
 

1 
 

 

 

 

 

RAPORT SEMESTRIAL 

2020 

 

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. 

Emitent admis pe Piața reglementată la vedere - administrată de  

Bursa de Valori Bucureşti S.A. 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață, 

 

 

Data raportului: 13.08.2020 

Denumirea societății: TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. 

Sediul social: Bistrița, str. Calea Moldovei nr. 13, jud. Bistrița-Năsăud 

Număr telefon : 0263-235900, Fax: 0263-235910 

Cod unic de înregistrare: 19044296 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J06/674/2006 

Capital social subscris și vărsat: 500.000 lei 

 Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața reglementată la vedere,  

Segment Principal, Categorie Standard



 

2 
 

 

CUPRINS 

 
I. EVENIMENTE IMPORTANTE ............................................................................................................................ 3 

II. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ SI ACTIVITATEA EMITENTULUI .......................................... 5 

2.1. Analiza situației economico-financiare ........................................................................................................ 5 

2.2. Analiza activității Transilvania Broker de Asigurare S.A. ...................................................................... 10 

III. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI.......................... 11 

III. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE ..................................................................................................................... 11 

IV. ALTE INFORMAȚII .......................................................................................................................................... 11 

           ANEXE………………………………………………………………………………………………………12-28 

 

 

  



 

3 
 

I. EVENIMENTE IMPORTANTE 

După un semestru unic prin complexitatea, diversitatea și nivelul de dificultate al provocărilor 

pentru societate și mediul de afaceri românesc, Transilvania Broker de Asigurare S.A. (Transilvania 

Broker) raportează indicatori de rezultate și performanță peste 

așteptări, demonstrând reziliență, adaptare, dinamism și relevanță 

pentru piața pe care o deservește. 

La 30.06.2020, creșterea cu 6,7% a volumului de prime intermediate 

de către Transilvania Broker în raport cu aceeași perioadă a anului 2019 a antrenat venituri 

din activitatea de distribuție - în valoare de 37.816 mii lei - cu 7,51% mai mari față de 

perioada de referință.  

Dinamica în volum a activității a fost însoțită de o ușoară creștere a comisionului mediu de brokeraj de la 18,3%, pentru 

primul semestru al anului 2019, la 18,5% în perioada de raportare, acesta rămânând semnificativ deasupra nivelului 

comisionului mediu la nivelul pieței pentru primul trimestru al anului 2020, conform ultimului raport de piață publicat 

de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)1. Potrivit datelor prelucrate statistic de către 

ASF, comisionul mediu pentru primele trei luni ale anului în curs a fost de 17,47%, în scădere f ață 

de aceeași perioadă a anului 2019 (17,68%). 

Intensificarea activității și creșterea veniturilor, completate de un management eficient al 

costurilor, au condus la un rezultat net pozitiv cu 12,2% superior celui raportat la 30.06.2019. 

În raport cu așteptările conducerii societății, creșterea procentuală, înregistrată în primul semestru 

în dreptul indicatorilor de rezultat marchează depășirea dinamicii prognozate pentru anul 2020. 

În condițiile unei evoluții incerte și ale unei piețe afectate puternic de efectele pandemiei COVID19 și restricțiile publice 

aferente, bugetul aprobat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 28 aprilie 2020, estima, față 

de nivelurile realizate în exercițiul financiar 2019, o creștere a veniturilor de 1,08% și a profitului cu 7,3%, niveluri cu 6,42 

și, respectiv, 4,9 puncte procentuale inferioare ratelor de creștere realizate efectiv în primele șase luni ale exercițiului 

curent. 

Creșteri pe clase de asigurări în raport cu primul semestru al anului 2020 

 

Clasele de asigurări pentru care s-au înregistrat cele mai mari creșteri au depășit semnificativ ratele medii de creștere 

calculate și publicate de către ASF în primul trimestru al anului curent. La nivelul pieței, volumul de prime pentru 

 

1 ASF, 2020, Evoluția pieței de asigurări în trimestrul I 2020, www.asfromania.ro    

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Asig.  

Material 

Feroviar și 
Rulant

Asig.

Pierderi

financiare

Asig.  Nave 

Maritime și 

Fluviale

Asig.  

Incendiu și 

alte 
Calamități

CASCO Asig. de 

daune la 

proprietăți

Asig. RCA Asig. de

Sănătate
Asig. de 

viață

69% 66%

33%

13% 11%
6% 6%

61%

16%

% sem. I 2020 față de sem. I 2019

https://asfromania.ro/files/asigurari/analize/Evolutia%20pietei%20asigurarilor-reasigurarilor%20TI%202020_site.pdf
http://www.asfromania.ro/


 

4 
 

asigurarea materialului feroviar și rulant a rescut, în medie, cu 41%, în timp ce creșterea în volumul de prime pentru 

pierderi financiare a fost de 51%, iar pentru asigurări de sănătate, de 48,6%. 

Potrivit hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10/28.04.2020, acționarilor Transilvania Broker de 

Asigurare S.A. le-a fost distribuit un dividend brut pe acțiune de 1,52 lei, mai mare cu 18,8% față de valoarea brută a 

dividendului pe acțiune acordat anul anterior. Acesta corespunde unui randament de 10,13% și unui procent de 81,9% din 

profitul net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2019. 

În primul semestru al anului curent, s-a continuat proiectul platformei de e-commerce care se apropie de final, primele 

teste fiind derulate în luna august. 

Ca parte a strategiei de dezvoltare, în perioada de raportare s-a demarat proiectul dezvoltării activității din București, în 

vederea căruia s-au inițiat procedurile de achiziție a unui imobil. 

Proiectele Transilvania Broker de implicare socială la nivelul comunității locale prin sponsorizarea participării a peste 70 

de copii talentați la clubul de fotbal A.C.S Transilvania înființată în 2014 în Bistrița-Năsăud, cu rezultate notabile la nivel 

județean, național dar și internațional, au fost completate de participarea societății la eforturile în lupta împotriva 

pandemiei COVID19 prin acordarea de donații în valoare de 50.000 Spitalului Colentina din București. 

Conducerea societății nu a identificat noi riscuri sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra activității 

societății pentru perioada următoare, în afara evoluției economice nefavorabile probabile, la nivel macroeconomic, pe 

fondul intensificării efectelor pandemiei COVID19. De asemenea, societatea nu a efectuat tranzacții cu părți afiliate. 

  



 

5 
 

II. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ SI ACTIVITATEA EMITENTULUI 

Primul semestrul din exercițiul financiar 2020 confirmă și consolidează poziția și relevanța Transilvania Broker pe piața 

intermedierilor în asigurări, societatea înregistrând variații pozitive la nivelul majorității indicatorilor economico-

financiari, de la veniturile din activitatea de intermediere (+7,5%), profit (+12,2%), până la valoarea totală a primelor 

intermediate (+6,7%), comisionul mediu de brokeraj, marja profitului și alți indicatori de eficiență.  

2.1. Analiza situației economico-financiare  

2.1.1. Analiza poziției financiare 

ACTIVE 

Indicatori ai poziției financiare 

 (valorile sunt exprimate în lei) 

2019 

30 iunie 

2020  

01 ianuarie 

2020 

30 iunie  

Variație 

30.06.2020 / 

31.12.2019 

Pondere în 

Total Activ 

(%), la 

30.06.2020 

Active imobilizate 2.086.007 2.019.710 2.155.675 +6,73% 18,4% 

Imobilizări necorporale 13.452 8.636 8.556 -0,93% 0,07% 

Imobilizări corporale 2.060.589 2.019.710 2.155.675 +6,73% 18,4% 

Imobilizări financiare 11.966 12.170 12.170 -47,2% 0,1% 

Active curente 8.803.964 9.887.408 9.550.028 -3,4% 81,4% 

Stocuri 0 0 0  - 0,0% 

Creanțe, din care: 5.534.903 4.554.869 5.007.059 +9,9% 42,7% 

creanțe din activ. de brokeraj 1.601.775 920.990 1.077.598 +17% - 

creanțe – debitori diverși 3.220.367 2.514.374 3.335.323 +32,7% - 

alte creanțe 712.761 1.099.040 594.138 -45,9% - 

Disponibilități bănești 3.269.061 5.332.539 4.542.969 -14,8% 38,7% 

Cheltuieli înregistrate în avans 5.367 9.103 8.494 -6,7% 0,1% 

TOTAL ACTIVE 10.895.338 11.937.027 11.734.923 +10,4% 100% 

Activele curente 

Activele circulante, care reprezintă 81,4% din activul total al emitentului sunt constituite, în proporție de 46,1% din creanțe 

și, respectiv, disponibilități monetare (53,9%). În contextul specific activității de intermediere în asigurări, în care termenele 

de decontare dintre asigurători și intermediari sunt strict reglementate iar comisioanele din activitatea de brokeraj au 

scadența de 30 de zile, creșterea valorii creanțelor cu 9,9% față de sfârșitul exercițiului anterior și, respectiv, diminuarea sa  

cu 9,5% față de aceeași perioadă a anului trecut reflectă dinamica activității de intermediere aferentă ultimului ciclu de 

decontare.  

De asemenea, este important să evidențiem faptul că 97% din creanțele față de debitori diverși reprezentau, la 30.06.2020, 

sume de colectat de la asistenții din structura de vânzări a Transilvania Broker, și acestea cu termene contractuale riguroase 

de încasare. Poziția „Alte creanțe” însumează, în principal, comisioanele plătite în avans asistenților în brokeraj potrivit 

cu istoricul primelor intermediate și cu plafonul de avans stabilit prin contract, alături de creanțe în raport cu bugetul 

public și alți debitori. Societatea a aplicat ajustări pentru deprecierea creanțelor – debitori diverși în valoare de 61 mii lei. 

Creșterea cu 9,9% a creanțelor, coroborată cu diminuarea cu 14,8% a disponibilităților bănești mai ales pe fondul plății 

dividendelor către acționari în valoare de 3,8 mil. lei a determinat scăderea valorii activelor curente cu 3,4% față de 

începutul perioadei de raportare. 



 

6 
 

 Activele imobilizate 

În primele șase luni ale exercițiului curent, investiția în valoare de 163,9 mii lei în mijloace de transport și, respectiv, de  

15,4 mii lei in echipamente, aparaturi etc. a indus o creștere de 6,73% a valorii imobilizărilor corporale și de 6,66% pentru 

activele imobilizate în raport cu 01.01.2020.  

Evoluțiile compensatorii ale activelor curente și, respectiv, activelor imobilizate au condus la diminuarea cu 1,7%, față de 

începutul anului, a valorii activului total.  

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 

Indicatori ai poziției financiare 

(valorile sunt exprimate în lei) 

2019 

30 iunie 

2020  

01 ianuarie 

2020 

30 iunie 

Variație 

30.06.2020 / 

31.12.2019 

Pondere în  

Total Pasiv  

(%), la 

31.12.2020 

Datorii curente 5.868.363 4.905.127 5.758.979 +17,4% 49,1% 

Împrumuturi bancare 200.400 200.400 200.400  - 1,7% 

Datorii legate de activitatea de 

intermediere 
4.993.661 4.116.732 4.653.957 +13 % 39,7% 

Alte datorii pe termen scurt 674.302 587.995 904.622 +53,9% 7,7% 

Datorii non-curente 1.099.400 999.200 899.000 -8,4% 7,7% 

Împrumuturi pe termen lung 1.099.400 999.200 899.000 -10 % 7,7% 

Datorii totale 6.967.763 5.904.327 6.657.979 +12,8% 56,7% 

Capital social  500.000 500.000 500.000   

Rezerve, din care: 100.000 100.000 100.000   

Rezerve legale 100.000 100.000 100.000   

Rezultat reportat 792.926 792.926 1.632.700   

Rezultatul perioadei 2.534.649 4.639.774 2.844.244   

Capitaluri proprii totale 3.927.575 6.032.700 5.076.944 -15,8% 43,3% 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI 

DATORII 
10.895.338 11.937.027 11.734.923 -1,69% 100% 

 

Datorii 

În perioada de raportare, valoarea datoriilor pe termen scurt față de instituțiile de credit s-a limitat, în continuare, la ratele 

scadente în termen de un an aferente împrumutului pe termen lung. De asemenea, societatea nu a contractat alte credite 

pe termen lung, datoriile cu termen de exigibilitate mai mare de un an deținând o pondere de 13,5% din datoriile totale. 

Având în vedere particularitățile activității de brokeraj, datoriile legate de activitatea de intermediere, care compun 80,8% 

din datoriile pe termen scurt, sunt sume datorate asigurătorilor care nu au atins scadența de 30 de zile. Valoarea acestora, 

mai mare cu 13,1% față de începutul anului, reflectă aceeași dinamică a activității de intermediere aferentă ultimului ciclu 

de decontare, cu impact asupra valorii datoriilor pe termen scurt (+17,4%) și a datoriilor totale (+12,8%). În acest context, 

creșterea datoriilor societății nu exprimă un nivel mai mare de îndatorare, ci este rezultatul conjunctural al unei evoluții 

cu caracter ciclic. 

Alte datorii pe termen scurt, în valoare de 904,6 mii lei se compun din datorii privind personalul, datorii fiscale și datorii 

privind asigurările sociale (70,2%), sume datorate asistenților în brokeraj (11,3%), obligația de plată aferentă contractului 

de leasing (12,78%) și alte datorii fata de creditori diverși (5,74%).   
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Capitaluri proprii 

Plata dividendelor în valoare de 3.800 mii lei acordate acționarilor în conformitate cu hotărârea AGOA nr. 10/28.04.2020,  

echivalent al unui dividend brut de 1,52 lei /acțiune, coroborată cu rezultatul net pozitiv al perioadei de raportare în 

valoare de 2.844,2 mii. lei au determinat diminuarea capitalurilor proprii ale emitentului cu 955,8 mii lei, respectiv cu 15,8% 

față de începutul exercițiului financiar 2020.  

2.1.2. Analiza performanței financiare 

În primul semestru al anului 2020, deși afectată de efectele pe plan social și economic ale pandemiei COVID19, societatea 

a menținut curba de creștere a rezultatelor și performanței activității sale. Raportată la aceeași perioadă a anului trecut, 

valoarea primelor intermediate a crescut cu 12.923,4 mii lei, (+6,7%), în timp ce comisionul mediu brut de intermediere în 

relația cu asigurătorii a crescut cu 0,13 p.p., la 18,5%, un nivel superior comisionului mediu brut pe piața intermediarilor 

de asigurări calculat de către ASF pentru primul trimestru al anului 2020  (conform Raport ASF), de 17,5%. În consecință, 

atât veniturile cât și profitul raportate la 30.06.2020 sunt în creștere față de primul semestru al exercițiului financiar 

anterior. 

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE     

Indicatori ai performanței financiare 

(valorile sunt exprimate în lei) 

2019 

30 iunie 

2020 

30 iunie 

Variație 

Sem. I 2020  

/ Sem. I 2019  

Pondere în categ 

de venit / 

cheltuială aferentă 

(%), 2020 

Venituri din exploatare, din care: 35.174.154 37.816.160 +7,5% 100% 

Venituri din activitatea de intermediere 35.174.154 37.816.160 +18,3% 100% 

Venituri din subvenții și alte venituri din 

exploatare 
 - -  - - 

Cheltuieli de exploatare. din care: 32.230.837 34.569.293 +7,3% 100% 

Cheltuieli cu comisioanele datorate 

asistenților în brokeraj 
29.490.116 31.854.108 +8,0% 92,2% 

Cheltuieli privind serviciile prestate de terți 1.186.458 955.250 -19,5% 2,76% 

Cheltuieli cu materialele consumabile și 

materiale de natura obiectelor de inventar 
170.214 70.649 -58,5% 0,20% 

Cheltuieli cu alte impozite. taxe și 

vărsăminte asimilate 
68.503 58.983 -13,9% 0,17% 

Cheltuieli cu personalul 1.163.588 1.361.456 +17% 3,94% 

Cheltuieli cu amortizarea 55.451 59.234 +6,8% 0,17% 

Alte cheltuieli de exploatare 96.507 209.613 +117,2% 0,61% 

REZULTAT DIN EXPLOATARE 2.943.317 3.246.867 +10,3% - 

Venituri financiare 22.110 30.473 +37,8% - 

Cheltuieli financiare 30.520 31.282 +2,5% - 

REZULTAT FINANCIAR (8.410) (809) - - 

REZULTAT BRUT 2.934.907 3.246.058 +10,6% - 

Impozit pe profit 400.258 401.814 +0,4% - 

REZULTAT NET 2.534.649 2.844.244 +12,2% - 

Aprecierea veniturilor din activitatea de brokeraj cu 7,5% față de primul semestru al anului 2019 a fost susținută cu 

precădere de creșterile accentuate, față de aceeași perioadă de referință, a volumului de prime intermediate pentru 

asigurarea materialului feroviar rulant (+69%), asigurări pentru pierderi financiare (+66%), dar și de creșterea cu 61% a 

Asigurărilor de sănătate, cu 16% a Asigurărilor de viață sau, cu 6% a RCA. 

https://asfromania.ro/files/rapoarte/Raport%20privind%20evolutia%20pietei%20asigurarilor%20la%2031%20martie%202019.pdf
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Cheltuielile cu comisioanele datorate asistenților în brokeraj, o categorie de cheltuieli „în oglindă” cu cea a veniturilor din 

activitatea de intermediere, cu o pondere de 92,2% în totalul cheltuielilor de exploatare, s-au majorat cu 8% în perioada de 

analiză față de cea de referință.  

În contextul condițiilor socio-economice restrictive și provocatoare, conducerea societății asigură evoluția pozitivă a 

indicatorilor de performanță fără periclitarea proiectele de dezvoltare în derulare, printr-un management atent al 

costurilor caracterizat prin prioritizarea și eficientizarea acestora.  

În timp ce dinamica cheltuielilor cu personalul reflectă dezvoltarea activității societății, majorându-se cu 17% în perioada 

de raportare față de cea de referință, majoritatea celorlalte categorii de cheltuieli au înregistrat diminuări semnificative. 

Cheltuielile privind serviciile prestate de terți se reduc cu 19,5%, pe fondul temporizării lucrărilor de întreținere și renovare 

la noul sediu, pentru care cheltuielile aferente scad cu 88,2%, al finalizării parțiale a implementării platformei 24Broker 

sau al anulării evenimentelor cu impact asupra cheltuielilor de protocol, care se diminuează, de asemenea, cu 95%. Totuși, 

promovarea serviciilor și brandului Transilvania Broker în mediul online continuă să fie prioritară, atrăgând cheltuieli mai 

mari cu 13% față de aceeași perioadă a exercițiului precedent. 

De asemenea, atitudinea de solidaritate și responsabilitate socială – o valoare a culturii manageriale a Transilvania Broker 

– se reflectă în majorarea cheltuielilor cu donații și sponsorizări cu 116 mii lei (+123,4%) față de primul semestru al anului 

2019, din care 50.000 lei sunt direcționați spre Spitalul Colentina din București, o contribuție directă în lupta împotriva 

pandemiei COVID19. 

În aceste condiții, la 30.06.2020, cheltuielile totale de exploatare sunt cu 2.338 mii lei mai mari decât în perioada de referință 

(+7,3%), rezultatul brut din exploatare ajungând la 3.247 mii. lei, cu 10,3% mai mult comparativ cu valoarea indicatorului 

la 30.06.2019. 

Pierderea financiară de 0,8 mii lei, rezultatul diferenței dintre veniturile din dobânzi (30,1 mii lei) și alte venituri (0,37 mii 

lei), pe de o parte, și cheltuielile cu dobânzile (29,1 mii lei) și alte cheltuieli financiare (2,19 mii lei) pe de cealaltă parte, este 

înglobată în rezultatul brut pozitiv al perioadei de raportare în valoare de 3.246 mii. lei. Profitul net, cu 12,2% mai mare 

decât cel al primului semestru al exercițiului anterior, este în valoare de 2.844 mii. lei. 

Raportat la bugetul pentru exercițiul financiar 2020 aprobat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.04.2020, 

care încorporează impactul estimat de către conducere a pandemiei COVID19 asupra evoluției și rezultatelor Transilvania 

Broker, la 30.06.2020 societatea a realizat 53% din veniturile bugetate pentru anul 2020 și 57% din profitul previzionat, 

procente mai mari cu 2 p.p decât cele aferente semestrului I al exercițiului anterior. 

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli; vânzări sau opriri de segmente de activitate 

În perioada analizată Transilvania Broker de Asigurare S.A. nu are constituite provizioane pentru riscuri și cheltuieli și nu 

a înregistrat vânzări sau opriri de segmente de activitate în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 

luni.  

Dividende declarate și plătite 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită la 28.04.2020 a hotărât repartizarea a 81,9% din profitul realizat în 

exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 pentru dividende, ceea ce corespunde unui dividend brut pe acțiune de 1,52 lei 

și un randament al acțiunii de 10,13%. Valoarea brută a acestora a fost de 3.800 mii lei, iar plata dividendelor s-a efectuat 

începând cu 03.06.2020, conform hotărârii AGOA nr. 10/28.04.2020 și a raportului curent nr. 214/127.05.2020. 

2.1.3. Analiza fluxurilor de numerar 

La 30.06.2020, la nivelul trezoreriei societății s-a constatat numerar și echivalente de numerar în valoare de 4.543 mii lei, 

cu 39% mai mare decât cea înregistrată la 30.06.2019 (+1.274 mii) și cu 14,8% mai mică decât la 31.12.2019 (-789,6 mii lei). 
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Schimbările importante la nivelul numerarului în cadrul activității de bază, în primele 6 luni ale exercițiului financiar 2020 

se corelează în mod special cu plata dividendelor.   

2.1.4. Analiza indicatorilor economico-financiari cheie 

Indicatorii de lichiditate, solvabilitate, de risc dar și de profitabilitate au evoluat favorabil Transilvania Broker de Asigurare 

S.A. în primele șase luni ale exercițiului financiar curent, în raport cu aceeași perioadă a anului trecut. 

În structura activelor curente, valoarea stocurilor este nulă iar creanțele aferente activității de intermediere sunt 

predominante (87,2% din total creanțe și 45,8% din total active circulante). De asemenea, structura datoriilor curente 

evidențiază ponderea de 81% care revine datoriilor legate de activitatea de brokeraj. Având în vedere că, atât datoriile cât 

și creanțele legate de activitatea de brokeraj sunt intercorelate și cu scadența certă la 30 de zile, în contextul specific 

activității de intermediere derulate de Transilvania Broker, indicatorii lichidității curente și imediate devin mai puțin 

relevanți pentru tabloul echilibrului financiar pe termen scurt.   

Valorile calculate pentru acești indicatori denotă, însă, un nivel satisfăcător al capacității societății de a-și onora obligațiile 

curente pe seama activelor circulante. Remarcăm, de asemenea, poziția favorabilă pentru indicatorul cash ratio care indică 

disponibilități suficiente de numerar și echivalente de numerar pentru acoperirea datoriilor cu exigibilitate pe termen 

scurt. 

Indicatori de lichiditate și 

solvabilitate  
Formula de calcul 

2019 

30 iunie 

2020 

01 ianuarie 

2020 

30 iunie 

Interval 

referință 

Lichiditatea curentă / 

imediată 

Active curente (-Stocuri) /  

Datorii curente 
1,501 2,016 1,658 >2 / >1 

Lichiditatea rapidă 

(cash ratio) 

Disponibilități bănești / 

Datorii curente 
0,558 1,087 0,789 >0,3 

Solvabilitatea generală  Active totale / 

 Datorii totale 
1,564 2,022 1,763 >1 

Solvabilitatea patrimonială  Capitaluri proprii / 

(Capitaluri proprii + Datorii) 

*100 

36,1% 85,8 43,3% >30% 

 

Indicatorii de solvabilitate prezintă valori superioare nivelului calculat pentru primul semestru al anului 2019, dar și 

superioare pragurilor de confort. Datoriile totale pot fi acoperite de activele totale de peste 1,7 ori, iar capitalurile proprii 

reprezintă 43,3% din sursele totale de finanțare ale activității. 

Indicatori de risc Formula de calcul 
2019 

30 iunie 

2020 

01 ianuarie 

2020 

30 iunie 

Interval 

referință 

Ind. gradului de îndatorare 
Datorii pe termen lung/  

Capital permanent*100 
21,87% 14,21% 15% < 50% 

Rata de îndatorare globală 
Datorii totale / Active 

totale*100 
63,9% 49,5% 56,7% < 80% 

Cei doi indicatori calculați pentru nivelul de îndatorare al societății prezintă valori semnificativ inferioare pragului maxim 

de referință, indicând poziționarea societății într-o zonă de risc scăzut. 

La 30.06.2020, gradul de îndatorare a crescut ușor față de finalul exercițiului anterior ca urmare a reducerii capitalului 

permanent prin acordarea de dividende compensată parțial cu profitul realizat în perioada de raportare. Majorarea 

datoriilor legate de activitatea de distribuție (+13%) care compun datoriile totale în proporție de 70%, alături de diminuarea 

activului total pe fondul reducerii disponibilităților monetare cu 14,8% (-789,6 mii lei), au determinat o rată de îndatorare 
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globală superioară valorii calculate la 31.12.2019. Aceasta rămâne, însă, inferioară nivelului raportat la sfârșitul primului 

semestru al exercițiului anterior.  

Indicatori de profitabilitate Formula de calcul 
2019 

30 iunie 

2020 

30 iunie 

Marja rezultatului din exploatare Rez. Operațional / Cifra de Afaceri *100 8,4% 8,6% 

Marja profitului net Profit net / Cifra de Afaceri *100 7,2% 7,52% 

Marja rentabilității financiare Profit net / Capitaluri Proprii *100 64,53% 56% 

Rentabilitatea capitalului permanent Profit net / Capital Permanent *100 50,42% 47,6% 

În perioada de raportare față de perioada de referință, marja rezultatului din exploatare, precum și marja profitului net 

prezintă variații pozitive, favorabile societății. În același timp, valorile indicatorilor de rentabilitate financiară și a 

capitalului permanent sunt în scădere, dată fiind creșterea profitului net într-un ritm mai mic decât cel al creșterii valorii 

capitalului propriu și a capitalului permanent. 

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 pe termen scurt, mediu și lung, precum și un 

management eficient al resurselor societății exprimat prin rezultate pozitive și niveluri de profitabilitate crescătoare. 

2.2. Analiza activității Transilvania Broker de Asigurare S.A. 

Transilvania Broker de Asigurare S.A. este o societate de intermediere în domeniul asigurărilor, care și-a început activitatea 

în anul 2006, în municipiul Bistrița. În cei aproape 14 ani de existență, activitatea operațională a societății s-a extins în 

București și 39 de județe ale țări prin rețeaua de peste 1.300 asistenți în brokeraj. 

Societatea desfășoară activități și servicii specifice sectorului de intermediere în asigurări, fiind autorizată de Autoritatea 

de Supraveghere Financiară în calitate de broker de asigurare. Potrivit Actului Constitutiv, are ca obiect principal de 

activitate desfășurarea de „Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii, cod CAEN 662”, subdomeniul principal 

de activitate fiind “Activități ale agenților și brokerilor de asigurări; negocieri pentru clienți persoane fizice sau juridice, 

asigurați ori potențiali asigurați, încheierea contractelor de asigurare și acordarea asistenței înainte și pe durata derulării 

contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz (cod 6622)”. Conexe la activitatea de bază, societatea 

realizează și „Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor (cod 6621)”. 

Adresându-se tuturor segmentelor de cerere ale pieței de asigurări, societatea poziționează în centrul filozofiei și practicii 

de afacere „clientul”, ale cărui nevoie de asigurare sunt abordate integrat. În acest sens, agenții societății dispun de 

pregătirea și instrumentele necesare pentru a oferi scheme și programe de asigurare complete customizate pe interesele 

integrate ale clientului. 

De asemenea, serviciile oferite nu se limitează la intermediere pe piața asigurărilor, ci includ servicii de identificare, 

evaluare și soluții de gestiune a riscurilor, soluții de minimizare sau transfer al riscurilor asigurabile, analize de eficiență 

și eficientizare a polițelor aflate în derulare. 

Datorită strategiei de dezvoltare urmărită cu consecvență de conducerea societății, începând cu anul 2015 Transilvania 

Broker de Asigurare S.A. se află între primele patru societăți de brokeraj în asigurări dintre cele 287 de societăți active, 

conform raportului elaborat și publicat anual de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cota de piață, la 

31.12.2019 fiind de 5, 5%.  

  

https://asfromania.ro/files/analize/Evolutia_pietei_asigurarilor_in_2019_03042020.pdf
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Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care afectează sau ar putea afecta lichiditatea 

societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut 

Prin caracterul reglementat al pieței și activității societății precum și datorită politicii de investiții ale companiei, 

conducerea societății Transilvania Broker de Asigurare S.A. nu a identificat elemente, evenimente, factori de incertitudine 

sau tendințe care să fi afectat, sau să poată afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. 

Impactul cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății, comparativ 

cu aceeași perioadă a anului trecut 

În perioada de raportare încheiată la 30.06.2020, precum și în următoarele 6 luni, societatea nu a înregistrat și nu 

preconizează că va înregistra cheltuieli de capital de natură să afecteze poziția și performanțele financiare. 

Evenimente, tranzacții, schimbări economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază 

Comparativ cu perioada de referință încheiată la 30.06.2019, primele șase luni ale exercițiului financiar curent 2020 sunt 

afectate de efectele crizei sanitare, sociale și economice induse de pandemia COVID19, în contextul căreia conducerea a 

ajustat așteptările pentru anul în curs la rate de creștere mai mici decât pentru perioada anterioară. Vectorul de creștere 

pentru perioadele următoare va fi dezvoltarea activității în mediul online, testarea platformei fiind inițiată în luna august 

2020.  

O intensificare a efectelor negative ale pandemiei în următoarele 6 luni ar putea afecta veniturile societății în raport cu 

exercițiul anterior, dar conducerea consideră că acest risc a fost încorporate în bugetul previzionat pentru anul în curs.  

III. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI 

Situații în care compania a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare 

Pe parcursul semestrului I al anului 2020, Transilvania Broker de Asigurare S.A. și-a onorat integral și în termenul 

contractual sau legal obligațiile financiare scadente. 

Modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de companie 

În perioada de raportare, nu au avut loc modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de 

Transilvania Broker. 

III. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE 

În perioada de analiză, Transilvania Broker de Asigurare S.A. nu a înregistrat și raportat tranzacții cu entități afiliate. 

IV. ALTE INFORMAȚII 

Informațiile financiare din acest raport interimar au fost integral preluate din raportările contabile semestriale 

întocmite la 30 iunie 2020. Acestea nu au fost auditate.  

Din punct de vedere statutar și administrativ, menționăm, în perioada de raportare, inițierea demersurilor în vederea 

modificării numărului de membri ai Consiliului de administrație, pentru alinierea la cele mai bune practici de guvernanță 

corporativă pentru o societate listată, dar și a demersurilor pentru înființarea unui punct de lucru în București, parte a 

strategiei de intensificare a activității în această regiune. 

 

Președinte al Consiliului de Administrație, 

NICULAE DAN 
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