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Identificação & Sumário
SOCIEDADE EXEMPLO, LDA
Identificação
Denominação
Morada

EXEMPLO RELATÓRIO
RUA BARATA SALGUEIRO, 28 3º, 4º
E 5º
LISBOA
LISBOA
1250-044 LISBOA
PORTUGAL

Morada para envio de
correio
Telefone

Apartado 50 - 1249-111 Lisboa

Fax

214276041

D-U-N-S®

45-339-0494

Sector de Actividade
(SIC)

SERVIÇOS DE APOIO A ACTIVIDADE
COMERCIAL (7399)

213500300
213500384
218482300

Avaliação de Risco D&B
NÍVEL DE RISCO: ELEVADO

D&B Rating

A

4

Limite de Crédito D&B

Capacidade
Financeira

A

Baseado no Capital Próprio de €
603.717

NÃO RECOMENDADO

Indicador de
Risco(1-4)

4

Nível de Risco Elevado

D&B Failure Score

13 em 100

87% das empresas Portuguesas têm um risco de insolvência inferior ao
da entidade em análise.

D&B Índice de Pagamentos

52 em 100

A empresa está a pagar as suas contas com um prazo médio de 29 dias
para além das condições de pagamento acordadas.

Principais Factores que influenciam a Avaliação do Risco
• A base de dados Informa D&B regista que esta entidade teve incidentes nos últimos 5 anos.
• Estatisticamente, as entidades com este número de empregados apresentam um nível de risco mais alto.
• Estatisticamente, as entidades com esta natureza jurídica apresentam um nível de risco mais alto.
• Estatisticamente, as entidades com esta antiguidade apresentam um nível de risco mais alto.

Comparação Sectorial - D&B Rating e Score
Comparação Sectorial e Histórica - D&B Failure Score
O gráfico seguinte mostra a evolução do D&B Failure Score para
SOCIEDADE EXEMPLO, LDA nos últimos 24 meses comparado com a
média para o sector

Comparação do Indicador de Capacidade Financeira
Capacidade Financeira de: SOCIEDADE EXEMPLO,
LDA: A
Número total de empresas no sector com capacidade
financeira conhecida 8.328, Destas
• 541 (6,5%) têm uma capacidade financeira superior.
• 380 (4,56%) têm a mesma capacidade financeira.
• 7.407 (88,94%) têm uma capacidade financeira inferior.
Comparação do Failure Score
D&B Failure Score actual de 13 indica que SOCIEDADE
EXEMPLO, LDA tem maior probabilidade de falência que
a média do sector.
• Número total de empresas no mesmo sector 13.070
• Score Médio da Actividade: 56

Risco de Insolvência e Risco de Pagamento - Comparação do Sector de Actividade
Comentários
SOCIEDADE EXEMPLO, LDA paga as suas contas em média 29
dias para além dos prazos.
Isto é 10 dias para além da média nacional de 19 dias para além
dos prazos.
Quando comparado com empresas do mesmo sector SOCIEDADE
EXEMPLO, LDA paga com maior atraso do que a média do sector
que é de 19 dias para além dos prazos.
O D&B Failure Score de 13 prevê que o risco de insolvência nos
próximos 12 meses para SOCIEDADE EXEMPLO, LDA seja
elevado.
Este gráfico compara o D&B Failure Score médio do sector deste
mês de 56 com a média nacional de 50.
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