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Analiza Coface: Comertul cu ridicata al materialului lemnos si materialelor de
constructii si echipamentelor sanitare, în crestere cu 17%

Companiile care activeaza în comertul cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si
echipamentelor sanitare au înregistrat o crestere cu aproximativ 17% a veniturilor în cursul anului 2017,
comparativ cu anul precedent, reiese dintr-o analiza publicata, joi, de Coface.
Analiza Coface a sectorului cuprinde informatii agregate a 7.035 de companii, care au depus situatii financiare
pentru anul 2017 si care au generat o cifra de afaceri consolidata de 19,1 miliarde de lei.
Conform sursei citate, lichiditatea curenta înregistrata la nivelul întregului sector, pe parcursul anului 2017, a
crescut la 1,18, în timp ce capitalul de lucru, în continuare redus, a fost expus în fata unor socuri negative, într-un
context volatil: scaderea veniturilor sau neîncasarea creantelor.
"Totodata, companiile din sectorul analizat înregistreaza o autonomie financiara, în situatii de forta majora, de 86
de zile, relativ dependenta de încasarea creantelor, în conditiile în care toate creantele pe sold se încaseaza pâna la
60 de zile, în anul 2017. În anul 2017, rezultatul net consolidat, la nivel sectorial, a fost de 3,5%, înregistrând o
usoara crestere fata de nivelul din 2016 (3,2%)", noteaza analistii.
În acelasi context, însa, peste un sfert dintre companii (29%) au înregistrat o pierdere neta, la finele anului 2017,
cu 14% dintre companii înregistrând o pierdere mai mare de 20% si doar 12% dintre companii înregistrând un
profit de peste 20%.
Cât priveste previziunile Coface pentrru perioada 2018 - 2019, acestea arata ca sectorul comertului cu ridicata al
materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare este puternic dependent de evolutia
sectorului de constructii, atingând un punct maxim în luna august a anului 2018.
De asemenea, referitor la primul semestru al anului 2019, datele provizorii pentru luna aprilie a anului curent arata
o usoara scadere fata de aceeasi luna din 2018.
Cercetarea Coface a fost realizata pe un esantion de 7.035 de companii active, în anul 2017, dintre care
aproximativ 11% detin o pondere a cifrei de afaceri de 64% în cifra de afaceri consolidata la nivel de sector.
Aproape jumatate (47%) dintre companii sunt încadrate de Coface la nivelul de risc scazut, având ratingurile între
6 si 10, în timp ce la polul opus, cu risc ridicat (rating cuprins între 1 si 3), se afla 8% dintre companii.

page 1 / 1

