BISNODE
ELEMZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

BISNODE
A Bisnode igény esetén és akár rendszeresen is készít különböző elemzéseket a rendelkezésre álló adatokból.
Versenytárselemzés esetén a megrendelő szabja meg az elemzésbe bevonni kívánt cégek körét.

A Bisnode elemzései jelenleg 2 formában érhetők el, de igény esetén más elemzést is elkészítünk:

▪ Versenytárselemzés
▪ Energiaszektor elemzés
A versenytárselemzések nemzetközileg elfogadott módszertanra épülnek, segítségével felmérhető egy szektor helyzete, a főbb
szereplők teljesítménye, vagy megállapítható, hogy cége teljesítménye milyen az iparág többi szereplőjéhez képest.

01
VERSENYTÁRSELEMZÉS
A versenytárselemzések során a kiválasztott társaságot elsősorban a megrendelő által közvetlen versenytársaknak tartott
cégekhez hasonlítjuk, másodsorban pedig a társaság iparági környezetében található cégekhez. A versenytárselemzés
során a megjelölt cégek éves beszámolói alapján történik az általánosan alkalmazott vállalati mutatók számítása.
Összehasonlításra kerülnek az egyes cégek mutatói egymással és az ágazati átlaggal. Az elemzésben megtalálhatók a
legfontosabb likviditási, jövedelmezőségi, forgási- és adósságszolgálati mutatószámok csakúgy, mint az árbevétel
felhasználásának összetétele és a mérlegsorok mérlegfőösszeghez viszonyított főbb arányai. Segítségével
meghatározható egy adott szektorban a beszállítók köre, vagy feltérképezhető egy iparág helyzete, ahol tevékenykedik
vagy ahová értékesíteni, terjeszkedni szeretne.

01
VERSENYTÁRSELEMZÉS

A versenytárselemzés célja, hogy a pénzügyi adatok és kockázatossági
mutatók

alapján

áttekintést

nyújtson

a

kiválasztott

cégek

által

meghatározott piacról, egymáshoz képest vizsgálja a cégek pénzügyi
teljesítményét. Az elemzésben szereplő cégek által jellemzett piac méretét,
fejlődését

és

a

piaci

részesedéseket

vizsgálja.

Megvizsgálja

a

foglalkoztatottságot, illetve, hogy egy alkalmazottra mennyi árbevétel jutott.
Az adózott eredmény meghatározza a cégek működésének sikerességét, a
Net Worth elemzés pedig a cégek tőkeerejét jellemzi.
Az

elemzés

vizsgálja

a

kiválasztott

cégek

pénzügyi

likviditását,

eladósodottságát, forgássebességét, jövedelmezőségét, kockázatosságát.
Bizonyos meghatározott szempontok szerint sorrendet állít fel az
elemzésben szereplő cégek között.

02
ENERGIASZEKTOR ELEMZÉS
Az Energiaszektor elemzés célja bemutatni és összehasonlítani a Magyarországon, a szabad villamosenergiakereskedelmi versenypiacon aktívan részt vevő – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott
teljes körű villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel rendelkező – vállalatok teljesítményét, elemezni e cégek főbb
gazdasági mutatóit, betekintést nyújtani nemzetközi családfáikba, hogy ezzel hozzájáruljon egy komplex piaci körkép
kialakításához.
Az elemzés bemutatja a cégekkel szemben az elmúlt két évben indított negatív eljárásokat, megjelent sajtóhíreket, illetve
a teljes céginformációs riportokon további elemzési lehetőségeket kínál.

02
ENERGIASZEKTOR ELEMZÉS
Az Energiaszektor elemzésben szereplő cégek alaplistája a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal weboldaláról származik.
Célunk volt, hogy a szűkebb elemzésben azon vállalatok szerepeljenek, akik
aktív résztvevői a villamosenergia-kereskedelmi versenypiacnak, illetve
rendelkeznek

a

gazdasági

teljesítmény

megítéléséhez

szükséges

hivatalosan is közzétett teljes évi beszámolóval.
Fent említett szempontokat figyelembe véve – saját módszertanunk és a
rendelkezésünkre álló, illetve a begyűjtött információk alapján – nem
szerepelnek a szűkebb elemzésben a főként villamosenergia-termeléssel
foglalkozó erőművek, valamint a nagyfogyasztók, akik csak – vagy főként –
portfólió-optimalizálási
szerepelnek

továbbá

célból
a

csak

értékesítenek
egy

villamosenergiát.

meghatározott

Nem

cégcsoportot

–

ingatlanbérlőket, kapcsolt vállalkozásokat – ellátó cégek sem. Kimaradtak
továbbá azon cégek, melyek saját bevallásuk szerint nem folytatnak
gazdasági tevékenységet, nem kereskednek villamosenergiával, illetve ezen
tevékenységüket az idei évben már nem gyakorolják. A piaci kép megítélése
miatt nem kerültek a szűkebb elemzésbe a kizárólag külföldi országba
értékesítő cégek sem.
Az elemzés formátuma egy online felületen érhető el és onnan nyomtatható.
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