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INFORMAȚII EMITENT 
 

 
 

INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR 

Tipul raportului Rezultate financiare preliminare 2022 

Pentru exercițiul financiar 01.01.2022 – 31.12.2022 

Data publicării 22.02.2023 

INFORMAȚII EMITENT 

Nume Softbinator Technologies S.A 

Cod fiscal RO 38043696 

Nr. înreg. Registrul Comerțului J40/13638/2017 

Sediul social 
Str. Costache Negri 1-5, etaj 4, sector 5, 
București 

INFORMAȚII DESPRE INSTRUMENTELE FINANCIARE  

Capital subscris și vărsat  1.026.690 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile 
mobiliare 

SMT-AeRO Premium 

Total număr de acțiuni  10.266.900 

Simbol CODE 

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI 

Telefon  031 860 21 01 

E-mail investors@softbinator.com 

Website www.softbinator.com 

 
 

 

 

Situațiile financiare individuale și consolidate preliminare la 31 decembrie 2022, prezentate în paginile 

următoare, sunt neauditate. 
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MESAJ DE LA CEO 
  

Stimați acționari,  

În 2022, Softbinator Technologies a intrat într-o etapă de 
dezvoltare accelerată și, în mod natural, am făcut tranziția de la 
o companie de IT la un grup format din entități care completează 
și extind paleta noastră de servicii și soluții. A fost un an în care 
am avut parte de o activitate intensă la nivelul tuturor companiilor 
din grup, înregistrând creșteri la nivel individual pentru fiecare, 
din punctul de vedere al veniturilor. Prin urmare, în 2022, la nivel 
consolidat, am înregistrat venituri totale din exploatare de 38,6 
milioane de lei, mai mult decât dublu (+117%) față de anul 2021 
și un profit net de 5,8 milioane de lei, o apreciere cu 76%.  

La nivel individual, veniturile totale din exploatare aferente 
Softbinator Technologies au crescut cu 29%, ajungând la 21,5 
milioane de lei în anul 2022, ca urmare a intensificării activității 
de dezvoltare de software la comandă. Această componentă a 
contribuit cu 20,4 milioane de lei la cifra de afaceri netă corespunzătoare activității 
preponderente efectiv desfășurate, o apreciere de 40% comparativ cu anul 2021. Această 
creștere a fost determinată de o serie de factori precum, atragerea de noi clienți, reușind să 
includem nouă noi clienți în portofoliul nostru pe parcursul anului 2022, ajustarea tarifelor 
pentru contractele existente și vânzarea de noi servicii cu tarife mai mari. La nivel de profit, 
în 2022, Softbinator Technologies a înregistrat un profit net de 3,3 milioane de lei, o creștere 
cu 24% față de 2021.  

Consider că este important de menționat că deschiderea biroului din SUA la jumătatea anului 
trecut a început să dea deja roade, în 2022, peste 51% dintre clienții companiei fiind din SUA, 
o piață în care vom continua să ne intensificăm eforturile pentru a atrage un număr și mai 
mare de clienți. Strategia noastră rămâne în continuare planificată la nivel consolidat și vom 
continua să vizăm creșterea tuturor companiilor din grup, prin echipele multidisciplinare 
integrate, care dețin toate resursele necesare de a livra mai mult și mai eficient pentru toți 
clienți existenți și potențiali.  

Cu toate acestea, la nivel de echipe ne dorim să continuăm să identificăm noi talente, care 
pot aduce valoare adăugată grupului nostru pe termen lung. Din acest motiv, la finalul anului 
2022 am oficializat un parteneriat de peste 10 ani cu Facultatea de Matematică și Informatică 
a Universității din București, unde sunt numeroși studenți talentați, care au potențialul ca în 
următorii ani să fie implicați în proiecte de IT&C care rezolvă problemele viitoare ale lumii. 
Astfel, suntem mândri că odată cu oficializarea parteneriatului, am inaugurat împreună un 
laborator de informatică de ultimă generație și, totodată, ne angajăm să continuăm investițiile 
în educația viitoarelor generații de programatori și dezvoltatori. Acest sprijin va consta atât în 
achiziționarea de echipamente de ultimă generație, cât și în transferul de cunoștințe realizat 
prin intermediul colegilor noștri, care susțin deja diverse cursuri în cadrul facultății. 

În ceea ce privește strategia de M&A, rezultatele obținute de companiile din grup confirmă 
faptul că la nivel de astfel de tranzacții suntem pe drumul cel bun. Astfel, vizăm în continuare 
atragerea de noi companii în grupul nostru, prin care să extindem gama de servicii și produse 
oferite. Credem că anul 2023 va fi unul bun pentru realizarea de achiziții, în contextul în care 
companiile mai mici, dar bine specializate, vor putea să vină alături de noi să lucrăm împreună 
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în cadrul unor proiecte internaționale de renume, cu vizibilitate ridicată și expunere la cele mai 
înalte standarde de tehnologie.  

Având în vedere planurile de creștere la nivel consolidat, aveam nevoie să aducem alături de 
noi oameni cu experiență vastă în domeniul investițiilor, dar și în ceea ce privește strategia 
financiară și de scalare a unei afaceri. Astfel, la începutul acestui an, ne-am întărit echipa de 
conducere, prin atragerea lui Vlad Deliu și numirea acestuia în funcția de Director Financiar 
(CFO) la nivelul grupului. Vlad va fi responsabil de coordonarea activității departamentului 
financiar și implementarea strategiei financiare a grupului. De asemenea, împreună cu echipa 
de conducere, acesta va contribui la realizarea strategiei de creștere și expansiune globală a 
Softbinator Technologies și va fi implicat în activitățile privind atragerea de capital și viitoarele 
tranzacții de M&A.  

În încheiere, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, colaboratorilor, partenerilor și acționarilor 
care au fost alături de noi în 2022 și fără de care nu am fi ajuns la punctul în care ne aflăm 
astăzi: un grup de companii ce furnizează servicii complete de dezvoltare produse software – 
management de produs, design de produs, dezvoltare software, dezvoltare blockchain și 
marketing de produs – pentru companii inovatoare, prezente în cele mai competitive piețe din 
lume, precum SUA și în special Silicon Valley.   

În paginile următoare ale acestui raport sunt prezentate mai multe detalii despre activitatea 
noastră în anul 2022. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră, fie că este vorba 
despre afacerile grupului nostru sau activitatea Softbinator Technologies pe piața de capital, 
vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la investors@softbinator.com.   

 

 

 

Daniel ILINCA 

CEO 

 
  

mailto:investors@softbinator.com
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INDICATORI CHEIE 2022 
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DESPRE SOFTBINATOR TECHNOLOGIES 
 
 

SCURT ISTORIC 

Softbinator Technologies S.A. este o companie românească cu o creștere accelerată în ultimii 
ani, ce furnizează servicii de dezvoltare a produselor software utilizând tehnologii de ultimă 
oră (cutting-edge) cu un accent puternic pe Blockchain, Inteligență Artificială și DevOps. 
Serviciile și produsele companiei sunt utilizate la nivel global, atât de startup-uri, IMM-uri, 
unicorni, cât și de clienți din Fortune 500 alături de care se construiesc echipe complexe, care 
respectă metodologia Agile. Profilul organizației este orientat spre dezvoltarea de produse, 
aceasta fiind apreciată pentru abilitatea de a livra rapid rezultate.  

Softbinator Technologies formează echipe Agile (Scrum sau Kanban) pentru clienții săi, 
măsurând și îmbunătățind constant performanța sa. Fundamental, compania se axează pe 
cele 3 principii din Scrum (cel mai popular cadru Agile): inspecție, transparență și 
adaptabilitate, și construiește soluții pentru diverse industrii utilizând cele mai bune practici 
de inginerie software, tehnologii de ultimă oră și cele mai noi instrumente. În ultimii ani, 
compania și-a îndreptat atenția spre blockchain (atât zona de criptomonede, dar mai ales 
blockchain ca o soluție pentru a îmbunătăți încrederea în sisteme și aplicații din afara sferei 
monetare) și inteligența artificială (vedere artificială – computer vision și învățare automată – 
machine learning). 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII COMPANIEI 

Softbinator Technologies S.A. este o companie de dezvoltare de software, specializată în 
designul, dezvoltarea și lansarea pe piață de produse inovative alături de clienți din SUA, 
Europa (UK, Germania, România), Orientul Mijlociu (Israel, Kuweit) și Asia (Singapore). În 
prezent, Softbinator Technologies are aproximativ 180 de angajați și colaboratori ce își 
desfășoară activitatea atât în sediul din București, cât și din Brașov, Constanța, Iași și 
Timișoara. 
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PORTOFOLIU COMPLET DE PRODUSE ȘI SOLUȚII 

 

GRUPUL SOFTBINATOR 

La 31 decembrie 2022, structura organizatorică a Softbinator Technologies este următoarea: 

 

WISEUP (Wise Tech Unit SRL) 

WiseUp a fost înființată în 2016, inițial, ca o agenție de consultanță de produs, și a trecut prin 
mai multe iterații, până a ajuns la un model de business stabil și scalabil la finalul lui 2019, 
când a început și expansiunea pe piețele nord Americane. Din punct de vedere pur contabil, 
oferă servicii de dezvoltare software, UI/UX, QA și Management de Produs, dar din punct de 
vedere business reprezintă partenerul de dezvoltare produs pentru clienții săi, oferind servicii 
integrate de produs.  

Principalul avantaj competitiv al WiseUp, este faptul că formează și lucrează cu profesioniști 
care au un profil de tip T. Profilul T se referă la profesioniști care sunt generaliști pe o suită 
de domenii conectate și specialiști pe unul dintre ele. Acest aspect se împletește cu alinierea 
la tehnologiile cu cea mai rapidă creștere pe piața nord americană: React.Js și Node.Js cu 
AWS pentru dezvoltare software și devops, și Figma pentru UI/UX.  

În 2021, WiseUp a început colaborarea cu multiplii clienți activi în zona de asigurări, o piață 
care valorează peste 1 trilion de dolari, management de reclame digitale și Internet of Things, 
extinzând contractele noi câștigate în 2021 și pe anul 2022.   

IXPERI (Ixperi Product Design SRL) 

Ixperi este un studio de Digital Product Design înființat în martie 2021, ce se diferențiază de 
alte agenții clasice prin modul unic de lucru și structura echipelor, de tip product squads, 
structură întâlnită în echipe de elită din mari companii precum Spotify, Meta sau Google.  
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Ixperi construiește pe o bază foarte solidă, fiind fondată de Radu Vucea, un nume în design-
ul digital românesc, cu o experiență de peste 17 ani în crearea de produse B2B și B2C. Un alt 
diferențiator major al Ixperi în piață este miza pe un departament solid de research, un lucru 
foarte rar întâlnit în studiouri de design, dar și un parteneriat solid cu o scoală de Product 
Design, ceea ce facilitează atragerea de talent. 

Încă de la început, clienții au recunoscut rapid valoarea pe care Ixperi o oferă prin modul de 
lucru și expertiza cu care vine, astfel lucrând cu clienți din variate industrii, de la Fintech la 
Health & Fitness, Beauty & Wellness, Hospitality, Social media și Crypto, reușind să se extindă 
în diverse arii geografice, de la SUA până în Europa și Asia.  

[E-SPRES-OH] (Espresoh Tech SRL) 

[e-spres-oh] este o companie de software din Timișoara, specializată în dezvoltarea de 
proiecte end-to-end inovatoare. Cu o activitate de peste un deceniu, [e-spres-oh] livrează 
produse și servicii software complexe, pentru clienți din toată lumea. 

[e-spres-oh] este o companie matură, cu un management cu background solid în Business 
Analysis, Product Ownership și Software Development. Echipa este formată din peste 40 de 
programatori, designeri UX/UI și Project Managers, angajați și colaboratori permanenți, cu 
experiență în dezvoltarea de aplicații software folosind tehnologii de ultimă generație. Mizând 
pe scalabilitate, flexibilitate, cros-funcționalitate și autonomie, echipele [e-spres-oh] pot livra 
tot spectrul de servicii software necesare dezvoltării unui produs de succes, printr-o 
metodologie de tip Agile perfecționată de-a lungul anilor.  

[e-spres-oh] are în prezent clienți în domenii precum: Marketing, Legal, Property Maintenance, 
Real Estate, Fintech și (Family) Safety, iar în trecut a mai lucrat cu clienți din domenii ca 
Education, Transport (Aviation & Car Rentals) și City Management.  

Clienții principali ai [e-spres-oh] sunt din Statele Unite ale Americii, iar o pondere mai mică se 
află în Europa. 

DIGITAL TAILORS (Overwatch Studios SRL & Littleland SRL) 

Digital Tailors este o companie de product & content marketing pentru startup-uri și companii 
de tehnologie. Agenția lucrează doar cu produse din industria IT&C și oferă servicii complete 
de marketing de produs, de la etapa de design și concepere a produsului, până la validare, 
testare de piață, poziționare și strategie de lansare. 

Activitatea agenției este susținută de o echipă de 10 oameni și o suită de colaboratori, oferind 
servicii integrate de marketing, inclusiv: content marketing, social media marketing, 
performance marketing, design & grafică, project management, dar și consultanță și 
workshop-uri de product marketing.  

În portofoliul agenției se regăsesc atât clienți B2B, cât și clienți B2C, din verticale de business 
precum developer tools, business apps, blockchain, educational apps, entertainment apps. 
Portofoliul agenției cuprinde clienți din România, Germania și SUA, toate produsele adresând 
piața globală.  
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EVENIMENTE CHEIE ÎN 2022 ȘI DUPĂ 
ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE 
RAPORTARE 
 

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 7 FEBRUARIE 2022 

În data de 7 februarie 2022, au avut loc Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a 
Acționarilor Softbinator Technologies. Pentru ambele adunări, cvorumul legal și statutar a fost 
constituit la prima convocare. 

În cadrul AGA, acționarii au votat pentru modificarea Consiliului de Administrație al Companiei. 
Astfel, a fost aprobată încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al 
IVYLON MANAGEMENT SRL. De asemenea, a fost aprobată numirea în Consiliul de 
Administrație a IMPETUM MANAGEMENT SRL, reprezentată de Andrei Valentin Cionca. 
Mandatul aferent poziției expiră la data de 16 aprilie 2025. 

CONTRACT SEMNIFICATIV 

Pe 31 martie 2022, Softbinator a reziliat și a încheiat un contract semnificativ pentru 
dezvoltarea de software cu același partener de afaceri (dar o societate diferită), o companie 
de e-commerce din SUA. Valoarea contractului este de 2.701.440 lei și este scadent la data 
de 31 martie 2023. 

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13 APRILIE 2022 

În data de 13 aprilie 2022, au avut loc Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a 
Acționarilor Softbinator Technologies. Pentru ambele adunări, cvorumul legal și statutar a fost 
constituit la prima convocare. 

În cadrul AGA, acționarii au votat în favoarea aprobării: Raportului Anual 2021 și situațiilor 
financiare individuale, repartizării profitului net aferent anului 2021, Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli 2022, Politicii de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație. 

De asemenea, acționarii Softbinator au aprobat în cadrul AGEA operațiune de majorare a 
capitalului social al companiei cu suma de 924.021 lei, de la valoarea de 102.669 lei, la 
valoarea de 1.026.690 lei, prin emisiunea a 9.240.210 acțiuni noi. Astfel, fiecărui acționar ce 
deținea acțiuni CODE la data de înregistrare stabilită de AGEA i-au fost alocate 9 acțiuni 
gratuite la fiecare 1 acțiune deținută. Data de înregistrare pentru această operațiune a fost 4 
august, ex data, 3 august, și data plății 5 august. 

În cadrul AGEA, acționarii au votat în favoarea implementării programului „Stock Option Plan”, 
pentru stimularea angajaților și persoanelor cheie sub forma opțiunii de a achiziționa acțiuni 
la un preț preferențial. 

MAJORARE CAPITAL SOCIAL 

În data de 4 mai 2022, a fost finalizată majorarea de capital social a Softbinator cu 26.690 
de acțiuni noi, care au fost emise în urma Rezoluției Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor a Softbinator Technologies din data de 13.04.2022. Majorarea capitalului social al 
Companiei de la suma de 100.000 la 102.669 lei a fost efectuată în scopul achiziționării 
WiseUp, un dezvoltator local de produse software. Operațiunea a fost înregistrată de către 
registrul Comerțului în data de 15.02.2022.  
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DESCHIDEREA UNUI SPAȚIU DE LUCRU ÎN SILICON VALLEY, S.U.A. 

În data de 19 mai 2022, Softbinator a deschis un spațiu de lucru în Silicon Valley, S.U.A., 
care va fi urmată de înființarea unei societăți cu răspundere limitată. Softbinator își propune 
ca peste 70% dintre clienții noi care se vor alătura companiei până la sfărșitul anului 2022 să 
provină de pe piața din S.U.A. 

ACHIZIȚIE E-SPRES-OH 

În data de 22 iunie 2022, Softinator a finalizat achiziția companiei E-spres-oh, companie 
locală specializată în dezvoltarea de software, consultanță, testare și UI/UX. Prețul tranzacției 
este de 600.000 USD plătit în numerar, plus acțiuni ale companiei reprezentând echivalentul 
profitului înregistrat pe parcursul anului 2022 înmulțit cu 2,2. 

ACHIZIȚIE DIGITAL TAILORS 

În data de 23 iunie 2022, Softbinator a finalizat achiziția companiei Digital Tailors, companie 
specializată în marketing de produs. Prețul tranzacției este de 300.000 USD și va fi plătit atât 
în numerar, cât și în acțiuni ale Companiei. 

NOUL SEDIU CENTRAL 

În data de 30 iunie 2022, Softbinator a anunțat noul sediu central al companiei, situat în 
str. Costache Negri 1-5, etaj 4, sector 5, București. La noul sediu, echipa Softbinator 
beneficiază de un spațiu de lucru de aproximativ 1.000 mp care va permite colaborarea, 
conectarea, concentrarea, învățarea, expunerea la cultura organizațională între membrii 
echipei, fiind totodată în apropierea cartierului Cotroceni, parcurilor Cișmigiu și Izvor, dar și a 
hub-urilor universitare precum Universitatea Politehnica și Universitatea din București, ambele 
deținând un rol esențial în strategia educațională și de recrutare a Companiei. 

ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV 

În data de 13 iulie 2022, Softinator a semnat un contract semnificativ pentru dezvoltarea 
de software cu o entitate ce nu poate fi divulgată, care activează în domeniul comerțului 
electronic și este localizat în S.U.A. Valoarea contractului este de 322.560 USD și este scadent 
la data de 12 iulie 2023. 

ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV 

În data de 5 august 2022, Softinator a semnat un contract semnificativ pentru dezvoltarea 
de software cu o companie B2C, care este localizată în Silicon Valley, S.U.A. Valoarea 
contractului este de 1.869.867 lei (fără TVA) și este scadent la data de 24 martie 2023.  

MAJORARE CAPITAL SOCIAL 

În data de 5 august 2022, a fost finalizată operațiunea de majorare a capitalului social prin 
capitalizarea profiturilor din anii precedenți. Prin urmare, acționarii CODE au primit în conturile 
lor de tranzacționare acțiuni gratuite, în proporție de nouă (9) acțiuni nou-emise pentru fiecare 
o (1) acțiune deținută. În urma majorării capitalului social, capitalul social al Softbinator 
Technologies S.A. de 1.026.690 lei este împărțit în 10.266.900 acțiuni nominative cu o valoare 
nominală de 0,1 lei per acțiune. 

ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV 

În data de 19 septembrie 2022, Compania a semnat un contract semnificativ cu o entitate 
din Israel pentru dezvoltarea de software – crearea unei soluții B2C și B2B pentru tranzacțiile 
FIAT și crypto și integrare cu procesatori de plăți. Valoarea totală estimată a contractului este 
de aproximativ 1,8 milioane lei (fără TVA).  
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IMPLEMENTARE SISTEM FINANCIAR-CONTABIL CARE ACCEPTĂ PLATA CU 
STABLECOINS 

În data de 5 octombrie 2022, Softbinator a informat piața cu privire la implementarea în 
cadrul Companiei a unui sistem financiar-contabil care acceptă plata cu stablecoins și devine 
astfel unul dintre primii furnizori de blockchain din România care acceptă plata cu astfel de 
criptomonede. Compania a decis implementarea unui sistem financiar-contabil care acceptă 
plata cu stablecoins pentru a facilita colaborările pe care le are cu clienții din zona blockchain, 
astfel încât activele acestora să nu mai parcurgă un traseu birocratic complex înainte de a fi 
înregistrate în sistemele Companiei. Odată cu implementarea acestui sistem, Compania este 
și mai pregătită să capteze oportunitățile din lumea blockchain, atât la nivelul criptomonedelor, 
cât și la cel de blockchain ca tehnologie pentru umanitate.  

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12 OCTOMBRIE 
2022 

În data de 12 octombrie 2022, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 
Companiei (AGEA). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.  

În cadrul AGEA au fost aprobate:  

i. Derularea unui program de emisiune de obligațiuni corporative neconvertibile, cu o 
valoare totală de maxim 20.000.000 lei, fiecare obligațiune urmând a fi emisă cu o 
valoare nominală de 100 lei per obligațiune, cu o scadență de minim 3 ani și maxim 7 
ani, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă anuală de până la 15%, pentru a fi oferite 
investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. 
Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile 
de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin 
intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.  

ii. Derularea unui program de emisiune de obligațiuni corporative neconvertibile, cu o 
valoare totală de maxim 5.000.000 euro, fiecare obligațiune urmând a fi emisă cu o 
valoare nominală de 100 euro per obligațiune, cu o scadență de minim 3 ani și maxim 
7 ani, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă anuală de până la 10%, pentru a fi oferite 
investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. 
Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile 
de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin 
intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.  

ÎNCHEIEREA UNOR CONTRACTE SEMNIFICATIVE 

În data de 10 ianuarie 2023, Compania a informat piața cu privire la semnarea unor 
contracte semnificative după cum urmează: 

i. Un contract de dezvoltare software pe o perioadă nedeterminată pentru un client din 
New York, SUA, cu statut de unicorn, ce deține una dintre cele mai mari platforme de 
editare video pentru creatorii de conținut din întreaga lume. Valoarea totală a 
contractului aferentă anului 2022, conform facturilor emise de către Companie până la 
data de 10 ianuarie 2023 a fost de 1.707.740 RON (fără TVA). Valoarea totală a 
contractului nu poate fi determinată, deoarece contractul este semnat pe perioadă 
nedeterminată. 

ii. Un contract de dezvoltare software pe o perioadă nedeterminată pentru un client din 
SUA, companie de transport medical al pacienților cu ambulanțe private (non-urgente), 
din statul Nevada. Valoarea totală a contractului aferentă anului 2022, conform 
facturilor emise de către Companiei până la data de 10 ianuarie 2023 a fost de 
1.715.638 RON (fără TVA). Valoarea totală a contractului nu poate fi determinată, 
deoarece contractul este semnat pe perioadă nedeterminată. 
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NUMIRE DIRECTOR FINANCIAR (CFO) 

În data de 16 ianuarie 2023, Compania a informat piața cu privire la numirea domnului Vlad 
Deliu în funcția de Director Financiar al Companiei. Mandatul domnului Deliu a început în data 
de 16.01.2023, contractul fiind semnat pe o perioadă de timp nedeterminată. În calitate de 
CFO al Companiei, Vlad Deliu va fi responsabil de coordonarea activității departamentului 
financiar și implementarea strategiei financiare a grupului. De asemenea, împreună cu echipa 
de conducere, acesta va contribui la realizarea strategiei de creștere și expansiune globală a 
Companiei și va fi implicat în activitățile privind atragerea de capital și viitoarele tranzacții de 
M&A.  

ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV 

În data de 17 ianuarie 2023, Compania a informat piața cu privire la semnarea unui contract 
semnificativ cu Espresoh Tech SRL, afiliat deținut în integralitate de către Companie. 
Contractul prevede dezvoltarea de software, Espresoh Tech acționând ca subcontractant al 
Companiei în mai multe contracte încheiate de acesta. Valoarea totală a contractului aferentă 
anului 2022, conform facturilor emise de către Companie până la data de 17 ianuarie 2023 
este de 2.170.756,31 RON (inclusiv TVA). Valoarea totală a contractului nu poate fi 
determinată, deoarece contractul este semnat pe perioadă nedeterminată. Această valoare 
reprezintă contravaloarea acelor servicii refacturate de către Espresoh Tech SRL. 
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ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE 
 

ANALIZĂ P&L INDIVIDUAL 

În 2022, la nivel individual, veniturile din exploatare au crescut cu 29%, ajungând la 21,5 
milioane de lei. Contribuția principală a avut-o cifra de afaceri netă corespunzătoare activității 
preponderente efectiv desfășurate, respectiv dezvoltarea de software la comandă, care a fost 
de 20,4 milioane de lei în 2022, o creștere de 40% comparativ cu 2021. Creșterea a fost 
determinată de o serie de factori precum, atragerea de noi clienți, compania incluzând nouă 
noi clienți în portofoliu pe parcursul anului 2022, ajustarea tarifelor pentru contractele 
existente și vânzarea de noi servicii cu tarife mai mari. În 2022, 51% dintre clienții companiei 
au provenit din SUA.  

Veniturile din producția de imobilizări necorporale au scăzut ușor, cu 3%, până la 0,77 milioane 
de lei. Suma reprezintă dezvoltarea internă a Softbinator Magic Stack. În ceea ce privește alte 
venituri din exploatare, acestea au scăzut cu 96%, până la 31 mii de lei și reprezintă deduceri 
fiscale (fond handicap), vânzarea de obiecte de inventar nefolositoare, precum și alte reduceri. 
În 2021, aceste venituri reprezentau vânzarea de active, precum servere și vânzarea efectivă 
a unui autoturism.  

Cheltuielile din exploatare au crescut mai repede decât veniturile, cu 47%, până la 18,6 
milioane de lei. Categoria principală de cheltuieli este reprezentată de cheltuielile cu angajații, 
care a crescut cu 21% pe fondul creșterii numărului mediu de angajați, de la 59 în 2021, la 
63 în 2022, precum și în contextul unor creșteri salariale pentru angajații existenți, un pas 
strategic efectuat de companie pentru a rămâne competitivă în piață.  

A doua cea mai mare contribuție la cheltuieli a fost adusă de cheltuielile cu terții, o creștere 
de 128% față de 2021, până la 8,1 milioane de lei, ca urmare a creșterii cheltuielilor cu 
serviciile de dezvoltare externalizate (65% din total terți). Din acest total, 2 milioane de lei 
reprezintă cheltuieli aferente proiectelor dezvoltate intra-grup. De asemenea, au crescut 
cheltuielile legate de Consiliul de Administrație, acestea reprezentând 11% din totalul 
cheltuielilor cu terții. În plus, compania a înregistrat creșteri cu cheltuielile și cu alți terți, 
precum audit, servicii juridice, de contabilitate, administrative, dar și la nivel de abonamente 
pentru diverse instrumente de lucru, precum Slack, Google, Microsoft etc. 

Cheltuielile cu materialele au înregistrat o creștere de 220%, până la 167 mii de lei pe fondul 
creșterii cheltuielilor cu consumabile și obiecte de inventar necesare în desfășurarea activității. 
Acestea au crescut odată cu mutarea sediului companiei în prima jumătate a anului 2022, într-
un spațiu nou, cu dimensiuni considerabile mai mari și cu un număr mai mare de stații de 
lucru. De cealaltă parte, la nivelul cheltuielilor cu chirii, utilități, mentenanță a fost înregistrată 
o scădere de 28%, acestea ajungând la 558 mii de lei, datorită reducerii cheltuielilor cu chiria 
sediului cu 76% odată cu mutarea în noul sediu, unde compania a beneficiat timp de șase luni 
de chirie gratuită în urma negocierilor privind condițiile de preluare a spațiului respectiv.  

Cheltuielile cu transportul și deplasările s-au majorat cu 363%, până la 347 mii de lei, ca 
urmare a creșterii numărului de deplasări în afara țării, reprezentând cheltuieli cu biletele de 
avion și cazare. Deplasările au fost efectuate în mare parte în SUA, unde compania a vizat 
întărirea și dezvoltarea relațiilor comerciale cu clienții existenți și potențiali clienți. În 2022, 
peste 51% dintre clienții companiei au provenit din SUA. Totodată, pe parcursul anului 2022, 
compania a fost prezentă la evenimente internaționale desfășurate în Europa și Asia, care au 
avut ca scop dezvoltarea profesională a angajaților și prospectarea de noi potențiali clienți.   

Cheltuielile cu amortizarea și ajustările de valoare au crescut cu 89%, ajungând la 426 mii de 
lei, pe fondul creșterii amortizărilor aferente mijloacelor de transport și a înregistrării în plus a 
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unor ajustări de valoare asupra creanțelor. Alte cheltuieli de exploatare au scăzut cu 50%, 
până la 526 mii de lei și includ sponsorizări acordate către ONG-uri ce desfășoară proiecte  cu 
impact în dezvoltarea comunităților de profil IT (32% din totalul acestei categorii), cheltuieli 
cu contribuțiile sociale (fond handicap), provizionul aferent concediilor neefectuate.  

Rezultatul operațional a scăzut cu 26%, ajungând la 2,9 milioane de lei, dar veniturile 
financiare au crescut cu 716%, ajungând la 1,2 milioane de lei, reprezentând veniturile din 

dividende primite de la companiile din grup, ca rezultat al activității de M&A, precum și venituri 

din diferențele de curs valutar și venituri din dobânzi. Cheltuielile financiare s-au ridicat la 506 
mii de lei, o creștere cu 219%, reprezentând dobânzi pentru creditul IMM Invest, leasing-urile 
pentru două autoturisme, precum si cheltuieli din diferențe de curs valutar. Acestea au 
determinat un rezultat financiar pozitiv de 692 mii de lei, față de o pierdere de 11 mii de lei în 
2021. 

Astfel, rezultatul brut s-a ridicat la 3,6 milioane de lei, în scădere cu 9%, ca urmare a 
cheltuielilor în creștere. Având în vedere faptul că în 2022, compania a avut un impozit pe 
profit datorat profitului extraordinar, aspect ce nu s-a mai întâmplat în 2022, cheltuielile cu 
impozitul pe profit la nivelul lui 2022 sunt mai mici cu 73% față de 2021. Acest lucru a condus 
la un rezultat net de 3,3 milioane de lei, o creștere cu 24% față de 2021.  

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE INDIVIDUAL 
(LEI) 

 31.12.2021 31.12.2022 Δ% 

Venituri din exploatare 16.665.457 21.510.353 29% 

Cheltuieli din exploatare 12.674.126 18.568.580 47% 

Rezultat operațional 3.991.331 2.941.773 -26% 

Rezultat financiar (11.791) 692.379 5972% 

Venituri totale 16.812.333 22.708.979 35% 

Cheltuieli totale 12.832.793 19.074.827 49% 

Rezultat brut 3.979.540 3.634.152 -9% 

Rezultat net 2.630.895 3.271.171 24% 

 

P&L CONSOLIDAT 

Veniturile din exploatare consolidate generate de Grup sunt mai mult decât duble față de anul 
2021, acestea ridicându-se la 38,6 milioane de lei, iar profitul net a crescut cu 76%, ajungând 
la 5,8 milioane de lei comparativ cu 2021. In 2022, jumătate din această sumă a fost generată 
de Softbinator Technologies (rezultat individual de 21,5 milioane de lei), urmată de [Es-pres-
oh] (11,4 milioane de lei), WiseUp (4,1 milioane de lei), Ixperi (2,8 milioane de lei) și Digital 
Tailors (1,2 milioane de lei). Valoarea tranzacțiilor intra-grup s-a ridicat la 2,4 milioane de lei. 
În ceea ce privește profitabilitatea, toate companiile din grup au încheiat anul cu rezultat net 
pozitiv.   

Notă: Rezultate financiare consolidate din 2021 includ rezultatele generate de către 
Softbinator Technologies, precum și WiseUp. 
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CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT 
(LEI) 

 31.12.2021 31.12.2022 Δ% 

Venituri din exploatare 19.066.405 38.575.988 102% 

Cheltuieli din exploatare 14.407.272 31.894.713 121% 

Rezultat operațional 4.659.133 6.681.275 43% 

Rezultat financiar 21.619 -89.687 -515% 

Rezultat brut 4.680.752 6.591.588 41% 

Rezultat net, din care 3.300.790 5.797.791 76% 

         Atribuibil acționarilor companiei 3.273.565 5.565.332 69% 

         Interese minoritare 27.225 232.459 754% 

 

REZULTAT CONSOLIDAT LIVRAT VS. BUGETAT  

Principala diferență în ceea ce privește marja de profit provine din variația negativă a cursului 
valutar și ca urmare a înregistrării de venituri ușor mai mici la nivelul unor anumiți clienți față 
de bugetul planificat pentru anul 2022. 

ANALIZĂ BILANȚ INDIVIDUAL 

Activele imobilizate au crescut semnificativ în 2022, de la 5 milioane de lei la 14,6 milioane de 
lei, înregistrând o creștere de 192%. Această creștere a fost determinată în primul rând de o 
creștere de 218% a imobilizărilor financiare, care la finalul anului 2022 au ajuns la 12,7 
milioane de lei, în urma unei activități intense de M&A, care a inclus achiziția entităților Digital 
Tailors (Littleland SRL și Overwatch Studios SRL) precum și [e-spres-oh] (Espresoh Tech SRL). 
Imobilizările necorporale au crescut cu 153%, până la 1,3 milioane de lei, 60% din sumă 
reprezentând imobilizarea aferentă produsului dezvoltat intern, Softbinator Magic Stack. De 
asemenea, o parte din această sumă a fost alocată implementării unui ERP. Imobilizările 
corporale au crescut cu 30%, ajungând la 650 mii de lei, reprezentând amenajarea noului 
sediu, dotarea completă a unui laborator de informatică în cadrul parteneriatului cu Facultatea 
de Matematică și Informatică din cadrul Universității București în luna octombrie 2022, precum 
și două autoturisme și alte echipamente de lucru.  

Activele circulante au scăzut cu 5% la 31 decembrie 2022, ajungând la 8 milioane de lei. 
Principala poziție din această categorie este reprezentată de creanțe, care au scăzut cu 3%, 
ajungând la 4,3 milioane de lei la 31 decembrie 2022. Casa și conturi la bănci a scăzut cu 8%, 
până la 3,7 milioane de lei ca urmare a investițiilor și cheltuielilor în creștere. Creanțele 
comerciale s-au ridicat la 3,6 milioane de lei la 31 decembrie 2022, o creștere cu 22%. Cu 
toate acestea, 1,5 milioane de lei din această sumă, au fost încasați până la momentul 
publicării acestui raport. Alte creanțe au crescut cu 471%, ajungând la 681 mii de lei, 
reprezentând TVA de recuperat în proporție de 86% din total și alte sume de recuperat, 
precum concedii medicale, impozit pe profit. 

Datoriile au crescut cu 246%, ajungând la 10,1 milioane de lei la 31 decembrie 2022, de la 
2,9 milioane de lei, determinate de o creștere cu 102% a datoriilor curente, care au ajuns la 
5,2 milioane de lei. Principala poziție din categoria datorii curente este reprezentată de alte 
datorii pe termen scurt, care au ajuns la 3 milioane de lei, o creștere cu 86%. Acestea 
reprezintă cheltuieli cu taxele, salarii aferente lunii decembrie 2022, care au fost achitate în 
ianuarie 2023, ratele la leasing pentru anul 2023 și datoriile aferente activității de M&A 
scadente în 2023. Creșterea semnificativă, de 12126%, de la nivelul datoriilor cu societățile 
afiliate, care au ajuns la 1,1 milioane de lei, reprezintă datoriile aferente proiectelor comune.  
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Datoriile bancare pe termen scurt sunt stabile, acestea fiind la aproximativ același nivel cu 1 
ianuarie 2022, având o valoare de 817 mii de lei și reprezintă linia de credit IMM Invest, în 
valoare de 750 mii de lei, precum și un card de credit și dobânzi leasing aferent anului 2023. 

Datoriile pe termen lung au crescut cu 1880%, ajungând la 4,6 milioane de lei la 31 decembrie 
2022. Principala poziție din categoria datoriilor pe termen lung este reprezentată de alte datorii 
pe termen lung, în valoare de 2,5 milioane de lei, care reprezintă datoriile aferente achizițiilor 
Digital Tailors și [e-spres-oh], scadente în 2024. Cealaltă poziție, datoriile bancare, în valoare 
de 2,2 milioane de lei, o creștere cu 827%, reprezintă linia de credit IMM Invest, de 2 milioane 
de lei și ratele aferente contractelor de leasing pentru autoturisme. În ceea ce privește 
provizioanele, la 31 decembrie 2022, acestea au ajuns la 211 mii de lei, o creștere cu 103% 
și reprezintă provizion pentru concediile de odihnă neefectuate și provizion pentru bonusuri 
angajați pentru anul 2022.  

Capitalurile proprii au crescut cu 19%, ajungând la 12,8 milioane de lei la 31 decembrie 2022. 
Diferența a fost determinată de o creștere cu 900% a capitalului subscris și vărsat, care a 
crescut de la 103 mii de lei la 1 milion de lei datorită capitalizării profiturilor din ultimii ani. 
Primele de capital au rămas constante, ridicându-se la 1,7 milioane de lei, reprezentând 
primele de emisiune pentru operațiunea de achiziționare a WiseUp, în timp ce rezerva legală 
a crescut până la 955 mii de lei.   

INDICATORI DE BILANȚ INDIVIDUAL (LEI)  31.12.2021 31.12.2022 Δ% 

Active imobilizate 5.000.353 14.625.127 192% 

Active circulante 8.474.515 8.017.136 -5% 

Cheltuieli înregistrate în avans 177.002 270.857 53% 

TOTAL ACTIV 13.651.870 22.913.120 68% 

Datorii curente 2.579.902 5.201.706 102% 

Datorii pe termen lung 233.629 4.624.987 1880% 

Provizioane 103.975 211.418 103% 

Total Datorii  2.917.506 10.107.585 246% 

Capitaluri proprii 10.734.364 12.805.535 19% 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 13.651.870 22.913.120 68% 

 

BILANȚ CONSOLIDAT 

La nivel consolidat, totalul activelor s-au ridicat la 27 milioane de lei 31 decembrie 2022, o 
creștere cu 83% față de 31 decembrie 2021, unde cea mai mare contribuție a fost adusă de 
Softbinator Technologies, urmată de [e-spres-oh], WiseUp, Ixperi și Digital Tailors. 

La nivelul datoriilor, acestea s-au ridicat la 11 milioane de lei, dintre care 10,1 milioane de lei 
sunt datorii curente și pe termen lung ale Softbinator Technologies, iar suma rămasă 
reprezintă în principal alte datorii pe termen scurt ale entităților din grup, reprezentând salarii 
și taxe datorate la 31 decembrie 2022. În ceea ce privește capitalurile proprii, acestea au ajuns 
la 16 milioane de lei la 31 decembrie 2022, fiind în cea mai mare parte ale Softbinator 
Technologies – 12,8 milioane de lei.  
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INDICATORI DE BILANȚ CONSOLIDAT (LEI)  31.12.2021 31.12.2022 Δ% 

Active imobilizate 5.337.596 14.513.153 172% 

Active circulante 9.184.743 12.127.451 32% 

Cheltuieli înregistrate în avans 177.793 315.935 78% 

TOTAL ACTIV 14.700.132 26.956.538 83% 

Datorii curente 2.855.794 5.953.815 108% 

Datorii pe termen lung 317.209 4.666.160 1371% 

Provizioane 122.822 330.338 169% 

Total Datorii  3.295.825 11.019.787 234% 

Capitaluri proprii, din care 11.404.306 15.936.751 40% 

         Interese minoritare 27.229 232.463 754% 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 14.700.132 26.956.538 83% 
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CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE 
INDIVIDUAL 
 

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI) 31.12.2021 31.12.2022 Δ% 

Venituri din exploatare, din care: 16.665.457 21.510.353 29% 

Cifra de afaceri netă, din care: 15.131.375 20.705.977 37% 

Cifra de afaceri neta corespunzătoare activității 
preponderente efectiv desfășurate 

14.539.644 20.383.526 40% 

Venituri din producția de imobilizări necorporale 794.935 773.680 -3% 

Alte venituri din exploatare 739.147 30.696 -96% 

Cheltuieli din exploatare, din care: 12.674.126 18.568.580 47% 

Cheltuieli cu materialele 52.056 166.680 220% 

Cheltuieli cu chirii, utilități, mentenanța 776.303 558.127 -28% 

Cheltuieli cu transport si deplasări 75.058 347.230 363% 

Cheltuieli cu terții 3.567.686 8.145.428 128% 

Cheltuieli cu personalul 6.930.615 8.399.131 21% 

Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare 225.204 425.567 89% 

Alte cheltuieli de exploatare 1.047.204 526.417 -50% 

Rezultat operațional 3.991.331 2.941.773 -26% 

Venituri financiare 146.876 1.198.626 716% 

Cheltuieli financiare 158.667 506.247 219% 

Rezultat financiar (11.791) 692.379 5972% 

Venituri totale 16.812.333 22.708.979 35% 

Cheltuieli totale 12.832.793 19.074.827 49% 

Rezultat brut 3.979.540 3.634.152 -9% 

Impozitul pe profit/alte impozite 1.348.645 362.981 -73% 

Rezultat net 2.630.895 3.271.171 24% 
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BILANȚ INDIVIDUAL 
 

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)  01.01.2022 31.12.2022 Δ% 

Active imobilizate, din care: 5.000.353 14.625.127 192% 

  Imobilizări necorporale  514.585 1.300.326 153% 

  Imobilizări corporale 500.923 649.605 30% 

  Imobilizări financiare 3.984.845 12.675.196 218% 

Active circulante, din care: 8.474.515 8.017.136 -5% 

  Creanțe 4.409.494 4.278.306 -3% 

     Creanțe comerciale 2.923.254 3.576.042 22% 

     Creanțe cu societăți afiliate 167.071 21.674 -87% 

Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul 
exercițiului financiar 

1.200.000 - -100% 

     Alte creanțe 119.169 680.590 471% 

  Casa și conturi la bănci 4.065.021 3.738.830 -8% 

Cheltuieli înregistrate în avans 177.002 270.857 53% 

TOTAL ACTIV 13.651.870 22.913.120 68% 

Datorii curente, din care: 2.579.902 5.201.706 102% 

     Furnizori terți 117.511 253.530 116% 

     Datorii cu societățile afiliate 8.836 1.080.265 12126% 

     Datorii bancare 815.619 817.190 0% 

     Alte datorii pe termen scurt 1.637.936 3.050.721 86% 

Datorii pe termen lung, din care: 233.629 4.624.987 1880% 

     Datorii bancare 233.629 2.165.968 827% 

     Alte datorii pe termen lung - 2.459.019 100% 

Provizioane 103.975 211.418 103% 

Total Datorii  2.917.506 10.107.585 246% 

Capitaluri proprii, din care: 10.734.364 12.805.535 19% 

     Capital subscris și vărsat 102.669 1.026.690 900% 

     Prime de capital 1.747.331 1.747.331 0% 

     Rezerve legale 20.534 955.147 4552% 

     Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 5.990.000 5.990.000 0% 

     Profitul sau pierderea reportată 258.069 - -100% 

     Profitul sau pierderea exercițiului financiar 2.630.895 3.271.171 24% 

     Repartizarea profitului 15.134 184.804 1121% 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 13.651.870 22.913.120 68% 
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CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT SIMPLIFICAT 
 

 

 

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE 31.12.2021 
(LEI) 

SOFTBINATOR 
TECHNOLOGIES 

SA 

WISE TECH 
UNIT SRL 

IXPERI 
PRODUCT 

DESIGN SRL 

ESPRESOH 
TECH SRL* 

LITTLELAND 
SRL* 

OVERWATCH 
STUDIOS SRL* 

CONSOLIDAT 

Venituri din exploatare 16.665.456 2.090.127 732.144 7.585.089 165.204 694.586 19.066.405 

Cheltuieli din exploatare 12.674.127 1.419.598 611.126 7.328.897 3.070 521.130 14.407.272 

Rezultat operațional 3.991.329 670.529 121.018 256.192 162.134 173.456 4.659.133 

Rezultat financiar (11.791) 33.158 252 16.121 - 38 21.619 

Rezultat brut 3.979.538 703.687 121.270 272.313 162.134 173.494 4.680.752 

Rezultat net, din care 2.630.893 684.739 108.901 220.783 157.276 167.382 3.300.790 

         Atribuibil acționarilor companiei 2.630.893 684.739 81.676 220.783 157.276 167.382 3.273.565 

         Interese minoritare - - 27.225 - - - 27.225 

 
*Neconsolidate în 2021, cifre furnizate exclusiv în scopuri comparative și informative.

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE 31.12.2022 
(LEI) 

SOFTBINATOR 
TECHNOLOGIES 

SA 

WISE TECH 
UNIT SRL 

IXPERI 
PRODUCT 

DESIGN SRL 

ESPRESOH 
TECH SRL 

LITTLELAND 
SRL 

OVERWATCH 
STUDIOS SRL 

CONSOLIDAT 

Venituri din exploatare 21.510.353 4.108.571 2.749.070 11.363.969 228.829 972.696 38.575.988 

Cheltuieli din exploatare 18.568.579 3.850.832 1.731.318 9.213.850 43.914 843.720 31.894.713 

Rezultat operațional 2.941.774 257.739 1.017.752 2.150.119 184.915 128.976 6.681.275 

Rezultat financiar 692.379 2.539 (60.974) 5.199 - (736) (89.687) 

Rezultat brut 3.634.153 260.278 956.778 2.155.318 184.915 128.240 6.591.588 

Rezultat net, din care 3.271.172 219.783 929.836 1.808.199 178.187 118.708 5.797.791 

         Atribuibil acționarilor companiei 3.271.172 219.783 697.377 1.808.199 178.187 118.708 5.565.332 

         Interese minoritare - - 232.459 - - - 232.459 
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BILANȚ CONSOLIDAT SIMPLIFICAT 
 

INDICATORI DE BILANȚ LA 30.12.2022 
(LEI)  

SOFTBINATOR 
TECHNOLOGIES 

SA 

WISE TECH 
UNIT SRL 

IXPERI 
PRODUCT 

DESIGN 
SRL 

ESPRESOH 
TECH SRL 

LITTLELAND 
SRL 

OVERWATCH 
STUDIOS 

SRL 
CONSOLIDAT 

Active imobilizate 14.625.127 308.654 129.688 100.608 - 6.733 14.513.153 

Active circulante 8.017.136 911.075 974.367 2.956.394 204.801 240.637 12.127.451 

Cheltuieli înregistrate în avans 270.857 13.048 7.834 17.714 - 6.482 315.935 

TOTAL ACTIVE 22.913.121 1.232.777 1.111.889 3.074.717 204.801 253.853 26.956.538 

Datorii curente 5.201.707 940.729 164.321 1.202.081 26.372 128.270 5.953.815 

Datorii pe termen lung 4.624.987 41.173 - - - - 4.666.160 

Provizioane 211.418 30.854 17.716 63.716 - 6.634 330.338 

Venituri în avans 69.474 - - - - - 69.474 

Total Datorii  10.107.586 1.012.756 182.037 1.265.797 26.372 134.904 11.019.787 

Capitaluri proprii, din care 12.805.535 220.021 1.162.310 1.808.920 178.428 118.949 15.936.751 

          Interese minoritare - - 232.463 - - - 232.463 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 22.913.121 1.232.777 1.344.348 3.074.717 204.801 253.853 26.956.538 
 

 

INDICATORI DE BILANȚ LA 30.12.2021 
(LEI)  

SOFTBINATOR 
TECHNOLOGIES 

SA 

WISE TECH 
UNIT SRL 

IXPERI 
PRODUCT 

DESIGN 
SRL 

ESPRESOH 
TECH SRL* 

LITTLELAND 
SRL* 

OVERWATCH 
STUDIOS 

SRL* 
CONSOLIDAT 

Active imobilizate 5.000.353 381.900 129.688 87.408 - 2.104 5.337.596 

Active circulante 8.474.515 665.841 211.458 1.057.435 232.384 260.626 9.184.743 

Cheltuieli înregistrate în avans 177.002 791 - 12.728 - - 177.793 

TOTAL ACTIVE 13.651.871 1.048.532 341.146 1.157.572 232.384 262.731 14.700.132 

Datorii curente 2.579.903 261.122 232.234 583.728 1.674 25.094 2.855.794 

Datorii pe termen lung 233.629 83.580 - - - - 317.209 

Provizioane 103.975 18.847 - - - - 122.822 

Total Datorii  2.917.507 363.549 232.234 583.728 1.674 25.094 3.295.825 

Capitaluri proprii, din care 10.734.364 684.982 136.140 573.843 230.710 237.636 11.404.306 

          Interese minoritare - - 27.229 - - - 27.229 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 13.651.871 1.048.532 368.375 1.157.571 232.384 262.730 14.700.132 
*Neconsolidate în 2021, cifre furnizate exclusiv în scopuri comparative și informative.
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DECLARAȚIA CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAȚIE 
 

 
București, 22 februarie 2023 

 
 

Subsemnatul Andrei Pitiș, în calitate de Reprezentant al Președintelui Consiliului de 
Administrație al Softbinator Technologies S.A., societate cu sediul social in București, Str. 
Costache Negri 1-5, etaj 4, sector 5, cod unic de înregistrare 38043696, număr de ordin la 
Oficiul Registrul Comerțului J40/13638/2017, declar pe proprie răspundere, cunoscând 
dispozițiile art. 326 Noul Cod Penal, cu privire la falsul in declarații, următoarele:  

● După cunoștințele mele, raportarea contabilă a fost întocmită în conformitate cu 
standardele contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea 
contabilă a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale 
Societății;  

● După cunoștințele mele, Raportul Preliminar aferent anului 2022, transmis operatorului 
pieței de capital - BVB - precum și Autorității de Supraveghere Financiară, prezintă în 
mod corect și complet informațiile despre Societate.  

 

 
Andrei PITIȘ 

Reprezentant al Simple Advisers SRL, 

Președintele Consiliului de Administrație  

 

 


