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Bucuresti, 25 Februarie 2015

Coface publica rezultatele pentru 2014 in conformitate cu obiectivele sale si
propune distribuirea a 0,48 EUR pe actiune1


Cresterea cifrei de afaceri: +1,6% la perimetru si curs de schimb valutar constante



Rata de retentie a clientilor consistenta, de 89,2 % si incheierea de noi contracte,
pana la 7%



Imbunatatirea coeficientului combinat dupa reasigurari la 79,7% (-2,8 puncte2)



Rezultatul curent din exploatare 3 +20,7% 4 si rezultatul contabil net per actiune
+23,2%5, la perimetru si curs de schimb valutar constante



Venitul net pe actiune de 0,80 EUR, rata de distributie 60%1 din venitul net

Variatii in % exprimate comparativ cu rezultatele la 31 decembrie 2013

Jean-Marc Pillu, CEO al Grupului Coface, a comentat:

“Avem placerea de a publica rezultatele anuale conforme cu asteptarile noastre. Coface a
demonstrat inca o data pertinenta modelului sau de crestere profitabila in acest an. Oferta
noastra de produse inovatoare, canalele de distributie adecvate, prezenta internationala
extinsa si managementul prudent al riscurilor au contribuit la imbunatatirea semnificativa a
rezultatelor noastre.”

1 Distributie luata din „primele de emisiune, fuziune si transfer” supusa aprobarii Adunarii Generale Anuale a Actionarilor din 19 mai
2015.
2 Excluzand costurile relocarii sediului social al companiei (8,3 MIL EUR) la 31 decembrie 2013.
3
Rezultatul curent din exploatare incluzand costurile de finantare si excluzand elementele ajustate.
4
Modificare la perimetru si curs de schimb valutar constante. Rezultatul curent din exploatare incluzand costurile de finantare este
ajustat pentru a exclude urmatoarele elemente: costul aferent relocarii (8,3 MIL EUR) si izolarea castigurilor suplimentare de capital
(27,8 MIL EUR) la 31 decembrie 2013, cheltuielile cu dobanzile pentru datoria hibrida (12,1M €) la 31 decembrie 2014.
5 Modificare la perimetru si curs de schimb valutar constante. Rezultatul contabil net per actiune a fost ajustat pentru a exclude
urmatoarele elemente: costul aferent relocarii (8,3 MIL EUR) si izolarea castigurilor suplimentare de capital (27,8 MIL EUR) la 31
decembrie 2013, cheltuielile cu dobanzile pentru datoria hibrida (12,1 MIL EUR), cheltuieli legate de oferta publica initiala (IPO) (8,1
MIL EUR) si cheltuielile legate de crearea societatii Coface Re, la 31 decembrie 2014. Acestor elemente li s-a aplicat o rata de
impozitare normalizata pe 2013.
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Cifre cheie la 31 decembrie 2014
Consiliul de administratie al Coface SA a analizat situatiile financiare consolidate pentru perioada care se incheie la 31
decembrie 2014, in cadrul sedintei organizate in data de 17 februarie 2015. Datele aferente anului 2014 au fost
revizuite de Comisia de Audit. Situatii financiare neauditate.

Modificare

Elemente din contul de profit si pierdere - in
MIL EUR

2013

Cifra de afaceri consolidata

1 440

1 441

0,0%

1,6%

1 129

1 133

0,4%

2,0%

128

166

30,2%

40

43

7,7%

195

209

7,1%

173

206

19,4%

20,7%

127

125

(1,8%)

(0,6%)

115

140

21,9%

23,2%

din care prime incasate

Venit din activitatea de underwriting dupa
reasigurare
Venitul net din costurile din investitii,
excluzand elementele ajustate7

Rezultatul curent din exploatare

2014

Modificare

pe baze
6

comparabile

3

Rezultatul curent din exploatare ,
excluzand elementele ajustate8

Venit net (per actiune)
Venit net (per actiune),
excluzand elementele ajustate9

Procente cheie

2013

2

2014

Procentul de pierdere inainte de reasigurare

53,8%

50,4%

(3,5 puncte)

Procentul de cost dupa reasigurare

28,7%

29,3%

0,6 puncte

Procent combinat dupa reasigurare

82,5%

79,7%

(2,8 puncte)

31/12/2013

31/12/2014

1 780

1 717

Elemente din bilant - in MIL EUR
Total capitaluri proprii

2

Modificare

Modificare
(3,5%)

Excluzand costurile de relocare a sediului social al companiei (8,3 MIL EUR) la 31 decembrie 2013.
Rezultatul curent din exploatare incluzand costurile de finantare si excluzand elementele ajustate.
Modificarea pe baze comparabile este calculata la perimetru si curs de schimb valutar constante. Efectul de perimetru este legat de
cesionarea activitatii de garantii publice in Brazilia (gestionata de filiala SBCE) in trimestrul 3 2014.
7
Izolarea castigurilor suplimentare de capital ale portofoliului financiar in 2013 in urma introducerii managementului centralizat (27,8
MIL EUR).
8
Rezultatul curent din exploatare incluzand costurile de finantare este ajustat pentru a exclude urmatoarele elemente: costul aferent
mutarii (8,3 MIL EUR) si izolarea castigurilor suplimentare de capital (27,8 MIL EUR) la 31 decembrie 2013, cheltuielile cu dobanzile
pentru datoria hibrida (12,1 MIL EUR) la 31 decembrie 2014.
9
Rezultatul contabil net per actiune a fost ajustat pentru a exclude urmatoarele elemente: costul aferent relocarii (8,3 MIL EUR) si
izolarea castigurilor suplimentare de capital (27,8 MIL EUR) la 31 decembrie 2013, cheltuielile cu dobanzile pentru datoria hibrida (12,1
MIL EUR), cheltuieli legate de oferta publica initiala (IPO) (8,1 MIL EUR) si cheltuielile legate de crearea societatii Coface Re la 31
decembrie 2014. Acestor elemente li s-a aplicat o rata de impozitare normalizata pe 2013.
3
6
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1. Cifra de afaceri
In 2014, Coface a inregistrat o cifra de afaceri consolidata de 1 440,5 MIL EUR, in crestere cu 1,6%
10

comparativ cu 2013 (stabila la perimetru si curs de schimb valutar constante), in conformitate cu
obiectivele comunicate de Grup in iunie 2014, la momentul intrarii pe piata bursiera.
Dinamica comerciala pozitiva, care a inceput in 2013, este demonstrata de o crestere de 7% a
11

contractelor nou semnate, comparativ cu anul anterior si o rata de retentie a clientilor consistenta , de
89,2% (vs. 86,8% in 2013).
Aceste rezultate bune au fost realizate intr-un context de presiune concurentiala pe pietele istorice de
asigurari de credit si sunt explicate prin pozitia solida a Coface pe pietele emergente si in America de
Nord, regiuni care contribuie cel mai mult la dezvoltarea Grupului.

Cifra de afaceri in MIL EUR

2013

2014 Modificare

Modificare pe
baze
comparabile

6

Europa de Vest

469,2

461,7

(1,6%)

(2,1%)

Europa de Nord

366,8

352,0

(4,0%)

(3,3%)

Regiunea Mediteraneana si Africa

216,7

226,5

4,6%

6,7%

America de Nord

101,7

113,7

11,9%

13,4%

Europa Centrala

110,0

113,3

3,0%

3,3%

Asia-Pacific

94,8

97,1

2,4%

4,6%

America Latina

81,2

76,1

(6,2%)

11,5%

1 440,3

1 440,5

0,0%

1,6%

Cifra de afaceri consolidata

Pe parcursul anului, Coface si-a implementat strategia comerciala in jurul a trei axe principale: inovare,
derularea unui model de multi-distributie si expansiune geografica.
Astfel, oferta de servicii a Coface a fost completata cu EasyLiner, un produs inovator creat pentru IMMuri, disponibil deja in 12 tari, precum si cu patru servicii noi: CofaMove (aplicatia pentru smartphone-uri),
CofaServe (solutie care integreaza serviciile Coface in sistemele informatice ale clientilor), PolicyMaster
si CashMaster (doua servicii noi care simplifica gestionarea zilnica a contractelor si accesul la finantare
bancara).

6

Modificarea pe baze comparabile este calculata la perimetru si curs de schimb valutar constante. Efectul de perimetru este legat de
cesionarea activitatii de garantii publice in Brazilia (filiala SBCE)in trimestrul 3 2014.
10
La perimetru si curs de schimb valutar constante.
11
La 31 decembrie 2014.
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Grupul si-a extins si prezenta globala. Coface a obtinut trei licente noi, care ii permit sa vanda polite de
asigurari de credit direct in Columbia (ianuarie 2014), in Maroc (decembrie 2014) si in Israel (ianuarie
2015). Au fost deschise doua birouri de reprezentare comerciala in Filipine si in Kazakhstan si a fost
semnat un nou contract de parteneriat in Serbia. Coface si-a intarit prezenta in America de Nord, sporind
numarul agentilor de distributie (+50%) in SUA. Coface ofera acum asigurari de credit in 98 de tari de pe
glob (direct si prin parteneri).

2. Rezultate
Reorientarea strategica cheie a Coface a inceput in 2011, managementul riscurilor ramanand o prioritate
pentru Grup. La sfarsitul unui an mediocru din punct de vedere economic, Coface a inregistrat un procent
de pierdere neta dupa reasigurari de 50,4%, o scadere de 3,5 puncte comparativ cu 2013.
Cheltuielile generale interne au ramas la acelasi nivel in cursul acestei perioade si procentul de costuri a
2
fost cvasistabil (+0,6 puncte ) la 29,3%.
Per ansamblu, coeficientul combinat net a fost in scadere cu 2,8 puncte la 79,7%, conform estimarilor.
Rezultatul curent din exploatare

3-8

9

a crescut cu 20,7% la 206 MIL EUR si venitul net (cota grupului) cu

23,2% la 140 MIL EUR, excluzand elementele ajustate.
1

Pe baza venitului net per actiune de 0,80 EUR, un dividend de 0,48 EUR pe actiune va fi propus pentru
2014, corespunzator unei rate de distributie de 60%.

3. Soliditate financiara
La 31 decembrie 2014, capitalul total IFRS al Grupului era de 1 724,2 MIL EUR. Modificarea capitalului
total este explicata in principal prin venitul net pozitiv de 125,9 MIL EUR, redus printr-o distributie a
primelor de emisiune de 227 MIL EUR in trimestrul 2 2014.
Coface a emis o datorie subordonata de 380 MIL EUR in trimestrul 1, permitandu-i sa isi consolideze
capitalul reglementat si sa optimizeze structura capitalului.
Procentul de acoperire a capitalului economic necesar pentru acoperirea asigurarilor si a riscurilor
12
13
factoringului se mentine la 144% , cvasistabil comparativ cu 2013 .

1

Distributie luata din „primele de emisiune, fuziune si transfer” va fi supusa aprobarii in cadrul Adunarii Generale Anuale a Actionarilor
din 19 mai 2015.
2
Excluzand costurile de relocare a sediului social al companiei (8,3 MIL EUR) la 31 decembrie 2013.
3
Rezultatul curent din exploatare incluzand costurile de finantare si excluzand elementele ajustate.
8
Modificare la perimetru si curs de schimb valutar constante. Rezultatul curent din exploatare incluzand costurile de finantare este
ajustat pentru a exclude urmatoarele elemente: costul aferent relocarii (8,3 MIL EUR) izolarea castigurilor suplimentare de capital (27,8
MIL EUR) la 31 decembrie 2013, cheltuielile cu dobanzile pentru datoria hibrida (12,1 MIL EUR) la 31 decembrie 2014.
9
Modificare la perimetru si curs de schimb valutar constante. Rezultatul contabil net per actiune a fost ajustat pentru a exclude
urmatoarele elemente: costul aferent relocarii (8,3 MIL EUR) si izolarea castigurilor suplimentare de capital (27,8 MIL EUR) la 31
decembrie 2013, cheltuielile cu dobanzile pentru datoria hibrida (12,1 MIL EUR), cheltuieli legate de oferta publica initiala (IPO) (8,1
MIL EUR) si cheltuielile legate de crearea societatii Coface Re la 31 decembrie 2014. Acestor elemente li s-a aplicat o rata de
impozitare normalizata pe 2013.
12
Neauditate.
13
Dupa luarea in calcul a emisiunii de 380 MIL EUR din datoria subordonata si distributia unor dividende speciale de 227 MIL EUR.
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In decembrie 2014, agentiile de rating Fitch si Moody’s au confirmat ratingurile IFS pe care le atribuie
Grupului, respectiv AA- si A2, perspectiva stabila.

4. Perspective
Anul 2014 a asistat la imbunatatirea anticipata a mediului economic. Totusi, aceasta redresare lenta si
laborioasa nu a permis inca redresarea a numeroase zone de fragilitate la nivel mondial, fie ca acestea
sunt tari, sectoare sau companii aflate in dificultate.
In acest context mai favorabil, dar totusi solicitant, modelul de afaceri al Coface si-a demonstrat punctele
forte in 2014 si va permite Grupului sa raspunda provocarilor anului 2015 cu vigilenta necesara:
Apropierea fata de companii si proactivitatea in luarea deciziilor vor continua sa fie regulile in
-

managementul riscului;
Politica noastra de inovare a produselor si distributia pe mai multe canale ne va permite sa ne
largim baza de clienti, si in general piata asigurarilor de credit, protejand in acelasi timp
profitabilitatea portofoliului nostru;

-

Datorita prezentei geografice extinse a Grupului, Coface va inregistra crestere pe cele mai
dinamice piete.

Aceste elemente constituie strategia noastra de asigurare a faptului ca Grupul Coface continua sa
evolueze pe drumul dezvoltarii si al profitabilitatii.

CONTACT MEDIA:
Emilia MUSCALU - T. +40/21/231 60 20 - emilia.muscalu@coface.com
Despre Coface
Grupul Coface, lider mondial in asigurarile de credit, ofera companiilor din intreaga lume solutii de
protejare impotriva riscului financiar de neplata a clientilor proprii, atat pe piata interna, cat si pentru
export.
In 2013, cu suportul celor 4.440 de angajati, Coface a inregistrat o cifra de afaceri consolidata de 1.440
MLD EUR. Prezent in mod direct sau indirect in 98 de tari, Grupul asigura peste 37.000 de companii din
peste 200 de tari. In fiecare trimestru, Coface publica evaluarile sale de risc de tara pentru 160 de tari, pe
baza cunostintelor sale unice asupra comportamentului de plata al companiilor si pe baza expertizei celor
350 de underwriter-i ai sai.
In Franta, Coface gestioneaza garantiile publice de export in numele Statului Francez.
www.coface.ro
Coface SA. este listata la Euronext Paris - Categoria A
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA
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NOTA - Anumite declaratii incluse in acest comunicat de presa pot contine prognoze care se refera in special la evenimente, tendinte,
proiecte sau obiective viitoare. Prin natura lor, acestea includ riscuri identificate sau neidentificate si incertitudini si pot fi afectate de
multi factori care pot sa dea nastere la o discrepanta semnificativa intre rezultatele reale si cele mentionate in aceste declaratii. Va
rugam sa consultati sectiunea "Note" de la pagina 2 a Documentului de Baza al Grupului Coface inregistrat de AMF in data de 6 mai
2014 sub numarul I. 14-029 pentru a obtine o descriere a unor factori majori, riscuri si incertitudini care pot influenta activitatile Grupului
Coface. Grupul Coface neaga orice intentie sau obligatie de a publica o actualizare a acestor prognoze sau de a oferi informatii noi
privind evenimente viitoare sau orice alta circumstanta.

