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Корпоративно разузнаване

Бизнес анализ

История на промените

Финансови данни





Актуална и историческа 
информация за всички 
физически, юридически 

лица и други образования с 
регистрации в България

Интегрирани 
информационни 

системи

Извежда информация от 
всички източници, 

съдържащи се в продукта ДДС 
регистър

НИС 
Делфи

Група от 
продукти

Исторически данни 
за всеки търговец от 
началото на неговата 

ДДС регистрация

Регистър 
Булстат

Търговски 
регистър

Регистър 
на НОИ

Длъжници 
към НАП и 

др.



ДОСИЕ
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Данни от регистрите

100%

История на регистрацията по ЗДДС

100%

Данни от НОИ

100%

Финансови 
данни

Сравнителен 
анализ

Актуална 

прогноза



Печалба / 
загуба по 
години

Сравнение 
приходи/ 
разходи

Персонал
средно-
годишно

Сравнение по години

Инструменти за анализи и прогнози

 Общо приходи;

 Приходи от оперативната 

дейност;

 Нетни приходи от продажби;

 Общо разходи;

 Разходи за суровини и материали;

 Разходи за външни услуги;

 Счетоводна печалба/загуба;

 Текуща печалба/загуба;

 Средногодишен персонал.

Основни отчетни данни:



Собствен 
капитал

Общо 
задължения 
по години

Текущи/ 
нетекущи 

задължения

Сравнение по години

Инструменти за анализи и прогнози

 Общо активи;

 Дълготрайни активи, дълготрайни 

материални активи, краткотрайни 

активи;

 Материални запаси;

 Краткосрочни инвестиции;

 Краткосрочни вземания;

 Парични средства.

Основни балансови данни

АКТИВИ:

ПАСИВИ:



СРАВНЕНИЕ АКТИВИ ПО ГОДИНИ (в хиляди лева)

е



Сравнение по години

Инструменти за анализи и прогнози

 Рентабилност на приходите;

 Рентабилност на собствения 

капитал;

 Рентабилност на активите;

 Финансова автономност;

 Финансова задлъжнялост;

 Ликвидност (краткосрочна, 

бърза, незабавна, абсолютна)

и др. показатели.

Основни аналитични 
показатели



Сравнение по години

Инструменти за анализи и прогнози

 Брой фирми от бранша;

 Средно приходи в бранша;

 Средно активи в бранша;

 Средно капитал в бранша;

 Средно общи задължения;

 Средно печалба в бранша;

 Задължения на човек в бранша;

 Приходи на човек в бранша;

 Крайна печалба/загуба 

в бранша – средно 

на човек.

Отраслови отчетни 
показатели според КИД 2008



КОМПЛЕКСНО СРАВНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ДАННИ



ПРИМЕРЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

Досие на юридическо лице

За 2018 година брой фирми от икономически отрасъл с 
НКИД 2003: 7487

Фирмата заема:
10 място по обема на приходите;
20 място по обема на активите;
23 място по обема на задълженията;
24 място по обема на капитала си.

ИЗВОД: Фирмата е сред водещите по приходите си в 
отрасъла. Тя формира 1.1 процента от приходите в бранша.



ПРИМЕРЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

Досие на юридическо лице

Сред всички фирми в България заема:

1018 място по общи приходи;

125 място по крайна печалба;

827 място по активи;

971 място по обем на собствения капитал;

815 място по обем на задълженията;

2239 място по численост на персонала.



ПРИМЕРЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

Досие на юридическо лице

Актуална пазарна оценка: 153 806 хил. лева. 

Близкосрочна тенденция: значително увеличение на 

пазарната стойност

Обобщение: Голямо увеличение на приходите, рязко 

увеличение на печалбата. Стабилно ниво на задълженията.




