Relatórios de empresas
TABELA COMPARATIVA

Relatório
Completo

Relatório
Financeiro

Relatório
Comercial

Relatório Aval.
de Risco Plus

Relatório de
Avaliação
de Risco













Risco de failure (Rating D&B, Rating INFORMA, Failure score, Limite de crédito











Apenas limite de
crédito recomendado

Indicador de resiliência











Risco de delinquency (Rating, Delinquency score, Paydex®)



Apenas Paydex®

Apenas Paydex®



Incidentes (processos de insolvência, PER, ações judiciais em aberto, lista pública de
execuções e situação contributiva)









Contratação pública





Fundos da União Europeia



Atividade

Identificação

(Nome, denominação, nif, duns, morada, telefone, fax, email, website)

Relatório de
Relatório Análise
Análise Financeira
de Pagamentos
e de Gestão

Relatório de
Incidentes

Relatório
Estrutural

Relatório
Prospeta

Relatório
Investigado











Apenas indicador
s/n

Apenas indicador
s/n

Apenas semáforo
de risco

Apenas indicador
s/n



Sumário executivo




Apenas indicador

Apenas indicador



Apenas indicador

Apenas indicador

Apenas indicador

Apenas indicador







Apenas indicador









Apenas indicador

























Dimensão por volume de negócios e volume de negócios







Apenas dimensão

Apenas dimensão

Apenas dimensão



Apenas dimensão







Estrutura legal























Poderes de decisão























Últimos acontecimentos (12 meses)























Máx. 5 anos
Min. 3 anos

Máx. 3 anos

Máx. 3 anos

Máx. 3 anos

Máx. 3 anos

Máx. 5 anos
Min. 3 anos



Apenas Vendas e
prestação de serviços
e Res. Líquidos

Sumário financeiro
Gráfico da evolução das vendas e prestação de serviços e dos resultados líquidos.
Tabela Negócios: Vendas e prest. serviços, EBITDA, RL;
Situação financeira: Ativo, Passivo, CP, Aut. Financeira, Solvabilidade (último ano vs
anterior; média setor)



Apenas Vendas e
Apenas Vendas e
prestação de
prestação de
serviços, Res. Líqui- serviços, Res. Líquidos e empregados dos e empregados





Avaliação do risco comercial
Resumo de
pagamentos

Resumo do risco comercial (com comparação setorial)



Risco de Failure (Rating D&B, Rating INFORMA, Failure score, Evolução do failure score,
análise dos elementos de risco de failure, limite de crédito mensal)



Risco de Delinquency (Rating, Delinquency score, evolução do Delinquency score, análise
dos elementos do risco de delinquency)









Risco de Failure vs. Risco de Delinquency - enquadramento com o setor









Histórico de pagamentos















Paydex® - Índice de pagamentos















Resumo de experiências de pagamentos (últimos 12 meses)















Informação financeira de pagamentos e recebimentos (entidade e setor)









Evolução das compras, fornecimento e serviços externos e pagamentos a fornecedores









Evolução das vendas e serviços prestados e recebimentos de clientes









Informação financeira e de gestão















Até Max. 5 anos

Até Max. 3 anos

Até Max. 5 anos

Até Max. 5 anos

Evolução das vendas e prestação de serviços e dos resultados líquidos









Evolução do EBITDA ajustado









Evolução do número de empregados e dos custo por empregado









Evolução do ativo, passivo e capital próprio









Evolução das exportações (vendas e prestação de serviços) e importações (compras)









Prazos médios de pagamentos e recebimentos (dias)









Análise setorial









Informação financeira e comparação setorial





Sem comparação
setorial



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 histórica dos últimos 5 anos (quando disponível)









Processos de insolvência















Ações de insolvência















Ações intentadas contra a entidade nos últimos 5 anos















Ações intentadas pela entidade nos últimos 5 anos















Lista pública de execuções















Situação contributiva















Data de constituição (data, antiguidade e classificação da entidade)











Forma jurídica







Capital social e distribuição do capital (capital social, número de ações e valor da ação)







Sócios / acionistas (com informação da distribuiçção do capital)





Empresa-mãe



Cotação em bolsa

Incidentes
Processos judiciais

Caraterização
Estrutura legal












Apenas capital
social





























Participações maioritárias









Apenas indicador



Participações minoritárias









Apenas indicador











Atividades desenvolvidas (classificação da atividade principal e secundária)

















Número de empregados

















Marcas próprias













Nomes anteriores









Mercados









Distribuição geográfica das vendas e prestação de serviços









Distribuição geográfica das compras e fornecimentos e serviços externos









Evolução das exportações e importações









Contratos públicos celebrados como adjudicatária (contratada)











Contratos públicos celebrados como adjudicante (contratante)











Concursos em que a entidade participou e não foi selecionada











Fundos da União Europeia











Licenciamentos











Obras e projetos











Distinções











Prémios

















Publicações e atos societários







Outras moradas e contactos







Empresas semelhantes mais próximas







Glossário





Notas de utilizador





Ligações empresariais

Ligações a terceiros





Atividade



Apenas mercado
nacional



Contratação pública (últimos 5 anos)

Poderes de decisão

(Formas de obrigar a sociedade, órgãos de gestão e administração, Outros órgãos
e Cargos de direção)

(Prestação de contas, outros atos societários)
(Sede social, outras localizações e outros contactos)

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
 808 29 30 29
 apoio@informadb.pt

INFORMA D&B (SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS) SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 - 3A, 1050-094 Lisboa
www.informadb.pt












































