Branżowa Baza Danych EFFECT
Baza danych branżowych, poprzez dostęp do zagregowanych wyników
finansowych
przedsiębiorstw,
umożliwia
sporządzanie
porównań
(benchmarking) i rankingów sektorów polskiej gospodarki. Wyniki
finansowej analizy branż stanowią wsparcie w procesie podejmowania
decyzji menedżerskich/inwestorskich oraz oceny ryzyka działalności.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa oparta jest często na porównaniu uzyskanych wyników
do arbitralnie przyjętych wartości progowych. Takie podejście wydatnie ogranicza
zróżnicowanie wyników, szczególnie w obszarze wartości podprogowych. Użycie
zagregowanych danych branżowych pozwala na dostosowanie koncepcji oceny do
uwarunkowań sektorowych oraz na wprowadzenie benchmarking’u. Wyniki analizy można
wprost odnieść do pozycji względem przeciętnej w branży np.: lider, pretendent, przeciętny,
poniżej przeciętnej, przegrywający.
Czy chcesz:
·

Posiadać dostęp do wyników osiąganych przez branżę, która Cię interesuje?

·

Uzyskać punkt odniesienia dla analiz wyników przedsiębiorstw z różnych branż?

·

Porównać wyniki Twojej firmy z branżą w której działasz?

·

Poznać trendy wykazywane przez wskaźniki finansowe branży?

·

Otrzymać dodatkowe wsparcie w procesie oceny ryzyka transakcji?

Proponowane rozwiązanie
·

Wyciągi z Branżowej Bazy Danych

·

Raporty specjalizowane

Korzyści z zastosowania rozwiązania
·

Uzyskanie benchmarkingu dla branż wg kodów PKD1.

·

Poprawa metod oceny w analizie finansowej, poprzez
uwzględnienie uwarunkowań branżowych.

·

Dostęp do profili i zestawień finansowych branż,
wspierających decyzje inwestorskie.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
(Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885)

Charakterystyka rozwiązania
Branżowa Baza Danych EFFECT gromadzi informacje o wynikach finansowych różnych
rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa na terenie Polski grupowane
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
PKD jest usystematyzowanym zbiorem rodzajów działalności społeczno-gospodarczych
występujących w gospodarce narodowej, zawierającym hierarchiczny układ kategorii
klasyfikujących, tj. sekcji, podsekcji, działów, grup, klas i podklas.
Branżowa Baza Danych EFFECT zawiera informacje począwszy od 1992 roku i jest stale
aktualizowana w okresach kwartalnych na podstawie przetworzonych danych z GUS.
Informacje archiwalne wg PKD-2004 do roku 2009 oraz aktualne wg PKD-2007 od roku 2010
zagregowane są na 4 poziomach, tj.: klasa, grupa, dział i sekcja.
Dane odpowiadają zakresowi prezentowanemu w sprawozdaniu F-01 składanym do GUS
przez podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 49 osób. Baza obejmuje informacje na
poziomie ogólnokrajowym.
Klasyfikacja PKD-2007 zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną,
pojęciową, zakresową i kodową na poziomie do czterech cyfr z klasyfikacją NACE Rev.22.

O firmie EFFECT Sp. z o.o.
Jesteśmy firmą konsultingową, działającą od ponad 20 lat w obszarze
finansowego, szkoleń oraz usług z dziedziny technologii informatycznych.

doradztwa

Prowadzimy działalność doradczą, analityczną i szkoleniową obejmującą m.in. usługi
związane z systemami zarządzania i informacji zarządczej, zarządzaniem kosztami, analizą
pozycji finansowej i wyceną przedsiębiorstw, ekspertyzy w zakresie restrukturyzacji
przedsiębiorstw, wykonalności i efektywności inwestycji, oceny ryzyka kredytowego, a także
zagadnień dotyczących ekonomiki banku, instytucji finansowych i leasingowych.
Prowadzona działalność analityczna pozwoliła na wypracowanie koncepcji i tworzenie
systemów Workflow, MIS i controlingu oraz wykorzystywania w tym zakresie technologii IT.
Eksperci EFFECT posiadają Certyfikat Doradcy ds. Zarządzania (CMC), wydany przez
Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych w Polsce (SDG).
Przykładowa lista klientów obejmuje takie przedsiębiorstwa i instytucje jak: BGK, BOŚ,
Bank Pekao, BGŻ, BRE Bank, PKO BP, Bank Millennium, BRE Leasing, BPS TFI, PP „Porty
Lotnicze”, EFH Żurawie Wieżowe, Stocznia Północna, DAJAR, RN Jedlicze, PHU „BAWI”,
UNIBEP, Euromoney Polska, Marble & Quartzite Polska, Naftoserwis i wiele innych.

Więcej informacji
Katarzyna Mateuszuk, EFFECT sp. z o.o.
ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa
tel. +48 22 826 72 31,
e-mail: biuro@effect.com.pl, www.effect.com.pl
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Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przyporządkowania działalności
oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1470)

Fragment wyciągu dla wybranego symbolu PKD
Poz.
0
8
9
10
11
12

Wyszczególnienie
Liczba jednostek
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
w tym zużycie energii
Usługi obce
w tym usługi obce zakupione w celu odsprzedaży
13 (podwykonawstwo)
14 Podatki i opłaty
15 w tym podatek akcyzowy
16 w tym podatek akcyzowy ze sprzedaży produktów
17 Wynagrodzenia
18 w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy
19 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
20 w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
21 w tym wydatki z tytułu szkolenia pracowników
22 Pozostałe koszty rodzajowe
23 w tym podróże służbowe
24 w tym składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych
25 Wartość sprzedanych towarów i materiałów
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2013-03-31 2013-06-30
307
313
3 530 346
9 942 439
178 559
364 244
702 317
2 771 128
27 353
58 937
1 774 649
4 957 543
1 102 510
41 362
0

2 985 595
69 015
124

2013-09-30
314
18 459 767
542 528
5 875 868
99 613
9 032 190
5 722 324
94 404
187

0

0

0

560 505
540 143
137 135
106 120
3 575
88 784
9 418
26 205
47 035

1 168 732
1 107 637
289 888
217 970
6 709
172 832
24 908
50 854
149 057

1 901 624
1 828 862
439 584
343 406
8 272
273 320
45 167
73 776
300 249
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