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Către: Bursa de Valori București S.A. 

         Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 33/2022 

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si 
operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare. 
 
Data raportului 05.09.2022 
Denumirea societății Softbinator Technologies S.A 
Sediul social Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 

5, București, România 
Telefon +40 31 860 21 01 
Email investors@softbinator.com 
Website investors.softbinator.com 
Nr. înreg. la ONRC J40/13638/2017 
Cod unic de înregistrare RO 38043696 
Capital social subscris și vărsat 1.026.690 lei 
Număr de acțiuni 10.266.900 
Simbol CODE 
Piața de tranzacționare MTS AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Declarație privind rezultatele financiare 

Conducerea Softbinator Technologies S.A. (denumită în continuare „Compania”), în urma analizării 

întrebărilor primite din partea investitorilor cu privire la raportul referitor la Rezultatele Financiare 

aferente S1 2022, publicat în data de 02.09.2022, informează piața cu privire la următoarele: 

În ceea ce privește modul în care au fost consolidate rezultatele financiare ale companiilor din 

grup, conform art. 510 din Standardele Române de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului 

Finanțelor nr. 1802/2014, la consolidarea rezultatelor financiare, veniturile și cheltuielile entităților 

incluse în consolidare trebuie încorporate integral în contul de profit și pierdere consolidat 

(respectiv, pentru întreaga perioadă pentru care se realizează consolidarea, indiferent de perioada 

în care companiile respective au făcut parte din grup, pe parcursul perioadei de raportare). 

În spiritul prevederilor menționate mai sus, în toate tranzacțiile de M&A încheiate până în prezent, 

părțile au agreat că Softbinator Technologies va prelua drepturile asupra întregului profit (conform 

procentului de achiziție), indiferent de momentul la care Compania a preluat participații în 

companiile pe care le deține.  

Referitor la includerea dividendelor în rezultatele financiare consolidate pentru S1 2022, Compania 

dorește să sublinieze că aceste dividende sunt aferente unei perioade anterioare celei care face 

obiectul raportării (și anume rezultate financiare generate în S1 2022) și, având în vedere că 

Softbinator Technologies nu a consolidat anterior rezultatele companiilor din grup, dividendele au 

fost incluse în rezultatul consolidat pentru S1 2022. Pentru asigurarea coerenței, conducerea 

Companiei informează piața că a eliminat includerea acestor dividende din rezultatul consolidat 

aferent S1 2022 și, prin urmare, Compania va publica în zilele următoare rezultatele financiare 
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consolidate pentru anul 2021 și va actualiza în consecință raportul pentru S1 2022. Ambele 

documente vor fi publicate în piață printr-un raport curent separat. 

De asemenea, conducerea dorește să informeze acționarii că, în prezent, Compania se află în 

discuții cu autoritățile relevante pentru a stabili dacă poate începe raportarea voluntară a 

rezultatelor consolidate. În prezent, Softbinator Technologies S.A. nu îndeplinește criteriile care ar 

impune raportarea situațiilor financiare consolidate către Ministerul Finanțelor, astfel cum acestea 

sunt prevăzute în Standardele Române de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului 

Finanțelor nr. 1802/2014. 

 

Daniel ILINCA 

Director General 


