PRESTAÇÃO DE CONTAS
2017
O QUE NOS DISTINGUE?

A Informa D&B disponibiliza a totalidade das declarações financeiras das entidades que prestaram contas em 2018.
Para além do balanço e demonstração de resultados, pode consultar outros dados financeiros, a comparação de uma entidade com o setor, assim como indicadores calculados pela Informa D&B, através de:

RELATÓRIO ANÁLISE FINANCEIRA E DE GESTÃO
Análise Financeira e de gestão
•

•

Evolução dos principais indicadores financeiros dos últimos 5 anos
• vendas e resultados líquidos
• ativo, passivo e capital próprio
• distribuição geográfica de compras e vendas
• número de empregados e custo por empregado
• prazo médio de pagamentos e recebimentos (dias)
• evolução do EBITDA
Rácios referentes a estrutura / endividamento, funcionamento, liquidez, rentabilidade
económica e financeira

Informação financeira (últimos 3 anos)
•
•
•
•
•
•

Análise setorial (comparação com ano anterior): volume de negócios, resultados líquidos, n.º
de empregados, Failure Score
Balanço
Demonstração dos resultados por naturezas
Mercados
Demonstração de fluxos de caixa
Anexos – Fluxos de caixa

Informação financeira adicional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprovação e certificação legal de contas
Fornecimentos e serviços externos
Contas a receber e a pagar
Imparidade de ativos
Perdas por imparidade em ativos financeiros ao custo ou ao custo amortizado
Dívidas registadas como de cobrança duvidosa
Subsídios do governo e apoios do governo
Benefícios dos empregados, pessoas ao serviço e gastos com pessoal
Informação do grupo - contas consolidadas
Informação histórica dos últimos 5 anos (quando disponível)

BASES DE DADOS DE ELEMENTOS FINANCEIROS
•
•
•

Balanço, Demonstração de resultados por naturezas, demonstração dos fluxos de caixa, etc.
Rácios
Taxas de Crescimento vs ano anterior

A Informa D&B é especialista no conhecimento do tecido empresarial. Através de análises inovadoras, disponibiliza o acesso a informação atualizada e
relevante sobre a atividade de empresas e gestores, fundamental para a condução dos negócios dos seus clientes. A Informa D&B está integrada na maior
rede mundial de informação empresarial, a Dun & Bradstreet Worldwide Network, com acesso aos dados de mais de 284 milhões de agentes económicos
em todo o mundo.
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