doanh nghiệp Quốc tế
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Đối tượng sử dụng

Bên cạnh dịch vụ phân tích dữ liệu của hơn 1 triệu doanh nghiệp Việt Nam, FiinGroup 

hiện đã phủ sóng hơn 100 triệu công ty tại gần 60 quốc gia trên thế giới với sứ mệnh 

hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các nhà xuất khẩu thực hiện các hoạt 

động thương mại xuyên biên giới.

Đối tượng sử dụng thông tin doanh nghiệp quốc tế

Doanh nghiệp

địa phương

Doanh nghiệp

vừa và nhỏ

FDIs, Công ty sản

xuất, Công ty tư vấn

Nhà đầu tư trong & 

ngoài nước

Nhà xuất

khẩu

Đối

tượng

khác

▪ Kiểm tra nhanh chóng 

và có bằng chứng xác 

thức về sự tồn tại của 

đối tác.

▪ Tiết kiệm chi phí đi lại & 

thời gian

▪ Truy cập thông tin 

doanh nghiệp của nhiều

quốc gia khác nhau trên

thế giới.

▪ Hiểu tổng quan về tình 

trạng Xuất nhập khẩu giữa 

Việt Nam và quốc gia của 

đối tác mục tiêu để hỗ trợ 

chiến lược kinh doanh.

▪ Đánh giá sức khỏe tài

chính của tối tác để đưa

ra quyết định.

▪ Xác định và lựa chọn

các đối tác tiềm năng

Lợi tích từ Dịch vụ thông tin Doanh nghiệp quốc tế
✓ Phạm vi thông tin toàn diện:

- Hồ sơ Công ty: Bao gồm kiểm tra đăng ký, báo

cáo đăng ký, bao gồm nội dung tóm tắt về hoạt

độngvaf bằng chứng xác thực về sự tồn tại của đối 

tác.

- Dữ liệu tài chính: Chúng tôi cung cấp nhiều loại 

báo cáo liên quan như báo cáo tài chính, báo cáo 

hàng năm và báo cáo doanh thu hàng năm bao 

gồm các chỉ số chính và dữ liệu tài chính năm gần 

nhất.

- Danh sách cổ đông: Cung cấp danh sách chi tiết

về các cổ đông cũng như kiểm tra chủ sở hữu thụ 

hưởng liên quan.

✓ Tổng quan về hoạt động kinh doanh: Bao gồm

thống kê tổng giá trị xuất nhập khẩu trong kỳ gần

nhất.

✓ Tiêu chuẩn hóa báo cáo: Chúng tôi sẽ hỗ trợ tóm 

tắt thông tin công ty trong trường hợp các công ty 

gửi báo cáo của họ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ không

phải là tiếng Anh.

✓ Các nguồn đăng ký kinh doanh chính thức: Hầu 

hết dữ liệu thu thập từ danh sách các Cơ quan 

Chính phủ, Phòng Thương mại của gần 60 quốc gia.

Tính năng nổi bật
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Mẫu báo cáo Doanh nghiệp quốc tế
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Mẫu báo cáo Doanh nghiệp quốc tế



Hội Sở 
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Peakview Tower, 36 

Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp, 
Hà Nội, Việt Nam

SDT: (84-24) 3562 6962

Email: info@fiingroup.vn

Chi nhánh HCM
Địa chỉ: Tầng 46, Bitexco Financial, 2 Hải Triều, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Việt Nam

SDT: (84-28) 3933 3586

Email: info@fiingroup.vn
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