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1. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
1.1. ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE
ACTIVE
Pondere în

Indicatori ai poziției financiare

2017

2018

Variație (%)

(valorile sunt exprimate în lei)

31 decembrie

31 decembrie

2018/2017

129.878

1.856.788

+1329,64%

18,81%

Imobilizări necorporale

15.954

18.045

+13,11%

0,18%

Imobilizări corporale

98.849

1.816.081

+1737,23%

18,4%

Imobilizări financiare

15.075

22.662

+50,33%

0,23%

11.821.715

8.003.379

-32,30%

81,08%

942

0

-100,00%

0%

4.554.909

4.111.730

-9,73%

41,66%

372.013

836.446

+124,84%

3.831.490

2.619.277

-31,64%

351,406

656,007

+86,68%

7.265.864

3.891.649

-46,44%

39,42%

6.656

11.117

+67,02%

0,11%

11.958.249

9.871.284

-17,45%

100%

Active imobilizate

Active curente
Stocuri
Creanțe, din care:
creanțe din activ. de brokeraj
creanțe – debitori diverși
alte creanțe
Disponibilități bănești
Cheltuieli înregistrate în avans
TOTAL ACTIVE

Total Activ
(%), la 31.12. 2018

➢

În perioada de raportare, Activele curente, cel mai important element de activ, au scăzut atât în valoare absolută cât
și relativă. Diminuarea lor cu 3,82 mil. lei (-32,3%) a determinat scăderea ratei activelor circulante de la 98,9%, în
2017, la 81,08% la sfârșitului anului 2018, în favoarea activelor imobilizate.

➢

Scăderea valorii activelor circulante este rezultatul reducerii importante atât la nivelul creanțelor cât și al
disponibilităților bănești.

➢

Diminuarea creanțelor cu 9,73% față de perioada de referință este determinată de reducerea cu 1,21 mil lei a altor
creanțe-debitori diverși. Creanțele legate de activitatea de intermediere, care reprezintă comisioane din activitatea
de brokeraj cu scadența până în 30 de zile, prezintă, la data de raportare, o valoare cu 124,84% mai mare față de
31.12.2017, reflectând o intensitate sporită a activității de brokeraj în ultima perioadă a anului 2018 față de aceeași
perioadă a anului 2017.

➢

La sfârșitul perioadei de raportare, creanțele reprezentau 51,38% din activele circulante, cu 12,84 p.p. mai mult decât
ponderea raportată la sfârșitul anului 2017.

➢

Ca urmare, în principal, a finanțării parțiale a achiziției de proprietăți imobiliare și, respectiv, a achitării de
dividende, disponibilitățile bănești au înregistrat o scădere de 3,374 mil. lei (-46,44%), ponderea acestora în total active
diminuându-se de la 60,76% la 31.12.2017, la 39,42% la 31.12.2018.

➢ În perioada de raportare, valoarea Activelor imobilizate a crescut de la 130 mii lei la 1,86 mil. lei, în urma achiziției de
imobile în valoare contractuală de 1.698.272 lei, constând în clădire de birouri și teren aferent având destinația de
sediu social, conform hotărârii AGEA din 6 decembrie 2018.
➢ O creștere de 50% s-a înregistrat și în dreptul imobilizărilor financiare, cu impact limitat asupra valorii activelor noncurente, dată fiind ponderea redusă a acestora în total imobilizări.
➢ Creșterea valorii activelor imobilizate (+1,73 mil. lei) asociată cu diminuarea valorii activelor circulante (-3,82 mil.
lei) au condus la scăderea activului total al societății cu 17,45%, de la 11,96 mil. lei la 9,87 lei.

CAPITALURI PROPRII și DATORII
Indicatori ai poziției financiare

2017

2018

Variație (%)

Pondere în

(valorile sunt exprimate în lei)

31
decembrie

31 decembrie

2018/2017

Total Pasiv

Datorii curente

(%), la 31.12.2018

8.723.850

Împrumuturi bancare

4.078.759

-53,25%

200.400

41,32%
2,03%

Datorii legate de activitatea de
intermediere

5.044.351

3.315.470

-34,27%

33,59%

Alte datorii pe termen scurt

3.679.499

562.889

-84,70%

5,70%

0

1.199.600

12,15%

0

1.199.600

12,15%

Datorii totale

8.723.850

5.278.359

Capital social

500.000

500.000

5,07%

Rezerve, din care:

100.000

100.000

1,01%

Rezerve legale

100.000

100.000

1,01%

(-701.223)

34.399

-

0,35%

(-701.223)

-

-

-

-

34.399

-

0,35%

3.405.622

3.958.526

16.24%

40,1%

70.000

0

3.234.399
11.958.249

Datorii non-curente
Împrumuturi pe termen lung

Rezultat reportat, din care
-

provenit din corecția erorilor contabile

-

profit nerepartizat

Rezultatul perioadei
Repartizarea profitului
Capitaluri proprii totale
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI
DATORII

➢

-39,5%

53,47%

-

-

4.592.925

42.00%

46,53%

9.871.284

-17,45%

100%

Datoriile totale au scăzut cu 3,45 mil. lei în perioada de analiză față de cea de referință (-39,5%). La 31.12.2018,
datoriile pe termen scurt înregistrau o valoare cu 84,7% mai mică decât la 31.12.2017, în timp ce valoarea datoriilor
pe termen lung era cu 1,2 mil. lei mai mari decât în perioada de referință.

➢

Diminuarea poziției datoriilor curente (-84,7%) s-a realizat pe seama datoriilor pe termen scurt legate de activitatea
de intermediere și, respectiv a altor datorii curente, astfel:
1.
2.

3.

➢

Datoriile curente legate de activitatea de intermediere au raportat valori cu 34,27% mai scăzute față de anul
2017 (-1,73 mil. lei).
Diminuarea „Altor datorii pe termen scurt” provine din stingerea obligațiilor de plată a dividendelor, în valoare
de 2,88 mil. lei la sfârșitul anului 2017. Pe parcursul anului 2018, societatea a plătit dividende aferente
exercițiilor 2016 și 2017 în valoare totală de 5,47 mil. lei.
Celelalte categorii de datorii pe termen scurt au scăzut, în ansamblul lor, cu 30,6% (-246 mii lei), ajungând la
558 mii lei la 31.12.2018.

Datoriile non-curente, la 31.12.2018, reflectau contractarea unui credit bancar pe termen lung în valoare de 1,4 mil.
lei necesar finanțării parțiale a achiziției de proprietăți imobiliare, conform Hotărârii AGEA din 06 decembrie 2018.
Din valoarea acestuia, 200,4 mii lei reprezintă obligații exigibile în termen de până la un an. În consecință,
obligațiile pe termen lung reprezentau, la sfârșitul perioadei de raportare, 22,73% din Total Datorii, 19,34% din
Capitalurile Permanente și 11,67% din Total Pasiv.
În afara acestui credit bancar, societatea nu are alte datorii pe termen lung.

➢

Evoluția relativ în oglindă a datoriilor curente (-3,12 mil. lei) și non-curente (+1,2 mil. lei) reflectă o politică de
finanțare prudentă a conducerii, orientată spre expunere redusă la risc prin menținerea unui nivel de îndatorare
relativ redus și a trezoreriei nete suficiente pentru nevoile de finanțare a activelor curente.

➢

Capitalul social și rezervele, în ponderi de 10,9%, respectiv, 2,2% din capitalurile proprii, nu au suferit modificări în
2018 față de 2017.

➢

Rezultatul exercițiului, în valoare de 3.96 mil. lei la 31.12.2018, este cu 552.9 mii lei mai mare decât cel raportat pentru
anul 2017 contribuind în proporție de 86,2% la Capitalurile proprii, de 68,34% la Capitalul permanent și de 40,1%
la Pasivul Total.

➢ În condițiile diminuării datoriilor curente cu 4,65 mil. lei, a creșterii datoriilor non-curente cu 1,2 mil lei și a
capitalurilor proprii cu 1,36 mil. lei, pasivele totale se diminuează cu 2,09 mil. lei, respectiv cu -17,45%.
➢

O scurtă analiză asupra echilibrului financiar al societății evidențiază disponibilitatea unor resurse permanente
semnificative pentru acoperirea diverselor nevoi curente de finanțare. Fondul de rulment a crescut de la 3,1 mil.
în 2017 la 3,94 mil. în 2018 (+26,77%) întrucât variația pozitivă în valoare absolută a capitalului permanent a depășit
pe cea a activelor imobilizate. Trezoreria netă rămâne pozitivă, în valoare de 3,9 mil. lei la sfârșitul exercițiului
financiar 2018.

1.2. ANALIZA PERFORMANȚEI FINANCIARE

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
Indicatori ai performanței financiare

2017

2018

Variație (%)

(valorile sunt exprimate în lei)

31 decembrie

31 decembrie

2018/2017

Pondere în categ de
venit / cheltuială
aferentă
(%), 2018

Venituri din exploatare, din care:
Venituri din activitatea de brokeraj
Venituri din subvenții și alte
venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare, din care:
Cheltuieli cu comisioanele datorate
asistenților în brokeraj
Cheltuieli privind serviciile prestate
de terți
Cheltuieli cu materialele
consumabile și materiale de natura
obiectelor de inventar
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și
vărsăminte asimilate

53.906.286

62.144.821

+15,28%

100%

53.835.203

62.121.897

+15,39%

71.083

22.924

-67,75%

0,04%

49.931.129

57.484.914

+15,13%

100%

45.544.380

51.905.798

+13,97%

90,29%

1.273.722

2.183.280

+71,41%

3,8%

131.427

135.666
+3,23%

0,24%

99,96%

173.037

80.113

-53,70%

0,14%

2.270.043

2.327.041

+2,51%

4,05%

Cheltuieli cu amortizarea

135.930

76.591

-43,65%

0,13%

Alte cheltuieli de exploatare

402.590

776.425

+92,86%

1,35%

3.975.157

4.659.907

+17,23%

-

Venituri financiare

2.692

17.753

+559,47%

-

Cheltuieli financiare

2.539

0

-

-

153

17.753

+ 11.503,27%

-

3.975.310

4.677.660

+17,67%

-

Impozit pe profit

569.688

719.134

+26,23%

-

REZULTAT NET

3.405.622

3.958.526

+16,24%

-

Cheltuieli cu personalul

REZULTAT DIN EXPLOATARE

REZULTAT FINANCIAR
REZULTAT BRUT

➢

Veniturile din activitatea de brokeraj, element care se identifică cu Cifra de afaceri netă și reprezintă 99,96% din totalul
veniturilor din exploatare au crescut cu 15,39% față de anul anterior, pe fondul creșterii veniturilor din negocierea
contractelor de asigurare (+8,34 mil lei).

➢

Alte venituri din exploatare au scăzut cu 67,29%, ajungând la 22,9 mii lei la sfârșitul anului 2018.

➢

În consecință, veniturile din exploatare înregistrează o creștere de 15,28% față de anul 2018 (+8,24 mil. lei)

➢

Valoarea cheltuielilor totale din exploatare a crescut cu 7,55 mil. lei, mai ales pe seama cheltuielilor cu comisioanele
datorate asistenților în brokeraj (+6,36 mil. lei), a altor cheltuieli privind serviciile prestate de terți (+910 mii lei),
precum și a ajustărilor de valoare și provizioanelor constituite la nivelul creanțelor (+478 mii lei).

➢

La sfârșitul exercițiului financiar 2018, profitul operațional a fost de 4,66 mil lei, cu 17,23% mai mare decât în
perioada de referință.

➢

În perioada de raportare, veniturile din dobânzi au crescut de 6,8 ori până la valoarea de 17.753 lei, determinând
un rezultat financiar pozitiv în valoare de 17,8 mii lei.

➢

Dinamica pozitivă a rezultatului din exploatare a antrenat creșterea profitului brut al exercițiului cu 702 mii lei,
reprezentând o creștere de 17,67% față de anul 2017. După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit, entitatea a
obținut un profit net în valoare de 3,96 mil. lei, în creștere cu 16,24% comparativ cu perioada de referință.

2. ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
2.1. Indicatori de lichiditate și de solvabilitate
Indicatori de lichiditate și
solvabilitate

Formula de calcul

Lichiditatea generală

Active curente /
Datorii curente

Lichiditatea imediată

(Active curente - Stocuri) /

(quick ratio)

Datorii curente

Lichiditatea rapidă

Disponibilități bănești /

(cash ratio)

Datorii curente

Solvabilitatea generală

Active totale /
Datorii totale

Solvabilitatea patrimonială

Capitaluri proprii /
(Capitaluri proprii + Datorii) *100

2017

2018

31 decembrie

31 decembrie

Interval
referință

1,355

1,962

>2

1,35

1,96

0,83

0,95

1,371

1,870

>1

27,05%

46,53%

>30%

>0.8

➢

Diminuarea cu peste 50% a datoriilor exigibile pe termen scurt împreună cu creșterea activelor circulante cu 26,77%
au apropiat valoarea indicatorului lichidității generale de nivelul optim („2”).

➢

Dată fiind natura activității de intermediere în asigurări care nu implică stocuri importante, lichiditatea rapidă
(quick ratio) se suprapune peste indicatorul lichidității generale. Lichiditatea imediată, care reflectă posibilitatea
achitării datoriilor pe termen scurt pe seama trezoreriei (disponibilități bănești și plasamente de scurtă durată) se
apropie de valoarea unitară, semnificativ deasupra pragului minim de 0,2 – 0,3.

➢

Capacitatea de autofinanțare a societății și măsura în care aceasta poate să-și onoreze obligațiile de plată față de
terți, exprimată valoric prin indicatorii de solvabilitate este relativ ridicată. Solvabilitatea generală care reflectă
proporția în care datoriile totale pot fi acoperite de activele societății prezintă o tendință de creștere accentuată,
activele totale fiind aproape dublul valorii datoriilor totale. De asemenea, capitalurile proprii au depășit cu 17 p.p.
pragul de referință de 30% din sursele de finanțare ale societății .

2.2. Indicatori de risc

Indicatori de risc
Ind. gradului de îndatorare
Rata de îndatorare globală

Formula de calcul

2017

2018

31 decembrie

31 decembrie

0,00%

20,71%

< 50%

72,95%

53,47%

< 50%

Datorii pe termen lung/
Capital permanent*100
Datorii totale / Active
totale*100

Interval
referință

➢

Gradul de îndatorare, deși în creștere față de perioada de referință ca urmare a contractării creditului bancar pe
termen lung, prezintă un nivel relativ redus de expunere la risc : datoriile pe termen lung reprezintă 20,71% din
capitalul angajat al societății, semnificativ sub pragul de 50%.

➢

Rata de îndatorare globală, care măsoară proporția în care activul total este finanțat din alte surse decât cele proprii
descrie, de asemenea, o tendință favorabilă societății, diminuându-se de la 73% la 53%.

2.3. Indicatorii de profitabilitate și de marjă

Indicatori de profitabilitate
Marja rezultatului din exploatare

Formula de calcul

2017

2018

31 decembrie

31 decembrie

Rez. operațional
/ Cifra de Afaceri *100

7,38%

7,50%

Marja profitului net

Profit net / Cifra de Afaceri *100

6,33%

6,37%

Marja rentabilității financiare

Profit net / Capitaluri Proprii *100

105,29%

86,19%

Rentabilitatea capitalului permanent

Profit net / Capital Permanent *100

105,29%

68,34%

➢

Indicatorii de profitabilitate se află într-o ușoară tendință de apreciere.

➢

Rentabilitatea financiară și a capitalului permanent, deși în scădere pe fondul unor ritmuri de creștere a
capitalurilor proprii și permanente superioare ritmului de creștere a profitului net, prezintă valori de peste 85%
și, respectiv 65%.
Concluziv, tabloul indicatorilor economico-financiari prezintă un nivel relativ redus de expunere la risc, un nivel
confortabil privind capacitatea companiei de a-și onora obligațiile financiare precum și un management eficient
al resurselor societății exprimat prin rezultate pozitive și niveluri de profitabilitate crescătoare.

➢

3. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Între cele mai importante inițiative ale anului 2018, cu impact relevant asupra dinamicii activității, asupra
performanțelor curente și viitoare, amintim:
➢

investițiile în sistemul IT, cu precădere în noua versiune a aplicației informatice 24broker, cu efect direct
asupra eficienței și organizării activității societății, asupra nivelului de securitate și asupra gradului de
conformare la cerințele legislative privind dreptul la protecția datelor personale (Reg. UE679/2016);

➢

dezvoltarea, în continuare, a departamentelor Corporate și Life& Health, precum și stimularea creșterii pe
clasele de asigurări facultative.
Evoluția accentuat pozitivă pe asigurările facultative înregistrată pe parcursul anului 2017 se continuă și
în anul 2018, când asigurările de viață, desi încă sub 1% din totalul primelor asigurate, au crescut cu 133,6%
contribuind în măsură de 14,25% la creșterea de 9,9 mil lei a valorii totale a primelor asigurate:
2017

2018

Variație
2018/2017 (%)

339.813.092

349.708.971

2.91%

1.055.320

2.465.091

133.59%

338.757.772

347.243.880

2.51%

39.605.956

43.720.492

10.39%

256.792.030

249.831.421

-2.71%

22.059.260

24.818.035

12.51%

daune la proprietăţi (B IX)

4.481.066

7.079.207

57.98%

răspundere civilă generală (B XIII)

5.454.460

6.481.311

18.83%

10.365.000

15.313.414

47.74%

Valoarea totală a primelor intermediate
TOTAL, din care:
Asigurări de viață
Asigurări generale, din care:
CASCO (B III)
RCA (B X)
incendiu şi calamităţi naturale (B VIII)

alte clase de asig. generale

Din categoria asigurărilor generale, clasele cu cele mai importante creșteri au fost, de asemenea, de tip
facultativ: asigurări pentru daune la proprietăți (+58%), asigurări pentru răspundere civilă general (+18,8%),
asigurări pentru incendiu și calamități naturale (+12,5%) și CASCO (+10,4%).
➢

proiecte de branding și promovare în mediul online și offline, (inclusiv pentru francize) pentru o imagine
mai bine și unitar conturată, mai prezentă în piață. Acestea includ și inițiativele de implicare în
comunitatea locală și în societate prin diferite sponsorizări.

➢

proiecte de dezvoltare a competențelor de tip „softskills” ale personalului și de îmbunătățire a comunicării
cu colaboratorii și clienții Transilvania Broker de Asigurare S.A.

Alte evenimente la nivelul Adunării Generale a Acționarilor includ:
➢

Hotărârile AGOA și AGEA din 25 iulie 2018 care vizează:
✓

✓

prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație (Niculae Dan – Președinte/Dir.
general , Deneș Daniela Tasia – membru independent non-executiv, Tuica Gabriel Alexandru –
membru non-executiv) și stabilirea intervalului de remunerație aferent acestora;
numirea noului Director executiv în persoana domnului Cotiac Ion, numire aprobata ulterior de
către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Decizia nr.1218/ 12 octombrie 2018.

➢

Hotărârile AGOA și AGEA din 06 decembrie 2018 prin care:
✓
✓
✓
✓

✓

auditorul financiar Udrescu Iulian este numit auditor intern, incepand cu data de 01.01.2019, pe
durata mandatului Consiliului de administratie ;
se aprobă achiziționarea unei clădiri de birouri și teren aferent acesteia, cu destinația de sediu social;
se aprobă contractarea unei linii de finanțare și constituirea garanțiilor necesare în vederea achiziției
proprietăților imobiliare amintite;
se aprobă mutarea sediului social la noua locație din Bistrița, Calea Moldovei nr. 13, jud. BistrițaNăsăud modificare care urmeaza a fi supusa aprobarii ASF, dupa finalizarea formalitatilor legale
privind schimbarea destinatiei imobilului;
se aprobă modificarea Actului constitutiv în consecință.

SITUAȚIILE FINANCIARE ÎN BAZA CĂRORA S-A ÎNTOCMIT ACEST RAPORT NU SUNT AUDITATE.

Președinte CA
Dl. Niculae Dan

Bistrița,
la 26.02.2019

Bilanț Brokeri de asigurare
la 31 decembrie 2018
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se precizează altfel)

01 ianuarie

31 decembrie

2018

2018

129.878

1.856.788

Imobilizări necorporale

15.954

18.045

Imobilizări corporale

98.849

1.816.081

Imobilizări financiare

15.075

22.662

11.821.715

8.003.379

4.554.909

4.111.730

7.265.864

3.891.649

6.656

11.117

11.958.249

9.871.284

Datorii curente, total din care

8.723.850

4.078.759

Datorii legate de activitatea de intermediere

5.044.351

3.315.470

629.876

549.124

2.875.861

5.092

173.762

209.073

Active circulante nete/Datorii curente nete

3.104.521

3.935.737

Total active minus Datorii curente

3,234,399

5.792.525

Datorii non - curente, total din care

-

1.199.600

Împrumuturi pe termen lung

-

1.199.600

8.723.850

5.278.359

500.000

500.000

-

-

100.000

100.000

Rezultat reportat, din care

(-701.223)

34.399

- provenit din corecția erorilor contabile
Rezultatul perioadei

(-701.223)

34.399

3.405.622

3.958.526

(70.000)

-

TOTAL CAPITALURI PROPRII

3.234.399

4.592.925

TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII

11.958.249

9.871.284

Active imobilizate, total din care

Active curente, total din care
Creanțe legate de activitatea de intermediere și alte
creanțe
Casa și conturi la Bănci
Cheltuieli în avans
TOTAL ACTIVE

Datorii comerciale și alte datorii
Dividende de plată
Datoria cu impozitul pe profit curent

TOTAL DATORII
Capital social subscris și vărsat
Capital social subscris și nevărsat
Rezerve

Repartizări din profit

PREȘEDINTE C.A.
Niculae Dan

ȘEF SERVICIU CONTABIL
Partiu-Vasilichi Oana

Contul de profit și pierdere brokeri de asigurare
la 31 decembrie 2018
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se precizează altfel)

31 decembrie 2017

31 decembrie 2018

Venituri din exploatare
Venituri din activitatea de brokeraj

53.835.203

62.121.897

71.083

22.924

53.906.286

62.144.821

45.544.380

51.905.798

1.273.722

2.183.280

131.427

135.666

173.037

80.113

2.270.043

2.327.041

Cheltuieli cu amortizarea

135.930

76.591

Alte cheltuieli de exploatare

402.590

776.425

Total cheltuieli de exploatare

49.931.129

57.484.914

Profitul sau pierderea din exploatare

3.975.157

4.659.907

2.613

17.753

79

0

2.692

17.753

Cheltuieli privind dobânzile

1.295

0

Alte cheltuieli financiare

1.244

0

Total cheltuieli financiare

2.539

0

Profitul sau pierderea financiar(ă)

153

17.753

Profitul sau pierderea brut(ă)

3.975.310

4.677.660

569.688

719.134

3.405.622

3.958.526

Venituri din subvenţii și alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu comisioanele datorate asistentilor în
brokeraj
Cheltuieli privind serviciile prestate de terţi
Cheltuieli cu materialele consumabile şi materialele
de natura obiectelor de inventar
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsaminte
asimilate
Cheltuieli cu personalul

Venituri financiare
Venituri din dobânzi
Alte venituri financiare
Total venituri financiare
Cheltuieli financiare

Cheltuiala cu impozitul pe profit
Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar

PREȘEDINTE C.A.
Niculae Dan

ȘEF SERVICIU CONTABIL
Partiu-Vasilichi Oana

