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Raporttien tulkintaopas



TERVETULOA TUTUSTUMAAN D&B:N KANSAINVÄLISIIN LUOTTOTIETORAPORTTEIHIN
Tämän esitteen tarkoitus on auttaa sinua tulkitsemaan kansainvälisiä luottotietoraporttejamme.
 

European Compact Report
on taustatietoa antava luottotietoraportti, joka sopii esimerkiksi nopeiden, alhaisen riskin päätösten tekemiseen. 

European Report
on laaja luottotietoraportti kokonaisvaltaiseen riskien hallintaan ja taustan selvittämiseen.

European Comprehensive Report
on laajin saatavilla oleva analyyttinen raportti, joka sisältää mm. elinkeinoriskivertailut ja yrityksen taloudelliset trendit.

International Business Information Report
on saatavilla yrityksistä, jotka sijaitsevat Länsi-Euroopan ulkopuolella, mukaan lukien Pohjoismaat.

D&B Comprehensive Report
on lisäksi saatavilla Yhdysvalloista ja useista Keski- ja Itä-Euroopan maista sekä Välimeren alueella.

Alla olevasta taulukosta löydät eriteltynä jokaisen kansainvälisen raportin sisältämät tiedot:

Report Sections
International Business 

Information Report
D&B (European*)
Comprehensive 
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D&B European
Report *

D&B European
Compact Report *

Identification • • • •

Evaluation • • • •

D&B Rating Comparison - • - -

Summary • • • •

Public Notice Information • • • •

Special Events • • • •

Bankers • • • •

Principals • • • •

D&B Collection Services 
claims

Limited • - -

Payment Habits Limited • Key Data -

Financial Comparison • • • Key Data

Performance Ratios Limited • Key Data -

Financial Statement • • • -

Corporate Structure • • • -

History / Operations • • • -

Press Cuttings Limited • • -

Management Comment Limited • • -

• : Complete
-  : Not present in report
Key Data : Avaintietoa, ei koko analyysiä
Limited : Saatavana vain tietyistä maista
*  Saatavissa seuraavista maista: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Luxemburg, Portugali, Ranska, 
Saksa ja Sveitsi.



D&B luottotietoraporttien tietosisältö voidaan jakaa seuraaviin osiin:

Identification   nimi, osoite, puhelinnumero, yritys-id
D&B Risk Assessment  luottokelpoisuus ja suosituslimiitti
Payment information  maksutapa esitettynä Payment Score -indeksin avulla 
Summary   perustietoa yrityksestä
Special Events   ajankohtainen tapahtuma, joka vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan, esim.    
    pörssiin listautuminen
Public record information viranomaisrekistereistä saatua tietoa, kuten mm. maksuhäiriömerkinnät
Bankers   pankkiyhteys
Principals   yrityksen hallituksen jäsenet
Financial Comparison  taloudelliset vertailuluvut
Financial Ratios  talouden tunnuslukuja
Financial Statement  tuloslaskelma ja tase
Corporate Structure  konsernisuhde
History / Operations  yrityksen aiempi toiminta

Identification
Yrityksen täydelliset nimi- ja osoitetiedot, puhelin ja fax. Paikallinen rekisterinumero ja DUNS-numero. Myös VAT-numero 
niissä maissa, joissa sitä kerätään.

D&B Risk Assessment
Yrityksen luottokelpoisuus. Usein yrityksen rating:ia täydennetään luottolimiitillä (kertaluottosuositus). Länsi-Euroopan 
raporteissa voi myös esiintyä D&B Score, joka kertoo yrityksen konkurssiriskistä.

D&B® Rating
Esimerkki. D&B Rating 5A 4

                      

             D&B® Rating
        +
           
        

  
Taloudellisen vahvuuden  Riski-indikaattori
            indikaattori

D&B® Rating koostuu kahdesta osasta:
Taloudellisen vahvuuden indikaattorista, joka ilmaisee yrityksen taloudellisen vahvuuden, sekä Riski-indikaattorista, joka 
kuvaa yrityksen luottokelpoisuutta.

   5 A 4



1. Taloudellisen vahvuuden indikaattori
Taloudellisen vahvuuden indikaattori perustuu joko yrityksen nettoarvoon* tai osakepääomaan. 
Nettoarvo lasketaan tilinpäätöksistä. Tällöin indikaattorissa esiintyy vain yksi kirjain (esim. 5A, 4A, B, C, H, F jne).
Jos yrityksen tilinpäätöstietoja ei ole käytettävissä, indikaattori perustuu yrityksen osakepääomaan, tai kuten Saksassa, 
yrityksen pääomaan. Näissä tapauksissa Taloudellisen vahvuuden indikaattorissa kirjaimia on 2 kappaletta (esim. 5AA, 
4AA, BB, HH jne).

Taloudellisen vahvuuden indikaattorin arvot euroissa.

Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Monaco, Portugali, Ranska, Saksa

Taloudellisen vahvuuden indikaattori  Eurot

Nettoarvon mukaan Pääoman mukaan alaraja yläraja

5A 5AA 50,000,000  

4A 4AA 25,000,000 49,999,999

3A 3AA 10,000,000 24,999,999

2A 2AA 2,000,000 9,999,999

1A 1AA 1,000,000 1,999,999

A AA 500,000 999,999

B BB 250,000 499,999

C CC 150,000 249,999

D DD 100,000 149,999

E EE 50,000 99,999

F FF 25,000 49,999

G GG 10,000 24,999

H HH 0 9,999

* Nettoarvo: (Maksettu osakepääoma + tehdyt varaukset + tilikauden voitto) – (pitkäaikaiset sijoitukset + yrityksen 
goodwill) Huom! Ei koske Pohjoismaisia yrityksiä, sillä Pohjoismaissa on oma D&B Rating®.

POIKKEUKSET 

ND Negatiivinen nettoarvo
O  Nettoarvoa ei voitu laskea
NB New Business = uusi yritys
NQ Yritys lopettanut toimintansa



2. D&B Riski-indikaattori ja D&B Score
Seuraavassa  taulukossa selitetään riskiluokan konkurssitodennäköisyys, sekä riskiluokan numeroa vastaava selite, jossa 
1 kuvaa minimiriskiä ja 4 maksimiriskiä.

D&B Score kuvaa todennäköisyyttä, millä yritys voisi mennä konkurssiin tai selvitystilaan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Riski-Indikaattori Score- luokka Konkurssitodennäköisyys-% Selite riskille

1  83 – 100 0,40 % Minimi

2 (+) 66 – 82 1,11 % Keskitasoa pienempi riski

2(-) 49 – 65 1,73 % Keskitasoa

3(+) 30 – 48 2,53 % Hiukan yli keskitason

3(-) 10 – 29 4,05 % Korkea riski

4(+) 01 – 09 16,12 % Erittäin korkea

4(-) 0 100 % maksukyvytön

- Ei luokiteltu -- luokittelematon

Payment Information
Payment Score – Paydex®

D&B tarjoaa ainutlaatuista tietoa yrityksen edustaman toimialan maksukäyttäytymisestä sekä yrityksen itsensä 
maksusitoumusten hoitamisesta viimeksi kuluneelta 12 kuukauden ajanjaksolta. 

Payment Score on numeraalinen indikaattori, joka näyttää yrityksen keskimääräisen maksuviiveen. Maksutapatieto on 
ajantasaista tärkeää ja hyödyllistä tietoa, koska se kertoo todellisuudenmukaisen, tämänhetkisen kuvan yrityksen tavasta 
toimia, kuten maksaa laskujaan. 

Toimialaan verratessa pystytään vertaamaan onko kyseessä yleinen tapa, yrityksen oma käytäntö vai ehkäpä todelliset 
maksuvaikeudet. 



D&B Paydex®

Useimmilla yrityksillä, joista aiheutuu luottotappioita tai jotka joutuvat lopettamaan liiketoimintansa, maksutapa on:

• Merkittävästi hidastunut
• Muuttunut epäsäännölliseksi
• Toimialaan verrattuna normaalia hitaampi

D&B Paydex® ja indeksiluvun selitykset

Index - Suhdeluku Payment record -maksutapa

90 Yritys maksaa ennen eräpäivää, hyödyntäen alennukset

80 Maksaa maksuehtojen mukaan

70 Maksuissa 15 päivän viive

60 Maksaa 22 päivän viiveellä

50 Maksaa 30 päivän viiveellä

40 Maksaa 60 päivän viiveellä

30 Maksaa 90 päivän viiveellä

20 Maksaa 120 päivän viiveellä

10 Maksaa 150 päivän viiveellä

0 Maksaa 180 päivän viiveellä

UN Tietoa ei ole saatavilla

Payment record

Trade references Tavarantoimittajat, jotka toimittaneet maksutapatietoa
Placed for collection Saatava on asetettu perintään
Amounts  Maksetut laskut ovat 0-tasolla, muiden suoritusten osalta annetun      
   tunnisteen mukaisesti
High Credit  Tavarantoimittajan korkein luotto viimeisen vuoden aikana
Now owes  Velat sillä hetkellä kokonaisuudessaan tavarantoimittajalle
Past due  Summa kokonaisveloista, joiden eräpäivä on jo ylittynyt
Selling terms  maksuehdot (net 30 = maksettava 30 päivän kuluessa)
EOM   End of the month
NMFI   Next month following invoice
Last sale within Aika kuukausina edellisestä tapahtumasta tälle tavarantoimittajalle

Industry Comparison – last 3 months
Toimialavertailu yrityksen maksukäyttäytymisestä viimeisen 3 kk ajalta

Upper segment – top 25%  Mikä on kyseessä olevan toimialan parhaiten maksavien     
     yritysten keskimääräinen viive

Lower segment – bottom 25%  Mikä on kyseessä olevan toimialan huonoiten maksavien     
     yritysten keskimääräinen viive

Medium segment – middle 50% Mikä on kyseessä olevan toimialan keskivertomaksajien     
     keskimääräinen viive



Summary
Tiivistelmä yrityksen toiminnasta ja avainasioista.

Start date  Perustamisvuosi
Incorp. Date  Rekisteröimisvuosi
Legal form  Yhtiömuoto
Employees  Työntekijöiden lukumäärä
Nominal capital Enimmäispääoma
Issued capital  Maksettu osakepääoma
Sales   Myynti (liikevaihto) tuhansissa
Profit / (Loss)  Voitto / (tappio)
Net Worth  Nettoarvo

SIC Code: Standard Industrial Classification = kansainvälinen toimialakoodi

Special Events
Special events -osiossa kerrotaan yrityksessä tapahtuneita erityisiä, merkittäviä tapahtumia, joilla on vaikutusta yrityksen 
liiketoimintaan. Esim. pörssiin listautuminen tai fuusio.

Public record information
Julkiset viranomaismerkinnät:

Merkintänimike Selitys

Country court judgement Oikeuden vahvistama maksumääräys

Protested bills Vekseliprotesti

Mortgages Yrityskiinnitykset

Bankruptcy Konkurssi

Charges lodged Irtaimen omaisuuden kiinnitys

URSSAF (Ranska) Yrityksen maksamattomat sosiaalikulut valtiolle

Treasury (Ranska) Yrityksen maksamattomat verot

Lien
Velkojan ottama ja rekisteröimä pantti velalliselta. Esim. verovelan tai 
maksumääräyksen seurauksena

UCC filings (Pohjois-Amerikka) Yrityskiinnitykset

Suit Haastehakemus  (Settled = päättynyt,  Pending = meneillään oleva)



Bankers
Yrityksen pankkiyhteydet. 

Principals / Management
Yrityksen vastuuhenkilöt eli hallitus. Usein luetellaan myös vastuuhenkilöiden hallitusvastuut muissa yrityksissä.

Financial comparisons
Tiivistelmä taloudellisista vertailuluvuista viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan.

Otsikko Selite

Fiscal Toimintavuosi

Group Konserni

Sales (net sales) Liikevaihto

Net worth Substanssi - eli Nettoarvo

Current Assets Vaihto-omaisuus

Total Assets Vastaavaa yhteensä

Net profit/loss Voitto/tappio

Current liabilities Lyhytaikaiset velat

Accounts receivable Myyntisaamiset

Working capital Vapaa oma pääoma

Total debts Kokonaisvelat

Long term debts Pitkäaikaiset velat

Financial Ratios
Talouden tunnusluvut, joista käytetään myös nimitystä avainluvut

Tunnusluku Selite

Financial Status Maksuvalmiuden tunnusluku

Acid test Suomen Quick Ratio:n vastine ( Rahoitusomaisuus / Lyhytaikaiset velat)

Current ratio Maksuvalmiuden tunnusluku (Rahoitusomaisuus+vaihto-omaisuus/lyhytaikaiset velat)

Solvency ratio Välittömän maksuvalmiuden tunnusluku ( velat/oma pääoma)

Net worth to total assets Omavaraisuus

ROI* Return on Invest, % Sijoitetun pääoman tuotto, %

Stock Turnover rate Varaston kiertonopeus

Collection period Myyntisaamisten kiertonopeus

Profitability Kannattavuus

Return on assets Kokonaispääoman tuotto

Profit margain Voittoprosentti

Shareholders return Oman pääoman tuotto



Financial Statement 
Tilinpäätös

Seuraavassa taulukossa on tärkeimmät käännökset tuloslaskelmaan ja taseeseen 

Englanninkielinen nimi Suomenkielinen käännös

Consolidated Konserniluvut

Assets Varat

Land Maa- ja vesialueet

Buildings Rakennukset

Fixtures & Equipment Koneet ja Kalusto

Intangibles Aineettomat hyödykkeet

Deferred prepaid exps. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Total net stock & WIP Tavaravarasto ja keskeneräiset  tuotteet

Accounts receivable Myyntisaamiset

Cash Kassavarat

Current Assets Vaihto-omaisuus

Liabilities Velat

Issued capital Liikkeelle laskettu pääoma

Reserves Varaukset

Retained earnings Jakamattomat voittovarat (edellisten tilikausien voitto)

Revaluation reserve Arvonkorotusrahasto

Total stock equity Oma pääoma

Equalisation account Jaksotukset

Provision allowances Eläkerahasto

Long-term liabilities Pitkäaikaiset velat

Profit and Loss Account Tuloslaskelma

Net sales Liikevaihto

Cost of sales (cost of goods sold) Liiketoiminnan kulut

Net operating income Liikevoitto

Interest payable ( financial expenses) Korkokulut

Financial income Korkotulot

Extraordinary expenses Muut kulut

Extraordinary income Muut tuotot

Profit before tax Tulos ennen veroja

Taxation Verot

Net profit Nettotulos



Corporate structure
Yrityksen konsernisuhteet emo- ja tytärtiedoin. Mahdollisesti myös omistajatieto, mikäli se on tiedossa. Lisäksi esitetään 
konsernin ylin emo ja ilmoitetut sivutoimipaikat.

Englanninkielinen termi Suomenkielinen vastine

Parent company Emoyhtiö

Global ultimate Globaali konserniemo

Subsidiaries Tytäryhtiöt

Branches Sivutoimipaikat

Shareholder Osakkeenomistaja

History / Operations
Tässä osiossa kerrotaan yrityksen toiminnasta tärkeitä tietoja, kuten milloin yritys on rekisteröitynyt ja mitä se tekee. 
Mahdollisesti osiossa saattaa olla tieto siitä, harjoittaako yritys tuontia tai vientiä ja mihin se suuntautuu, kuten myös 
yrityksen edustamat rekisteröidyt tuotemerkit ja myös tieto siitä, omistaako yritys omat toimitilansa. 

Tiedon laatu vaihtelee maittain ja yrityksittäin. Jotkut yritykset julkaisevat tietoa hyvinkin laajasti, kun taas toiset haluavat 
pitää tietoa mahdollisimman paljon salassa pelkistä kilpailusyistä.

Raportin osiot eivät joka maassa ole samassa järjestyksessä ja tiedon laajuus vaihtelee raporttityypin, maan tai yrityksen 
suhteen.

Press Cuttings
Yhtiötä koskevia mielenkiintoisia lehtileikkeitä maan valtalehdistä

Management Comment
Tutkimuksen yhteydessä saatu lisäinformaatio yritykseltä itseltään. Tässä osiossa on usein selitys myös niukalle tiedolle eli 
tässä kerrotaan, jos yritys on kieltäytynyt antamasta tietoja D&B:lle.



ePortfolio – eurooppalainen valvonta 
Tällä palvelulla tarjoamme asiakkaallemme tietoa suoraan omalle päätteelle ulkomailla* toimivan yrityksen tiedoissa tapah-
tuvista muutoksista.  Voit valita pelkästään valvonnan tai vaihtoehtoisesti valvonnan ja raportin katseluoikeuden (view & 
review), jolloin sinulla on vuoden aikana pääsy tuoreimpaan luottotietoraporttiin yrityksestä.

Millaista tietoa voin valvoa?
Voit valita yhden neljästä avainelementistä tai kaikki.  Valvonta on automaattisesti voimassa toistaiseksi.

Time critical data   Aika merkitsevänä tekijänä kuten esim. konkurssit, oikeudenpäätökset, fuusiot,  
     vahingot (tulipalot, katastrofit ym).

Legal/General data   Yrityksen virallisissa rekisteritiedoissa tapahtuvat muutokset: yhteystiedot, 
     hallitus, kiinnitykset jne. 

D&B Rating & Payment Data  D&B Ratingia sekä maksutapaa koskevat tiedot. 

Latest Accounts   Viimeisimmät tulos- ja taselaskelmat toimitetaan asiakkaalle välittömästi niiden  
     julkaisemisen jälkeen.

On-line-valvontapalvelu toimii D&B Access for Internet -palvelussa. Valvontapalvelua voit hallinnoida palvelussa itse ja 
valvontahälytykset tulevat ePortfolioosi, sekä halutessasi myös sähköpostiisi. 

*ePortfolio ja  eurooppalainen valvonta saatavana seuraavista maista:
Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Portugali, Ranska, Saksa ja Sveitsi.

 
 

 
 

 


