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Persoane Juridice Active 2013 -2015 - Top 10 judete
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Infiintari noi persoane juridice in perioada 2013-2015
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Nr. total înmatriculări în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 – domenii de activitate
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Evolutia inmatricularilor de societati comerciale in functie de domeniul de activitate
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Societati intrate in insolventa - Top 10 Judete 2013 - 2015
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Societati in insolventa - dupa domeniul de activitate
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Principalele dificultati cu care se confrunta IMM-urile in Romania
 Scaderea cererii interne, precum si scaderea cererii la export
 Inflaţia si fiscalitatea excesiva
 Birocraţia si coruptia, controalele excesive
 Accesul dificil la credite si costurile ridicate ale acestora
 Intarzierile la incasarea contravalorii facturilor de la firmele private, precum si neplata facturilor de
catre instituţiile statului
 Angajarea, pregatirea şi menţinerea personalului precum si creşterea nivelului cheltuielilor salariale

 Calitatea slaba a infrastructurii
 Concurenţa produselor din import
 Obţinerea consultanţei şi trainingului necesare firmei
 Cunoaşterea şi adoptarea acquisului comunitar
 Alte dificultati: indatorare mare

Forme de finantare pentru IMM-uri
IMM-urile, asa cum sunt definite de Comisia Europeana pot fi clasificate de banci si in alte categorii, ce
pot varia de la banca la banca, scopul abordarii diferentiate fiind o mai buna gestionare a riscului de
credit. Criteriile de impartire pot avea legatura cu cifra de afaceri sau valoarea creditelor.
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Abordarea bancii in analiza unui dosar de credit

Dosarul de finantare
Documente solicitate de banca pentru evaluarea creditului
Principalele documente ce trebuie completate, respectiv prezentate de client la solicitarea unui credit:

 Cererea de credit, care cuprinde pe langa tipul creditului solicitat, valoare, durata de creditare, garantii
propuse si justificarea solicitarii de finantare

 Acorduri de consultare (Centrala Riscurilor de Credit, Birou de Credit);
 Situatii financiare aferente ultimilor trei ani financiari, dar si situatii financiare mai recente
(semestriale sau intermediare – respectiv, balante de verificare, acestea din urma fiind de regula
analizate cu mai multa prudenta);

 Fisa de prezentare a societatii care cuprinde, de regula, date de identificare a societatii, experienta
echipei de management si profilul personalului societatii, activitatea curenta (produse si/sau servicii
oferite, descrierea sumara a procesului tehnologic, principalii furnizori si clienti, vechimea relatiei de
afaceri si termenele de plata/ incasare, fluxuri economice intra-grup, situatia finantarilor contractate),
pozitia pe piata si avantaje competitive, strategia societatii, situatia contractelor in derulare, Bugetul de
Venituri si Cheltuieli (BVC) si Cash Flow pe perioada finantarii solicitate;
- Documente privind dosarul juridic al clientului (daca sunt necesare actualizari sau completari);
- Documente privind grupul de intreprinderi (in cazul in care clientul face parte dintr-un grup de
intreprinderi);
- Documente legale privind garantiile (dupa caz);
- Aprobarile corporative (hotararea forului competent al societatii conform actului constitutiv), care
trebuie prezentate nu mai tarziu de semnarea contractului de credit si a contractului/ contractelor de
garantie.

Abordarea bancii in analiza unui dosar de credit
Dosarul de finantare
De ce doreste o banca sa vada documentele de mai jos?
Intreaga birocratie din spatele dosarului de credit este generata si justificata de faptul ca, in majoritatea
cazurilor, deciziile de aprobare/ respingere credit sunt centralizate, si persoanele care analizeaza dosarul nu
iau contact de cele mai multe ori decat cu documentatia pe care o primesc.
Evident la aceasta, se adauga reglementarile interne si ale Bancii Nationale care cer obligativitatea prezentarii
anumitor documente.

Cererea de credit – semnata si stampilata de companie – pentru a vedea direct prin ochii clientului
solicitarea, rationamentul si angajamentul acestuia.

Acorduri de consultare – pentru a verifica cele declarate de client cu realitatea.
Situatii financiare – pentru a vedea evolutia financiara a companiei pe ultimii 3 ani. De ce sunt 3 ani
relevanti? Intrucat intr-un business tip start –up de exemplu, primii 2 sunt de start, si al treilea ar trebui sa fie
de stabilizare (cu exceptiile aferente), iar in cele non start –up pentru a vedea evolutia de la an la an si daca
sunt deviatii semnificative. In concluzie, ajuta la masurarea riscului de rambursare pe care finantatorul si-l
asuma.

Fisa de prezentare – in mod special pentru clientii noi, este necesar sa se cunoasca ce face companie, in
ce industrie activeaza, cine sunt actionarii si managementul companiei – pentru a intelege experienta lor in
industria respectiva, verifica reputatia, etc.
Deasemenea, in fisa de prezentare se prezinta detaliile proiectului pentru care se solicita finantare, garantii
propuse.

Abordarea bancii in analiza unui dosar de credit
Principalii indicatori analizati
 Evolutia Cifrei de afaceri
 Analiza costurilor cu bunurile/serviciile vandute si a altor cheltuieli semnificative
 Evolutia marjelor de profit
 Capacitatea de rambursare
 Gradul de indatorare
 Capitalurile proprii
 Analiza Capitalului de lucru si a lichiditatii

Evaluarea bonitatii clientilor IMM
 Eligibilitatea solicitantului de credit
 Destinatia creditului
 Factorii ce contribuie la succesul prezent al afacerii sau afacerilor analizate
 Capacitatea de rambursare
 Riscurile la care atat compania, cat si banca se expun
 Raranţiile propuse de către solicitant
 Eligibilitatea debitorilor cedati/garantilor
 Proiectia fluxului de numerar (cash- flow)

Abordarea bancii in analiza unui dosar de credit
Planul de Afaceri – credite de investitii
 Descrierea afacerii

 Situatia economico-financiara a firmei
 Experienta si pregatirea profesionala a asociatilor/ managerilor
 Justificarea sumelor necesare pentru investitii
 Detalierea contributiei proprii
 Ce venituri suplimentare va aduce investitia noua

 Ce cheltuieli suplimentare implica investita noua
 Descrierea pietei tinta: clienti potentiali, marimea cererii, concurenta directa
 Descrierea detaliata a proiectului de investitii, resurse suplimentare necesare
pentru a pune investitia in practica

Grupul Garanti - abordare de piata si evolutie

Garanti Bank este o banca universala cu o gama completa de produse si servicii calitative si inovatoare
pentru toate segmentele de clienti. Prezenta in Romania din 1998, Garanti Bank este detinuta de catre
Turkiye Garanti Bankasi (TGB), cea de a doua banca privata ca marime din Turcia.
Banca a dezvoltat un portofoliu solid de clienți și și-a extins prezența naționala prin sucursale și canale
alternative, ajungand la o retea extinsa de 84 de agenții și peste 300 de bancomate inteligente, care pot
fi folosite de oricine, nu doar de clienții bancii, pentru tranzactii cu sau fara card.

Garanti Leasing este brandul sub care functioneaza compania Motoractive IFN SA, parte din grupul
financiar-bancar Garanti. Cu o traditie de peste 12 ani pe piata de leasing din Romania, compania
completeaza gama de produse si servicii a grupului cu o oferta specifica activitatii de leasing.

Garanti Credite de Consum este brandul sub care functionează compania Ralfi IFN SA, parte din
grupul financiar bancar Garanti. Una dintre primele companii de pe piata creditelor de consum, cu o
traditie de 13 ani pe această piata, Garanti Credite de Consum completează gama de produse şi
servicii a grupului cu o oferta adaptata specificului fiecărui partener in parte.

Grupul Garanti - abordare de piata si evolutie
 Venituri: Grupul Garanti Romania, unul dintre cele mai dinamice și inovatoare grupuri financiare de pe piața
locala, a inregistrat venituri de 631,5 milioane lei in 2014, in creștere cu 18,8% fata de anul anterior. Profitul net
consolidat al Grupului a ajuns la 34,4 milioane lei, la sfarșitul anului 2014, in timp ce activele totale s-au ridicat la
9 miliarde lei, in creștere cu 5% fata de perioada similara a anului trecut. Mai mult, anul trecut, banca a emis
obligațiuni corporative de 300 de milioane lei, pe Bursa de Valori București, cu o maturitate de cinci ani.
 Evolutie: Garanti Bank a inregistrat în 2014 o creștere de 26,3% a veniturilor, fața de 2013, ajungand la 539,2
milioane lei. In același timp, profitul net al bancii a ajuns la 9,4 milioane lei, dupa ce a absorbit impactul
cerințelor prudentiale asociate cu sistemul bancar în 2014, ramanand in continuare profitabila.
 Venituri IFN: La randul lor, instituțiile financiare nebancare ale Grupului au inregistrat profit net anul trecut:
Garanti Credite de Consum - 13,9 milioane lei și Garanti Leasing - 11,1 milioane lei.
 Credite & Depozite: Pe parcursul anului 2014, volumul total de credite al Garanti Bank a ajuns la 5,83 miliarde
lei, inregistrand o creștere de 19,8% de la an la an. Segmentul IMM-urilor a crescut cu 17,1% comparativ cu anul
precedent, in timp ce segmentul corporate a avansat cu 7,8% in aceeași perioada. La randul sau, segmentul de
retail a urcat cu 31,4%, o contribuție avand și fuziunea cu Garanti Credite Ipotecare. Depozitele clienților au
inregistrat o creștere de 66%.
 Retea de Agentii & ATM: In 2014, Garanti Bank a deschis șase agenții noi - patru in București, una in ClujNapoca și una in Timișoara - și a extins reteaua de ATM-uri inteligente, avand in prezent peste 300 de unitati
Bancosmart in toata țara. In prezent are un numar total de 84 de agentii.

 Date financiare TGB: Grupul Garanti Romania este deținut de Turkiye Garanti Bankasi AS (TGB), a doua cea mai
mare banca privata din Turcia. In 2014, TGB a inregistrat un venit net neconsolidat de 3,2 miliarde lire turcești
(5,15 miliarde lei). Activele totale ale TGB au ajuns la 218,9 miliarde lire turcești (352,02 miliarde lei), in timp ce
contributia la economie s-a reflectat printr-un portofoliu de credite (cash și non-cash) in valoare de 170,8
miliarde lire turcesti (274,64 miliarde lei). TGB deservește peste 10 de milioane de clienți în zonele corporate,
comercial, intreprinderi mici și mijlocii, precum și retail, carora le ofera servicii financiare integrate.
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