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De nieuwe D&B
handelsinformatierapporten
De D&B bedrijfsinformatieZoom in op de details ...
rapporten

De D&B bedrijfsinformatierapporten
De D&B bedrijfsinformatierapporten helpen u om dagelijkse
kredietbeslissingen te nemen, de financiële kracht van een
bedrijf te analyseren en om commerciële mogelijkheden te
ontdekken.

De D&B Rating is een afgeleide van de Faillissementsscore en
geeft in een oogopslag weer of uw klant, prospect of leverancier financieel gezond is. D&B hanteert hiervoor een een
voudige risico-indeling van 1 tot 4. Waarbij Rating 1 staat
voor een minimaal risico.

De rapporten bevatten actuele informatie verzameld uit diverse informatiebronnen en een vertaling naar een heldere
risicobeoordeling. Welke elementen kunt u terugvinden in de
rapporten?

De unieke D&B informatie
Het D-U-N-S® Nummer
Het D-U-N-S Nummer is een uniek negencijferig identificatienummer voor bedrijven. Het is het enige nummer met
wereldwijde dekking. Ieder bedrijf in de wereldwijde databank heeft een uniek nummer. Het D-U-N-S Nummer maakt
het mogelijk om de onderlinge relaties tussen bedrijven, nationaal en internationaal, in kaart te brengen. Gebruik het
D-U-N-S Nummer om uw leveranciers- en klantenbestanden
op te schonen en te verrijken met waardevolle D&B informatie. Zo krijgt u een compleet beeld van de kansen en bedreigingen bij uw zakelijke relaties.
D&B Rating & Faillissementsscore
D&B beoordeelt het risico van bedrijven aan de hand van
een geavanceerd statistisch scoremodel waarbij meer dan
30 data elementen worden geanalyseerd. Hierbij spelen niet
alleen balansgegevens een rol, maar ook actuele betalingsgegevens, incassodossiers en eventuele negatieve informatie
over bestuurders. Op basis van het scoremodel berekent D&B
een percentiel (1-100) Faillissementsscore die aangeeft hoe
hoog het risico op faillissement is van een bedrijf ten op
zichte van alle andere bedrijven in de (Nederlandse) database. In een trendgrafiek krijgt u een duidelijk overzicht van
het risicoverloop in de afgelopen twee jaar.

Gemiddeld betalingsgedrag
D&B verzamelt van duizenden leveranciers in de markt de
betalingservaringen met debiteuren. Hierdoor kan over vrijwel ieder actief handelend bedrijf in Nederland een uitspraak
over betalingsgedrag worden gedaan. In de D&B rapportages
ziet u dat deze betalingservaringen worden uitgedrukt in een
gemiddeld aantal dagen na afgesproken termijn. Juist dit betalingsgedrag is erg actuele informatie en is zeer voorspellend voor de kans op faillissement. In een trendgrafiek wordt
het gemiddelde betalingsgedrag in de afgelopen twee jaar
weergeven.

Incassodossiers
Dankzij de samenwerking met een aantal grote incassobureaus, beschikt D&B over een groot aantal negatieve betalingservaringen. Deze zijn belangrijk in het model voor het
bepalen van de kans op faillissement.
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De D&B Maximum Kredietlimiet
De D&B Kredietlimiet is het gemiddeld aanvaardbaar openstaand bedrag per gemiddelde leverancier te betalen op 30
dagen. De D&B Kredietlimiet wordt berekend op basis van de
grootte van een organisatie, de branche, de financiële sterkte, het risico en het betalingsgedrag.
Concernstructuur
Dankzij het wereldwijde netwerk, is D&B als geen ander in
staat linken te leggen tussen bedrijven over de grenzen heen.
In de D&B rapportages ziet u dit terug in de vermelding van
de directe moedermaatschappij, de lokaal hoogste- en de
wereldwijde moedermaatschappij. Ook krijgt u inzicht in
dochterondernemingen, filialen en aansprakelijkheid.
Balansen
De D&B rapportages tonen de balansgegevens van de afgelopen vijf jaar. Naast cijfers van het betreffende bedrijf ziet u,
waar relevant, ook de balansgegevens van de moedermaatschappij en/of aansprakelijkheidsnemer (403 verklaring). In
een helder overzicht vindt u de belangrijkste financiële
ratio’s. Zo krijgt u een goed beeld van de ontwikkelingen en
de prestaties branchevergelijking en groeipercentages van de
bedrijven. Indien beschikbaar, zijn ook de accountantsverklaringen van de afgelopen vijf jaar aanwezig.
Directiegegevens
Informatie over de huidige en vorige bedrijfsleiding met tekenbevoegdheid is ook te vinden in de D&B rapportages, uitgebreid met eventuele nevenfuncties van die persoon bij
andere organisaties en een risico-indicatie als één van deze
bedrijven een verhoogd risico heeft.
Wilt u verder duiken in het risico van de persoon achter het
bedrijf (bijvoorbeeld bij een eenmanszaak of VOF) dan bieden we u de Directorcheck, die inzicht biedt in de kredietwaardigheid van een persoon. Deze check wordt mogelijk
gemaakt door de samenwerking met onze partner RiskSolutions, gespecialiseerd in consumentendata.

Lokaal en Internationaal
Naast informatie over Nederlandse bedrijven heeft u via de
rapporten toegang tot de internationale database van D&B
met meer dan 200 miljoen records. Dankzij de vele vestigingen en partners binnen het internationale netwerk biedt
D&B de beste kwaliteit, op basis van lokaal beschikbare informatie. Rekening houdend met lokale verschillen, wordt zoveel mogelijk uitgegaan van een consistente methode van
beoordelen zodat u eenvoudig risico’s over de grenzen heen
kunt vergelijken.
DNBi en DBAI
Om u te helpen bij het risicomanagement van nieuwe en
bestaande klantenrelaties biedt D&B u verschillende typen
bedrijfsinformatierapporten. Deze zijn beschikbaar via de
online platformen DNBi en D&B Access for the Internet
(DBAI).
DNBi is het nieuwe credit management platform waarbinnen u kredietinformatie eenvoudig met collega’s deelt, uw
eigen bewakingsprofielen instelt en u altijd de meest uitgebreide D&B informatie tot uw beschikking heeft.
DBAI is ons traditionele platform voor het aanvragen van
losse rapportages waarbij u kunt kiezen uit drie type rapporten: Uitgebreid informatierapport, Handelsinformatierapport en het Kredietcontrolerapport. Op de volgende pagina
vindt u de beschikbare data-elementen in de verschillende
rapporten.

Samenvatting data-elementen in de verschillende bedrijfsinformatierapporten
Data-elementen

DNBi
kredietdossier

Bedrijfssamenvatting

√

Identificatie en samenvatting sectie

DBAI
Uitgebreid
informatie
rapport

DBAI
Handels
informatie
rapport

DBAI
Kredietkontrolerapport

√

√

√

Concernstructuur

√

- Moedermaatschappij & Aansprakelijkheid

√

√

√

√ (alleen telling grootte)

- Dochterondernemingen

√

√

√

√ (beperkt)

- Filialen

√

√

√

√ (beperkt)

Voorspellende scores

√

- D&B Maximum kredietlimiet

√

√

√

√

- D&B Rating

√

√

√

√

- D&B Faillissementsscore

√

√

√

√ (zonder invloedsfactoren)

- D&B Rating - branchevergelijking
vermogenssterkte
- Trend en branchevergelijking van de
D&B Faillissementsscore
Betaalgedrag

√

√

√

√

√

- Betalingsinformatie - branchevergelijking

√

√

Speciale gebeurtenis (laatste 12 maanden)

√

√

- Bijzondere gebeurtenissen

√

√

Historiek & activiteiten

√

- Juridische structuur

√

- Bedrijfsactiviteit & personeel

√

- Historisch overzicht van gebeurtenissen

√

√

- Bankrelatie

√

√

Directieleden

√

- Huidige bedrijfsleiding

√

√

- Directiefuncties in gelieerde bedrijven

√

√

Financiële gegevens

√

- Financiële samenvatting

√

√

√

- Balans

√

√

√

- Resultatenrekening

√

√

√

- Financiële ratio’s

√

√

√

- Groeipercentages

√

√

√

- Balans moedermaatschappij

√

√

√

- Resultatenrekening moedermaatschappij

√

√

√

- Accountantsverklaring

√ (5 jr.)

√ (5 jr.)

√ (2 jr.)

Snapshots

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√ (alleen SIC code)

√

√ (omzet, N.E.V. , werkkapitaal)
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