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Informații despre emitent 
    

Denumirea juridică S.C. GOCAB SOFTWARE S.A. 

Domeniul de activitate 

Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat 

client); 

Cod CAEN  6201 

Cod fiscal/CUI  41884893 

Cod Registrul comerţului  J40/15360/2019 

Adresa  Bucureşti, Sector 4, Str. Gramont nr.38, et.1 

 

   

Informații despre valorile mobiliare  

Piața pe care se tranzacționează valorile 

mobiliare MTS AeRO Premium 

Număr total acțiuni  84.747.350 

Simbol  CAB 

Cod ISIN ROK3B954ZRB9 

Cod LEI  787200MH97PY27RI0029 

 

AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE 

Acest Raport prezintă date şi informaţii de natură contabilă şi/sau financiară, referitoare la 

activităţile Companiei aferente exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021. 

Informaţiile au drept sursă situaţiile financiare individuale ale SC GOCAB SOFTWARE 

S.A. auditate, aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021. 
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Indicatori cheie 
 

 

 

Indicatori (valori in lei)   2020 2021 
Contul de profit si pierdere       

Cifra de afaceri   
              

238,764  
            

568,961  

Venituri din exploatare   
              

834,888  
         

1,118,239 

Cheltuieli din exploatare   
         

(1,864,665) 
       

(4,693,717) 

Rezultatul din exploatare   
         

(1,029,777) 
       

(3,575,478) 

Ajustari de valoare ale active-
lor necorporale si corporale  

                 
(52,846) 

          
(295,716) 

EBITDA   
            

(976,931) 
       

(3,279,762) 

Rezultatul perioadei   
         

(1,172,141) 
      

(3,673,215) 

Situatia pozitiei finaciare       

Capitaluri proprii   
            

(309,934) 
         

9,280,899  

Total datorii   
           

2,624,910  
            

328,596  
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Informații generale 
  
GoCab Software SA este o societate pe acțiuni organizată și care funcționează în 

conformitate cu legislația din România, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub 

nr. J40/15360/2019, CUI 41884893. Societatea își desfășoară activitatea la sediul social din 

Bucureşti Sectorul 4, Strada Gramont, nr. 38, spațiul R2, etaj 1, însă, în perioada pandemiei 

Covid-19, activitatea companiei s-a desfășurat și în regim de telemuncă, pentru posturile 

care au permis acest lucru. 

GoCab reprezintă o suită de aplicații utilizate în serviciul de taximetrie, modelul de business 

fiind unul de tip B2B vizând venituri din 3 categorii diferite: 

 - venituri din serviciul GoCab Pro; 
 - venituri din parteneriate; 
 - venituri din comenzi livrate; 

 

Capitalul social al companiei, subscris și vărsat integral, este de 8.474.735 lei, divizat în 

84.747.350 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune ("Acțiunile").GoCab reprezintă 

suita de aplicaţii de dispecerat utilizată pe echipamentele Equinox sau alte dispozitive 

mobile cu sistem de operare Android.   

Aplicațiile sunt bazate pe cele mai noi tehnologii pe ambele platforme Android și iOS. 

Aplicația iOS este disponibilă doar pentru utlizatori. 

Suita include 5 aplicaţii pentru fiecare grup de utilizatori: aplicaţie mobilă pentru clienţi, 

aplicaţie pentru şofer, aplicaţie pentru dispecerat, aplicaţie administrare web admin şi 

aplicaţie dispecerizare server. 

GoCab isi doreste sa devină cea mai cunoscută aplicație de raid-hailing din domeniul 

taximetriei, în Romania, într-o perioadă de maxim 36 de luni. 

GoCab pune accent pe parteneriate încheiate cu dispeceratele de taxi si transportatorii 

autorizați, în vederea susținerii unui număr cât mai mare de șoferi în aplicație, astfel încât 

rata de onorabilitate a comenzilor sa fie cat mai ridicată.  

Produsele și serviciile companiei 
 
GoCab Software operează o suită de aplicații utilizate în serviciul de taximetrie, deținând 

drepturile de proprietate intelectuală pe teritoriul României. Această suită conține 

următoarele aplicații principale: 

GoCab RoDriver prin care șoferii de taxi primesc comenzile în sistem integrat 

GoCab RoClient: aplicațiile pentru dispozitive mobile prietenoase ajută clienții să comande 

un serviciu de taxi 
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GoCab WebDispatch este un serviciu de dispecerat modern, prin care comenzile primite 

în dispecerate sunt transmise către șoferi prin intermediul aplicației. 

GoCab HoReCa este un modul dedicat special locațiilor importante furnizoare de comenzi 

de taxi. 

GoCab Kiosk este un modul dedicat comenzilor plasate din spații publice (aeroport, gari, 

mall-uri, etc) 

GoCab Aeroport este un modul dedicat special locațiilor importante furnizoare de comenzi 

de taxi. 

Corporate – Modulul este adresat companiilor care utilizează serviciul de transport privat 

de persoane în regim de taxi.  

GoCab Partners – Modulul este adresat partenerilor de servicii; 

GoCab Pro – Modulul aferent serviciului de garantare a unui numar minim de comenzi într-

un interval de timp pentru soferii de taxi. 

Istoric și obiective 
 
GoCab Software S.A., a fost înființată în luna noiembrie 2019, în baza angajamentelor luate 

de partenerii SSIF BRK Financial Group SA și patru dispecerate de taximetrie din București 

care au definit conceptul GoCab și strategia de dezvoltare a companiei. 

În luna mai 2020 aplicațiile GoCab devin funcționale la nivel de producție, prima lansare 

având loc la București în 15 mai 2020. 

Aplicațiile GoCab devin disponibile la nivel national în luna iulie 2020 și sunt implementate 

pe echipamentele Equinox dezvoltate de către Romlogic Technology SA, unul dintre 

acționarii GoCab SoftwareSA. Equinox este un taximetru inteligent care încorporează toate 

instrumentele de care un șofer de taxi are nevoie pentru a-și desfășura activitatea: o *stație 

emisie-recepție în sistem VOIP, un GPS, *un software dedicat comenzilor și, bineînteles, 

clasicul taximetru. 

În luna septembrie 2020, GoCab Software își începe expansiunea la nivel național, 

semnând parteneriate cu dispecerate sau societăți din transport situate în: Cluj, Dolj, Bihor, 

Maramureș.  

Până la finalul anului 2021 aplicația GoCab a fost descărcată de peste 100.000 de clienți și 

de peste 10.000 de șoferi de taxi. 

Principalul obiectiv al companiei este de a integra, prin intermediul aplicației, o paletă cât 

mai largă de produse și servicii în beneficiul clienților, șoferilor de taxi și a partenerilor. 
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Obiectivele companiei pentru anul 2022: peste 200.000 descărcări ale aplicației de client 

disponibilă pe Android și iOS, mai mult de 300 de locații și contracte de colaborare pentru 

serviciile de taximetrie, un număr de peste 10.000 de conturi de șofer care utilizează 

aplicația GoCab RoDriver și creșterea numărului de dispecerate partenere la peste 25. 

Prezența GoCab la nivel național 
 

 
 

 
 

 

Aplicația este foarte apreciată atât de către clienții de taxi cât și de către șoferi 

Începând cu 15 mai 2020 în București și 15 iulie în alte județe ale țării, numărul de șoferi 

de taxi care și-au descărcat aplicația a trecut de 10.000. 

 

Prezență în peste 20 de județe 

Deși, în contextul pandemiei, mobilitatea urbană a fost foarte restrânsă încă de la lansarea 

aplicației, aceasta a fost foarte apreciată atât de către clienții de taxi cât și de către șoferi. 

 

Strategia și modelul de afaceri 
 
Încă de la înființare, compania și-a stabilit ca obiective pe termen mediu și lung : 

• Să devină cea mai apreciată și utilizată aplicație din România, în rândul șoferilor de 
taxi,  
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• Creșterea calității serviciului de transport urban, în regim de taxi, 

• Creșterea veniturilor sau a beneficiilor pentru șoferii de taxi, prin parteneriate și ser-
vicii adiționale. 

 
În cei mai puțin de doi ani de activitate, compania a investit semnificativ în gestionarea și 

colectarea datelor, precum și îmbunătățirea proceselor de monitorizare și gestionare a 

proiectului de dezvoltare a suitei de aplicații GoCab, de către conducerea executivă. 

Extinderea teritorială la nivel național reprezintă un alt deziderat al companiei.  

Modelul de afaceri B2B, adoptat de companie pune în prim plan șoferul de taxi și 

necesitățile acestuia pentru desfășurarea eficientă a activității, vizând trei direcții de 

monetizare: 

Serviciul GoCab Pro prin care clienții vor primi garanția onorării comenzii efectuate, iar 

șoferilor de taxi le vor fi garantate un număr minim de comenzi pentru o perioadă predefinită 

Servicii conexe, prin parteneriate, perfectate de companie, în interesul părților afiliate 

GoCab, care vor genera o componentă importantă din veniturile operaționale. 

Monetizarea comenzilor transmise în cadrul serviciului standard, va reprezenta o sursă 

alternativă de venit operațional. 

Serviciul GoCab Pro 

GoCab Pro este atât un serviciu de garantare a comenzilor de taxi efectuate de către clienți 

cât și un serviciu de garantare a unui număr minim de comenzi pentru șoferii de taxi afiliați 

serviciului GoCab Pro. 

Prin intermediul acestui serviciu, șoferilor înscriși li se va garanta furnizarea a minim 2,5 

comenzi/oră.  

Șoferii aplicanți vor putea opta pentru sesiuni de 2,4,6,8 sau 10 ore. 

Sistemul GoCab poate gestiona în mod inteligent cererea și oferta de trasmitere a 

comenzilor către șoferii care participă la modul de lucru GoCab Pro, astfel încât toți șoferii 

abonați la GoCab Pro, indiferent de sesiunea aleasă, să primească cel puțin numărul minim 

de comenzi stabilit pentru sesiunea aleasă. 

Serviciul GoCab Pro va fi comisionat cu 10% din valoarea comenzilor realizate de către 

transportator. 

Servicii conexe, dezvoltate prin parteneriate 

Începând cu anul 2021 compania și-a propus extinderea modelului de business prin 

semnarea unor parteneriate pentru servicii conexe taximetriei, în interesul părților afiliate 

GoCab, care vor genera o componentă importantă din veniturile operaționale. 
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La momentul realizării prezentului document societatea are inițiate 3 astfel de 

parteneriate în cele 3 zone de servicii conexe: 

Publicitate Indoor 

Discount 

Asigurări, daune, service auto 

Monetizarea comenzilor transmise în cadrul serviciului standard 

În localitățile în care serviciul GoCab Pro nu va fi disponibil sau pentru șoferii care nu sunt 

înrolați în modul de lucru GoCab Pro, societatea intenționează să introducă o taxă per 

comandă onorată. 

Industria de taximetrie 
 

Piața de taximetrie la nivel global  

Conform unui studiu realizat de Allied Market Research, industria de taxi la nivel global era 

estimată, la nivelul anului 2019, la 69,18 miliarde USD, rata de creștere anuală prognozată 

până în anul 2027 fiind de 12,3%/an.  

Ca și tendințe se observă o orientare a rezervării serviciului de taxi prin canale online 

(aplicații) în detrimentul modalităților de rezervare clasice.  

Principalul factor care ar putea afecta dezvoltarea serviciilor de taxi este dat de accentul tot 

mai mare pus de către autoritățile publice în ceea ce privește îmbunătățirea transportului 

public, însă expansiunea marilor centre urbane face ca perspectivele de creștere a nivelului 

serviciilor de taximetrie sa rămână pozitive. 

 

Tarifele serviciilor de taxi diferă semnificativ atât de la țară la țară, cât și între localitățile 

aceleași țări. 

România se situează în partea de jos a clasamentului în ceea ce privește prețul serviciului 

de taximetrie, tariful mediu per km fiind cu apx. 60% mai mic comparativ cu media 

Europeană. 

Cele mai ridicate tarife medii se regăsesc în Elveția, Germania și Belgia. 

Țara Tarif mediu Tarif minim Tarif maxim 

România € 0.51 € 0.41 € 0.61 
Franța € 1.60 € 0.83 € 2.08 
Germania € 2.00 € 1.60 € 3.20 
Austria € 1.65 € 1.27 € 1.95 
Belgia € 2.00 € 1.40 € 2.50 
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Bulgaria € 0.47 € 0.41 € 0.51 
Croația € 1.07 € 0.67 € 1.33 
Republica Cehă € 1.05 € 0.86 € 1.17 
Cipru € 1.00 € 0.93 € 1.75 
Danemarca € 1.50 € 1.08 € 2.17 
Grecia € 1.29 € 0.75 € 2.00 
Ungaria € 0.84 € 0.78 € 1.23 

Italia € 1.20 € 0.80 € 2.00 
Polonia € 0.52 € 0.42 € 0.76 
Portugalia € 0.70 € 0.47 € 1.00 
Serbia € 0.51 € 0.43 € 0.60 
Slovenia € 1.00 € 1.00 € 1.00 
Slovacia € 0.90 € 0.75 € 1.00 
Spania € 1.00 € 0.67 € 1.85 
Suedia € 1.66 € 1.32 € 2.35 
Elveția € 3.50 € 2.49 € 4.60 
United Kingdom € 1.45 € 0.88 € 1.99 

Media € 1.25 € 0.92 € 1.71 

Sursa: Numbeo 

Dinamica pieței de taximetrie în contextul pandemiei COVID-19 

Normele și reglementările privind distanțarea socială implementate de autoritățile 

guvernamentale au afectat într-un mod critic întreaga activitate de transport urban inclusiv 

activitatea de taximetrie. 

Odata cu inițierea ridicării restricțiilor la nivel global, activitatea de transport urban a început 

să își revină treptat, însă majoritatea companiilor de servicii de taximetrie au preferat sa 

adopte în continuare măsuri necesare stopării răspândirii virusului COVID-19. 

Piața taximetriei din România  

Piața taximetriei desfășurată prin intermediul aplicațiilor de e-hailing este estimată la peste 

700 de milioane de lei. 

Conform unui studiu realizat de PwC Romania, la nivel național, piața platformelor digitale 

de mobilitate urbană este de aproximativ 1,6 miliarde lei. 

Serviciile de taximetrie reprezintă 84% din piața totală de servicii de transport urban privat.  

În medie, un român efectuează anual 17 călătorii cu taxiul. 

 

Numărul de licențe de taxi eliberate la nivel național este de aproximativ 76.000 

Peste 26.000 de licențe de taxi eliberate se regăasesc în cele mai importante 10 orașe din 

România, cele mai reprezentative fiind: 
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• București – 10.069 licențe 

• Cluj-Napoca – 2.536 licențe 

• Timișoara – 2.354 licențe 

• Constanța – 1.890 licențe 

 

Adopția aplicațiilor de mobilitate urbană, în rândul șoferilor, este redusă. 

Modul de organizare a serviciilor de taximetrie a determinat o segmentare foarte puternică 

la nivelul pieței, dispeceratele optând pentru dezvoltarea de soluții proprii, în detrimentul 

susținerii unei aplicații la nivel național. 

Procesul de tehnologizare este unul destul de lent la nivelul industriei, conform studiului 

realizat de PwC România, doar aproximativ 22.000 de șoferi de taxi, din cei peste 76.000 

foloseau aplicații mobile pentru preluarea de comenzi. 

 

Principalii jucători din piața aplicațiilor de comenzi de taxi România 

Piața aplicațiilor de ride-hailing poate fi împărțită în două categorii : 

- Piața aplicațiilor locale, dezvoltate în special de către dispecerate, pentru a trimite 

comenzi către mașinile de taxi arondate dispeceratului ; 

- Piața aplicațiilor disponibile la nivel național. Aceste aplicații acoperă o parte din cele 

mai importante localități, extinderea la nivelul fiecărei localități fiind un deziderat greu 

de atins. 

 

Cele mai importante aplicații de comenzi de taxi, active la nivel național, sunt Free Now 

(Clever) și Star Taxi. 

 

Concurența pe piața aplicațiilor de comenzi de taxi din România 

Principalii concurenți sunt Free Now (Clever) și Star Taxi, însă modelul de business adoptat 

de către GoCab este diferit, punându-se accent pe parteneriate cu dispecerate și 

implementarea de servicii conexe în vederea creșterii veniturilor șoferilor și transportatorilor 

afiliați GoCab. 
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Analiza rezultatelor financiare din 2021 
 

Poziția financiară 
 

RON 
31 Decembrie 

2019  
31 Decembrie 

2020  
31 Decembrie 

2021 

Imobilizări necorporale 182,161 730,429 1,389,692 

Imobilizări corporale 2,565 103,194 194,946 

Imobilizări financiare - - 33,482 

Total active imobilizate 184,726 833,623 1,618,120 

Stocuri 869,004 912,917 1,759,177 

Creanțe - 486,839 1,003,722 

Casa și conturi la bănci 27,319 79,743 5,219,374 

Total active circulante 896,323 1,479,499 7,982,273 

Total active 1,081,620 2,318,181 9,625,900 

Datorii pe termen scurt 1,041,913 2,624,910 326,590 

Datorii pe termen lung - - 2,006 

Provizioane - 3,205 16,405 

Capital subscris vărsat 90,000 912,500 8,474,735 

Prime de emisiune 0 0 5,701,813 

Profitul sau pierderea reportată - -50,293 -1,222,433 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar -50,293 -1,172,141 -3,673,215 

Total capitaluri proprii 39,707 -309,934 9,280,899 

 

 

Imobilizările necorporale ale companiei au crescut de la valoarea de 730 mii lei, la 1,39 

milioane lei, ca urmare a investitiilor realizate in vederea dezvoltării modulelor din cadrul 

aplicației GoCab. 

Creșterea valorii imobilizărilor corporale s-a datorat în special investițiilor realizate în 

echipamente IT și modernizarea sediului. 

Achiziția de echipamente Equinox, în vederea revânzării și utilizării acestora în cadrul 

serviciului GoCab Pro a făcut ca valoarea stocurilor să crească de la 0,9 milioane lei la 1,76 

milioane lei, la finalul anului 2021. 

Valoarea creanțelor a crescut de la 0,49 milioane lei la 1 milion lei ca urmare a comercializării 

mărfurilor în sistem de rate. 

Nivelul lichidităților companiei a crescut semnificativ, până la 5,2 milioane lei, în urma 

plasamentului privat derulat de companie, în decursul lunii august. 

Datoriile companiei au scăzut semnificativ ca urmare a conversiei acestora în acțiuni 

comune, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor desfășurată în luna 

mai. 

Capitalurile proprii ale companiei au crescut la 9,28 milioane lei, în urma conversiei datoriilor 

în acțiuni comune și în urma plasamentului privat derulat în decursul lunii august. 
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Performanța financiară 
 

RON 
31 Decembrie 

2019 
31 Decembrie 

2020 
31 Decembrie 

2021 

Cifra de afaceri netă - 238,765 568,961 

Alte venituri 176,723 596,123 549,278 

Total venituri din exploatare 176,723 834,888 1,118,239 

Total cheltuieli din exploatare 219,747 1,864,725 4,693,717 

Profitul sau pierderea din exploatare -43,024 -1,029,837 -3,575,478 

Venituri financiare - 1,485 5,299 

Cheltuieli financiare 7,269 141,160 -93,801 

Profitul sau pierderea financiară -7,269 -139,675 -88,502 

Profit brut -50,293 -1,169,512 -3,663,980 

Impozit  2,629 9,235 

Profit net -50,293 -1,172,141 -3,673,215 

 

Cifra de afaceri a companiei a crescut de la 0,24 milioane lei la 0,57 milioane lei, atât 

veniturile din servicii prestate cât și cele din vânzarea mărfurilor înregistrând creșteri 

semnificative. 

Veniturile din exploatare au crescut la 1,12 milioane lei având la bază și veniturile generate 

de producția de imobilizări necorporale, în sumă de 0,49 miliosnr lei. 

Cheltuielile din exploatare au crescut de la 1,87 milioane lei, la 4,69 milioane lei, fiind 

înregistrate creșteri importante la toate categoriile. Astfel cheltuielile cu personalul au 

crescut de la 0,29 milioane lei la 0,98 milioane lei, cheltuielile cu prestațiile externe au 

crescut de la 1,23 milioane lei la 2,8 milioane lei ca urmare a desfășurii unor campanii de 

marketing. 

Rezultatul exercițiului financiar a fost unul negativ, de 3,67 milioane lei, față de un rezultat 

negativ de 1,17 milioane lei în 2020. 

Fluxul de numerar aferent exercițiului financiar 2021 

  
    

 2021     

  
    

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare  
    

Profitul perioadei -3,673,215     

Ajustari pentru: 
 

    

Amortizarea imobilizarilor 295,716     

Pierdere (+) / Castig (-)  net din vanzarea imobilizarilor corporale  72,098     

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 13,200     

Venituri din productia de imobilizari -487,310     

Cheltuieli financiare nete 88,503     

Cheltuiala cu impozitul pe venit 9,235     
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Modificarea marfurilor (327,371) -1,217,685     

Modificarea creantelor comerciale -46,515     

Modificarea altor debitori 0     

Modificarea clientilor creditori 1,149     

Modificarea datoriilor fata de personal si asimilate 57,212     

Modificarea creantelor fata de stat - TVA -247,961     

Modificarea altor datorii fata de stat (esalonari) 18,610     

Modificarea creditorilor diversi 214     

Modificarea avansurilor furnizori 367,317     

Modificarea datoriilor comerciale 119,258     

Modificari ale datoriilor comerciale convertite in capital social 1,900,095     

Modificarea altor pozitii 4,413     

Modificarea cheltuielilor si veniturilor in avans -20,448     

Dobanzi platite -91,415     

Impozitul pe profit platit -11,822     

Subtotal: 832,422     

Numerar net din activitati de exploatare -2,849,351     
  

    

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii      

Plati pentru achizitia de imobilizari  -631,520     

Constituire / Diminuare garantii constituite / incasare imprumuturi acor-
date 

-33,482     

Imprumuturi acordate enitatilor afiliate -192,000     

Numerar net utilizat in activitati de investitii -857,002     
  

    

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare 
 

    

Aport la capital social sub forma de dispnibilitati banesti 8,477,635     

Variatia sumelor datorate actionarilor/asociatilor 370,358     

     - incasare imprumut de la asociati 282,000     

     - plati imprumut asociati 0     

     - calcul dobanzi 91,415     

     - plati dobanzi -3,058     

Numerar net din (utilizat in) activitati de finantare 8,847,992     
  

    

Variatia neta a numerarului si a echivalentelor de numerar 5,141,640     
  

    

Numerar si echivalent de numerar la 1 ianuarie: 79,743     

Efectul variatiei cursului de schimb valutar asupra numerarului -2,008     

Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie 5,219,374     
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Evenimente cheie în anul 2021 
 

Majorarea capitalului social prin aport în numerar și conversie a datoriilor. 

În data de 19 mai  2021, Adunarea Generală Extraordinară a hotărât majorarea capitalului 

social al societății de la valoarea de 912.500 lei la 6.746.913 lei lei prin conversia în acțiuni 

a creanțelor deținute de acționari față de societate și prin aport în numerar. Totodată a fost 

adoptată și hotărârea de modificare a valorii nominale a unei acțiuni la 0,1 lei. 

Derularea Plasamentului Privat 

În perioada 17.08.2021-31.08,2021 s-a derulat Plasamentul privat, în urma căruia 

societatea și-a majorat capitalul social la 8.474.735 lei, prin emiterea unui număr de 

17.278.220 acțiuni.  

Listarea pe piața Aero 

În data de 9 decembrie 2021, acțiunile GoCab Software SA (CAB) au debutat pe piața AeRO 

a Bursei de Valori București. În prima zi de listare, au fost tranzacționate acțiuni în valoare 

de 1,31 milioane de lei, fiind transferate peste 6 milioane de acțiuni. 

 

Conducerea executivă și administartivă a companiei 
 

Conducerea executivă 

Ninel Macarie – Director General și CTO 

 Cu o experiență de peste 25 ani în domeniul taximetriei, Ninel Macarie, a deținut poziții 

executive în cadrul unor dispecerate titrate din București, fiind considerat unul dintre pionerii 

aplicațiilor mobile din Romania, având la activ dezvoltate 4 aplicații de mobilitate urbană în 

industria de taxi. În prezent ocupă funcția de Director General al GoCab dar și de Chief 

Technical Officer conducând echipa de dezvoltare și QA la GoCab. 

Dl Ninel Macarie deținte un număr de 5.249.000 acțiuni emise de GoCab Software S.A. 

Organe de administrare și supraveghere 

Conform prevederilor actului constitutiv societatea este administrată în sistem unitar, de 

către un Consiliu de Administratie format din 3 membrii aleși de către Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor, pentru un mandat de 4 ani.  

Președintele Consiliului de Administrație este ales și poate fi schimbat de către membrii 

consiliului. 
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Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea actelor necesare și utile legate de 

realizarea obiectului de activitate, având următoarele competențe de bază: 

• Stabilește strategia de dezvoltare a companiei; 

• Stabilește politicile contabile, sistemul de control financiar și aprobă planificarea 

financiară 

• Deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre 

ei director general; 

• Stabilește atribuțiile directorilor, remunerațiile și garanției acestora, hotărăște 

revocarea directorilor; 

• Supravegherea activității directorilor; 

• Alte atribuții prevăzute de Legea 31/1990 actualizată. 

Consiliul de Administrație al companiei este format din următoarele persoane: 

Dl. Sorin-Mihai Mușat, Președinte Consiliu de Administrație al GoCab Software SA și 

Președinte Comitet Director al Romlogic Technology S.A, este absolvent al Universității 

Româno-Americane, facultatea Informatică Economică, având o experiență de peste 15 ani 

în domeniul industriei de transporturi unde a ocupat poziții executive în companii 

specializate în închirierea de autovehicule cu șofer și de taxi, 10 ani experiență în 

dezvoltarea soluțiilor integrate mobile (Android, iOS), B2B, CRM,web și 5 ani experiență în 

domeniul fiscal al caselor de marcat electronice cu jurnal electronic. 

Dl. Grigore Chiș, director de dezvoltare în cadrul SSIF BRK Financial Group, este absolvent 

al Facultății Construcții de Mașini, secția Inginerie Economică, având o experiență de peste 

20 de ani în domeniul pieței de capital și în administrarea societăților comerciale. A fost 

responsabil de expansiunea SSIF BRK Financial Group, din postura de Director de 

tranzacționare în perioada 1999-2005, ulterior activând în cadrul BT Asset Management ca 

Manager de portofoliu. Revine ca și executiv în cadrul SSIF BRK Financial Group în 2009, 

unde ocupă pe rând funcția de Director General și Director de Dezvoltare în cadrul 

companiei. Experiența relevantă pe piața de capital este completată de rolul de membru în 

Consilii de Administrație la mai multe societăți comerciale, precum SC Facos SA Suceva, 

SC Firebyte Games SA ,SC Remat Maramureș SA, Sibex SA, Casa Română de 

Compensație SA, SC Cemacon SA. 

Dl. Adrian Danciu, director general al SAI Broker SA, este absolvent al Facultății de 

Construcții de Masini, secția Inginerie Economică, având o experiență de peste 14 ani în 

domeniul pieței de capital și în administrarea societăților comerciale, în ultimii 10 ani fiind 

membru în Consiliul de Administrație și membru în cadrul Comitetului de Audit la mai multe 

societăți comerciale, precum: SC Facos SA Suceva, SC Remat Maramureș SA, SC Faimar 
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SA, SC Romlogic Technology SA, SC Firebyte Games SA, SAI Broker SA. Dl. Adrian Danciu 

este membru fondator al SAI Broker SA, unde ocupă funcția de director general încă de la 

înființarea societății, respectiv anul 2012. 

Dintre administratori, doar Dl. Sorin-Mihai Mușat deține 1.965.000 acțiuni emise de GoCab 

Software S.A. 

Riscuri operaționale 
 

Riscul legat de strategia de dezvoltare a modulelor pentru aplicația dedicată pieței de 

taximetrie.  

Dezvoltarea unui modul în cadrul aplicației GoCab implică modificări ale codului care pot 

genera erori care să nu fie detectabile în cadrul procesului de testare. Societatea prin 

pocliticile adoptate poate lua măsuri urgente de revenire la varianta inițială a aplicației.  

Riscul legat de personal și colaboratori în activitatea de dezvoltare. 

Modul de organizare și dezvoltare al aplicației ce include și colaboratori și parteneri externi, 

conduce la creșterea riscului de personal, putând exista situații în care persoanele implicate 

să renunțe pentru alte poziții sau proiecte mai bine remunerate. Materializarea acestor 

riscuri ar aduce cel mai probabil întârzieri în dezvoltarea aplicației și/sau eventuale pierderi 

la nivelul calității acesteia.  

Având în vedere creșterea gradului de selectivitate a aplicațiilor de taximetrie sau de tip ride 

sharing, succesul aplicației este dependent într-o foarte mare masură de calitatea acesteia 

atât în ceea ce privește utilizarea efectivă cât și în ceea ce privește partea de design.  

Conducerea companiei are în prim plan un management eficient al resursei umane, existând 

mecanisme de evaluare implementate astfel încât angajații de calitate să fie păstrați în 

companie.  

Cu toate acestea, având în vedere nivelul ridicat al fluctuației de personal la nivel de sector, 

conducerea companiei consideră că acest factor de risc este unul foarte important, iar 

materializarea lui poate influența în mod semnificativ activitatea operațională și financiară a 

societății. 

Riscul legat de planificare și managementul bugetului de dezvoltare. 

Managementul proiectelor și alocarea resurselor corespunzătoare este esențială în cadrul 

unei companii de dezvoltare software. Gradul de utilizare a resurselor, în special a resurselor 

umane, este esențial pentru eficiența procesului de dezvoltare. Planificarea procesului de 

dezvoltare este absolut necesară pentru încadrarea în termenele de livrare estimate. 

Fiecare întarziere apărută pe o fază de dezvoltare a produsului poate genera întârzieri în 
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lant pe alte componente, astfel încât în cazul materializării acestui risc, livrarea la timp a 

produselor/proiectelor dezvoltate să nu mai poată fi realizată. 

Riscul legat de definirea sau modificarea specificațiilor.  

Specificațiile modulelor dezvoltate pentru aplicația de taximetrie pot suferi modificări în faza 

de dezvoltare a proiectului, ca urmare a feedback-ului primit în urma testelor realizate. În 

condițiile în care sunt realizate mai multe iterații ale produsului, având specificații diferite, 

costul resurselor alocate pentru realizarea produsului ar putea să crească semnificativ, 

generând costuri suplimentare pentru companie și/sau întârzieri în procesul de dezvoltare. 

Riscul legislativ și juridic. 

 În activitatea curentă, ca urmare a modificărilor legislative, ale dinamicii în relațiile sale cu 

contrapărți (clienți, concurenți sau autorități de reglementare), Emitentul este supus riscului 

de litigiu, cu impact asupra situației financiare și asupra imaginii societății.  

Zonele principale de vulnerabilitate identificate sunt: 

• Vulnerabilități contractuale – vulnerabilități rezultând din actele juridice încheiate între 

Emitent și clienți / furnizori principali, care pot genera pierderi sau venituri în scădere pentru 

societate. În acest sens, executivul Emitentului, va întreprinde activități de due-dilligence cu 

privire la proiecte de investiții viitoare dezvoltate cu alți parteneri.  

• Cadrul legislativ în continua dinamică, cu acte normative multiple pe diferite zone 

fiscale și cu numeroase neclarități poate crea confuzie. Procesul de consolidare și 

armonizare a sistemului de impozitare din România cu legislația europeană, permite 

interpretări diferite ale anumitor aspecte care sunt tratate în mod diferit de către autoritățile 

fiscale. Acest aspect poate conduce la amenzi și penalități suplimentare. În cadrul prevenirii 

acestor riscuri sunt implicați, pe lângă management, și auditorii Societății. 

Riscuri legate de piață și concurență 

Aplicațiile de transport cu mașina în regim de ridesharing au înregistrat venituri în creștere 

an de an, reprezentând o alternativă la serviciile de taximetrie. Companiile multinaționale 

alocă bugete de marketing importante în vederea creșterii cotei de piață și atragerea de noi 

clienți beneficiari ai serviciilor de taximetrie.  

Riscuri macroeconomice și de natură financiară 

Riscul asociat cu ratele dobânzilor. Evoluțiile macroeconomice și internaționale care se 

reflectă în dinamica inflației, politicile monetare la nivel național și european dar și în evolutia 

pieței de capital influențează rata dobânzii, la fluctuațiile căreia emitentul este expus cu 

precădere prin creditele și liniile de credit ce ar putea fi contractate, în măsura în care 

acestea vor face parte din mix-ul de finanțare al Emitentului. Creșterea ratelor dobânzii este 
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absorbită la nivelul costurilor financiare, cu impact negativ asupra situației financiare, 

rezultatelor operațiunilor și perspectivelor Emitentului. Acest risc este evaluat ca unul minor 

de către Emitent, ca urmare a faptului că la momentul elaborării Documentului, acesta nu 

avea contractate credite bancare, împrumuturile de la asociați au fost deja convertite în 

acțiuni ale Societății, iar în Planul de dezvoltare al afacerii, detaliat la cap. 7 al prezentului 

Document, nu se mizează pe o dezvoltare a activității prin contractarea de credite. 

Riscul valutar. Acesta se asociază cu precădere contractării unor cheltuieli în moneda locală 

sau echivalent în euro (aici avem în vedere în principal costul forței de muncă și al 

colaborărilor pentru dezvoltarea și întreținerea aplicației, cea mai importantă categorie de 

costuri pentru Societate), încheierea unor contracte de închiriere, prestări servicii de 

asemenea exprimate în moneda locală. Devalorizarea monedei naționale, evoluția cursului 

de schimb EUR/RON pot influența profitabilitatea GoCab Software. Managementul societății 

consideră că impactul potențial al acestui risc va fi unul limitat, care nu va afecta semnificativ 

rentabilitatea financiară a societății și nu intenționează să folosească instrumente speciale 

de protecție în acest sens. 

Riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii afectează costul de oportunitate. Rata inflației 

poate fluctua și, în consecință, operațiunile, condițiile financiare și rezultatele Emitentului pot 

fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să țină seama de impactul acestor riscuri 

asupra rezultatelor reale ale emitentului și asupra profitului real al investiției. 

Riscul de țară vizează posibilitatea ca statul de rezidență al Emitentului să nu-și poată onora 

angajamentele financiare, afectând toate instrumentele financiare interne, cât și unele 

instrumente externe. În contextul actual intern caracterizat de instabilitate politică și 

economică, de evoluții economice și sociale divergente, precum și în contextul internațional 

marcat de dinamica neuniformă și imprevizibilă a factorilor și proceselor pe scena 

geopolitică regională și globală, de interdependențe multiple și strâns corelate la scară 

globală pe plan economic și financiar, evaluarea riscului de țară reprezintă o provocare 

pentru specialiști și investitori. Potrivit raportului MARSH, pentru anul 2020, România 

rămâne încadrată în categoria țărilor cu indice de risc mediu alături de alte țări precum: 

Bulgaria, Ungaria, Croatia, Italia sau Spania, înregistrând un scor de 65,8 din maxim 100 

puncte corespunzător nivelului minim de risc, în ceea ce privește riscul politic, scor de 63,5 

pentru indicele de risc operațional, în timp ce indicele de risc politic pe termen scurt este 

evaluat la 64,6. În aprilie 2021 Standard&Poor’s a revizuit perspectivele asupra României 

la stabile de la negative din cauza riscurilor fiscale în scădere, menținând în același timp 

ratingul la BBB- / A-3. Perspectiva stabilă indică faptul că agenda de consolidare fiscală a 

guvernului este percepută ca fiind credibilă și că finanțele publice și externe ale României 

vor fi stabilizate în următorii doi ani. Consolidarea fiscală susținută, diminuarea datoriei 

guvernamentale și întărirea cadrului de guvernare pot îmbunătăți evaluarea riscului de țară. 
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Riscul legat de situația sanitară națională și internațională: criza generată de pandemia de 

coronavirus este una fără precedent, putând avea consecințe negative semnificative asupra 

activității viitoare a Emitentului. 

Criza generată de pandemia de Covid-19 este una fără precedent, atât din perspectiva 

cauzei, cat și a consecințelor, afectând multe afaceri din majoritatea sectoarelor economice. 

Din această cauză, Emitentului îi este greu să anticipeze cu certitudine evoluția pandemiei 

și consecințele acesteia asupra climatului politic, social și economic la nivel global și 

național. O eventuală criză socială și/sau economică poate avea consecințe negative grave 

asupra activității Emitentului. Mai mult, criza generată de pandemia de Covid-19 poate avea 

consecințe greu de anticipat asupra disponibilităților de lichiditate la nivel național, la nivelul 

societăților cu care Emitentul se află în relații de afaceri cât și la nivelul potențialilor clienți. 

De asemenea, criza generată de pandemia de Covid-19 a avut și are un efect negativ și 

asupra pieței de taximetrie, prin reducerea cererii de transport. Măsurile dispuse de 

autorități, dar și măsurile luate de multe afaceri și alți operatori economici au condus la 

creșterea muncii de la distanță, reducerea călătoriilor în scop turistic, reducerea gradului de 

deplasare al populației în mediul urban, rezultând scăderea cererii pentru transport în regim 

taxi. Durata și întinderea acestor măsuri nu poate fi prevăzută cu certitudine și nu se poate 

prevedea, de asemenea, în ce măsură și în ce ritm dinamica transportului în regim de taxi 

va evolua după încheierea crizei sanitare. 

 

Declarația persoanei responsabile din cadrul companiei 
 

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că situaţiile financiar-contabile pentru 

perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2021, redau o imagine corectă şi conform cu 

realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale GoCab 

Software SA şi Raportul Consiliului de Administraţie cuprinde o analiză corectă a dezvoltării 

şi performanţelor Companiei precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini 

specifice activităţii desfăşurate. 

 

Președinte CA,  

Sorin-Mihai Mușat    
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NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE 
ÎNTOCMITE PENTRU 31 DECEMBRIE 2021

1. INFORMAȚII GENERALE

Societatea GoCab Software S.A. este o societate pe acțiuni ce funcționează în  conformitate cu
legislația din România, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15360/2019,
CUI 41884893. 
Capitalul social al companiei, subscris și vărsat integral, este de 8.474.735 lei, divizat în 84.747.350 
acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Societatea își desfășoară activitatea la sediul social din Bucureşti Sectorul 4, Strada Gramont, nr.
38, spațiul R2, etaj 1. 

GoCab Software S.A. are ca obiect de activitate -  Activităţi de realizare a soft-ului la comandă,
activitate care a desfășurat-o în legătură cu domeniul de taximetrie. 

Societatea  a  dezvoltat  un  set  de  aplicații  pentru  taximetrie,  pe  care  le  pune  la  dispoziție
utilizatorilor și șoferilor de taxi, în prezent acestea fiind utilizate  în principalele localități reședință
de  județ  de  pe  teritoriul  României,  locații  ce  se  află  în  extindere.  Totodată  există  încheiate
parteneriate cu dispecerate din aceste zone. A se vedea detalii suplimentare la capitolul Informații
privind activitatea societății GoCab Software S.A.

2. REGLEMENTARI CONTABILE APLICATE

Prezentele  situatii  financiare  individuale  anuale  incheiate  la  data  de  31  decembrie  2021  sunt
intocmite  in  conformitate  cu  Legea  contabilitatii  nr.82/1991,  republicata,  precum  si  cu
Reglementarile Contabile din 29 decembrie 2014 privind situatiile financiare anuale individuale si
situatiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul 1802 din 29 decembrie 2014, reglementari
contabile  care  transpun  partial  prevederile  Directivei  2013/34/UE a  Parlamentului  European  si
Consiliului privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe
ale anumitor tipuri de intreprinderi (Ordinul 1802/2014).
Situatiile financiare sunt intocmite in lei iar cifrele sunt prezentate in valori intregi. 
Notele explicative sunt parte integranta din situatiile financiare individuale GOCAB SOFTWARE
S.A.

1
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3. BAZELE ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE

Politicile contabile ale Societatii sunt elaborate in conformitate cu Ordinul 1802/2014. Politicile se
aplica cu respectarea legislatiei, in general, si a celei care reglementeaza aspecte financiar-contabile,
in special.

Politicile contabile respecta conceptele si principiile cuprinse in reglementarile contabile aplicabile.
Contabilitatea Societatii este condusa in limba romana si in moneda nationala.
În cursul anului 2021 nu au existat modificări semniifcative ale politicilor contabile.

Situatiile financiare individuale sunt intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, ceea ce
presupune ca Societatea va putea sa realizeze activele si sa-si achite datoriile in conditii normale de
activitate.

Elementele  prezentate  în situaţiile  financiare anuale sunt evaluate în  conformitate  cu principiile
contabile generale, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor
evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce
numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate
în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.

La  intocmirea situatiilor  financiare evaluarea este  efectuata pe o baza  prudentiala.  Veniturile  si
activele nu sunt supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile nu sunt subevaluate.

Veniturile si cheltuielile inregistrate sunt aferente anului 2021, indiferent de data incasarii, respectiv,
platii lor.

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere cand riscurile si
beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. 

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari care se refera la
valorile raportate in situatiile financiare. Aceste estimari se refera la constituirea de provizioane,
ajustari de valoare si la perioada de amortizare a activelor.
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4. IMOBILIZARI NECORPORALE

VALOARE BRUTA

Cheltuieli 
de 
constituire

Cheltuieli 
dezvoltar
e 
Patforma 
Gocab Licente

Alte
imobilizari

necorporale Total
 

La 1 ianuarie 2021 2,150 0 3,287 760,513 765,950
Intrari 487,310 889,124 1,376,434
Transferuri interne -487,310 487,310 0
Iesiri -482,601 -482,601
La 31 decembrie 2021 2,150 0 3,287 1,654,346 1,659,783

AMORTIZARE ACUMULATA

Cheltuieli 
de 
constituire   

Alte imobilizari
necorporale Total

 
La 1 ianuarie 2021 2,150 0 338 33,033 35,521
Amortizare in cursul anului 0 0 319 234,251 234,570
La 31 decembrie 2021 2,150 0 657 267,284 270,091

VALOARE NETA DIN BILANT
La 1 ianuarie 2021 0 0 2,949 727,480 730,429
La 31 decembrie 2021 0 0 2,630 1,387,062 1,389,692

Mișcările pe contul Alte imobilizări necorporale cuprinde:
- Intrare reprezentând furnizarea de către șase parteneri  a unei liste de conducători auto

dispuși să presteze servicii de transport de taxi prin intermediul Platformei GoCab care s-au
înrolat efectiv în Platformă cu scopul utilizării acesteia. Aceste active au îndeplinit criteriul
de recunoaștere a activelor necorporale și au fost recunoscute ca Imobilizări necorporale,
amortizabilă într-o perioada de 3 ani.

- Transferurile interne reprezintă cheltuieli de dezvoltare a Platformei GoCab înregistrate în
cursul perioadei și transferate la Alte imobilizări necorporale.

- Ieșirile  reprezintă  vânzarea  către  partea  legată  Romlogic  Technology  SA  a  licenței  de
exploatare a unor dezvoltări efectuate de GoCab Software SA în cursul anului.
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5. IMOBILIZARI CORPORALE

Valoare bruta Constructii

Mobliler

si alte Total
 

La 1 ianuarie 2021 0 120,698 120,697
Intrari 117,163 35,736 152,899
La 31 decembrie 2021 117,163 156,434 273,595

Amortizare acumulata Constructii

Mobliler

si alte Total
 

La 1 ianuarie 2021 0 17,504 17,504
Amortizare in an 13,390 47,757 61,147
La 31 decembrie 2021 13,390 65,261 78,651

Valoare neta din bilant
La 1 ianuarie 2021 0 103,194 103,193
La 31 decembrie 2021 103,773 91,173 194,946

Intrările  de  imobilizări  corporale  în  cursul  perioadei  reprezintă  amenajarea  sediului
(compartimentări interioare), precum și alte investiții legate de construcție. De asemenea a fost
achiziționat mobilier.

Cheltuieli cu chirii si rate aferente unui leasing
In cursul anului 2021 a fost incheiate trei contracte de rate pentru achizitionarea de echipamente
de birotica. La 31.12.2021 doua din cele trei contracte s-au finalizat, urmand ca cel de-al treilea sa
se finalizeze in octombrie 2023.
Societatea plateste chirie pentru sediul social si pentru panouri publicitare.

6. IMOBILIZARI FINANCIARE
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Garantii
acordate Total

La 1 ianuarie 2021 0 0
Cresteri 33,482 33,482
La 31 decembrie 2021 33,482 33,482

Garanțiile au fost constituite pentru spațiul închiriat unde se desfășoară activitatea societății 
precum și alte garanții.

Societatea a inregistrat in cursul anului 2021 cheltuieli cu chiria in valoare totala de 217.015 lei, din
care cea mai mare parte reprezintă chiria pentru sediul secundar din Bucuresti  str. Gramont si
pentru care se plateste o chirie de 4.170 euro / luna, incepand cu luna iulie 2021.

De asemenea, din poziția de Cheltuieli  în avans, cea mai mare parte este reprezentată de cheltuieli
înregistrate în avans pentru chirii.

7. STOCURI

Sold la 
1 ian. 2021 Cresteri Scaderi

Sold la 
31 dec.

2021
Marfuri 149,242 1,692,705 -475,021 1,366,926
Avansuri acordate pt cumparari de stocuri 763,676 392,251 -763,676 392,251
Total 912,917 2,084,956 -1,238,696 1,759,177

GOCAB SOFTWARE SA are în stoc la 31 decembrie 2021:  876 aparate de taximetrie și avansuri 
acordate pentru alte 259 bucăți.

8. CREANȚE 

 
 

Termen de lichiditate
Valoare la la valoare bruta

Creante in sold la 31 dec 2021 < 1 an > 1 an
Creante comerciale 295,196 295,196 0
TVA de recuperat 496,707 496,707  
TVA deductibil neexigibil 9,759 9,759  
Furnizori debitori pentru prestari de servicii 4,108 4,108  
Creante din imprumuturi  acordate partilor afiliate 196,921  196,921
Alte creante 1,030 1,030  
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Termen de lichiditate
Valoare la la valoare bruta

Creante in sold la 31 dec 2021 < 1 an > 1 an
Total creante 1,003,722 806,801 196,921

In luna septembrie 2021 societatea a devenit asociat unic la patru societati si anume:
 Gocab Development;
 Gocab Eco;
 Gocab Innovation;
 Gocab Solutions.

Aceste societati au ca obiect principal de activitate transporturi cu taxiuri.
În vederea dezvoltării unei activități de taximetrie cu taxiuri electrice, GoCab Software S.A. a 
acordat împrumuturi acestor societăți cu o dobanda de 9%/an, astfel:

Denumire Societate Imprumut
la 31.12.2021

Dobanda
acumulata 

la 31.12.2021

Gocab Development 45.000 1187.26

Gocab Eco 57.000 1358.88

Gocab Innovation 45.000 1187.26

Gocab Solutions 45.000 1187.26

TOTAL: 192.000 4,920.66

9. DISPONIBILITĂȚI

Soldul de disponibil prezentat în Bilanț cuprinde în cea mai mare parte disponibil în bancă iar 
soldul de 5.219.374 lei provine, în principal, din plasametul privat derulat în anul 2021.

10. DATORII

Termen de exigibilitate
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Datorii in sold la 31 dec 2021 < 1 an 1-5 an > 5 ani
Furnizori 67,373 67,373   
Furnizori facturi nesosite 77,284 77,284   
TVA colectat neexigibil 20,497 20,497   
Salarii 75,179 75,179   
Contributii aferente salariilor 53,797 53,797   
Impozit aferent salariilor 9,324 9,324   
Alte datorii fata de bugetul statului 18,612 18,612   
Creditori diversi 249 249   
Alte datorii, creditori diversi 6,282 4,276 2006  
Total 328,596 326,590 2,006 0

11. PROVIZIOANE

Provizioanele sunt constituite pentru concedii neefectuate.

12. CAPITALURI

Capitalul social si primele de emisiune  a crescut in anul 2021 cu valoarea de 13.264.048 lei in 
urma mai multor etape de majorare a caitalului.

Explicatii modificari capitaluri proprii Capital 
social

Prime de
emisiune

Rezultat 
reportat +

rezultat
exercitiu

Total
capitaluri

proprii

Capitaluri proprii la 01.01.2021 912,500 0 -1,222,434 -309,934
Rezultatul perioadei -3,673,215 -3,673,215
Conversie datorii in capital social - actionari 
existenti

3,541,413 3,541,413

Conversie datorii in capital social - actionari noi 
dispecerate

1,245,000 1,245,000

Majorare capital social cu disponibilitati 1,048,000 1,048,000
Plasament privat 1,727,822 5,701,813  7,429,635
Capitaluri proprii la 31.12.2021 8,474,735 5,701,813 -4,895,648 9,280,900

Operaţiunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entităţii:

In luna mai 2021, prin AGEA / 19.05.2021 capitalul social al societatii a fost majorat ajungand la
valoarea de 6.746.913 lei.
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In septembrie 2021 societatea a fost admisa la tranzactionare pe bursa secundara Aero, capitalul
social fiind majorat la 8.474.735 lei, rezultand si o prima de emisiune in valoare de 5.701.812,6 lei,
prin plasament privat in valoare de 7.429.634,6 lei.
Sumele atrase în cadrul plasamentului privat derulat vor fi utilizate pentru:
- Dezvoltarea suitei de aplicații GoCab, prin implementarea de module care să faciliteze și/sau să
automatizeze procesele utilizate în activitatea de taximetrie;
- Derularea de campanii de marketing adresate clienților și șoferilor utilizatori ai aplicației GoCab;
-  Achiziția  de  echipamente  IT  de  înaltă  performanță  necesare  în  procesul  de  dezvoltare  și
mentenanță al suitei de aplicații GoCab;
- Angajarea și formarea resursei umane, astfel încat aceasta să corespundă standardelor de calitate
impuse în cadrul societății.

Rezerve:  
Societatea nu are constituite rezerve legale.

Angajamente acordate / primite: 
În cursul anului GOCAB SOFTWARE SA nu a acordat și nu a primit angajamente.

13. DETALIU CONT DE PROFIT SAU PIERDERE

8



             GOCAB SOFTWARE S.A.
CUI: 41884893
J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38,
officegocab@gmail.com

9



             GOCAB SOFTWARE S.A.
CUI: 41884893
J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38,
officegocab@gmail.com

14. Tranzacţiile cu părţile legate pe parcursul perioadelor acoperite de situaţiile financiare

Societățile D`Artex Star SRL, Romlogic Technology, SAI Broker SA și SSIF BRK Financial Group S.A. 
sunt părți legate în virtutea apartenenței la același grup. 

Tranzacțiile care au avut loc în cursul anului 2021 și soldurile înregistrate față de aceste societăți 
sunt următoarele:

D'Artex Star SRL
a). Achiziții servicii publicitate și liste conducători auto dispuși să presteze servicii de transport de taxi 
prin intermediul platformei GoCab și care s-au înrolat efectiv în Platformă cu scopul utilizării acesteia, 
din care:
Sold datorie la 01.01.2021 0.00
Achizitii in cursul perioadei, din care: 393,000.00
    Achizitie  componenta alocata serviciilor de publicitate 82,563.03
    Achizitie  componenta capitalizata la imobilizari necororale 247,689.08
    TVA aferent 62,747.90
Conversie datorie in capital social -393,000.00
Sold datorie la 31.12.2021 0.00

b). Vanzari servicii taximetrie
Sold creanta la 01.01.2021 0.00
Vanzari in cursul perioadei fara TVA 9,663.87
TVA aferent 1,836.13
Total achizitie 11,500.00
Sold creanta la 31.12.2021 11,500.00

Romlogic Technology SA
a). Achziitii aparate taximetrie
Sold datorie la 01.01.2021 0.00
Achizitii in cursul perioadei fara TVA 1,332,119.18
TVA aferent 253,102.64
Total achizitie 1,585,221.82

Decontari in cursul perioadei
-

1,585,221.82
Sold datorie la 31.12.2021 0.00

b). Vanzari 
Sold creanta la 01.01.2021 0.00
Vanzare licenta modul aparat Equinox modernizat (modul navigatie, modul preluare 
comenzi taxi, integrare cu sistemele ANAF, integrare plata cu cardul)

410,504.00

Chirii 3,466.39
Servicii 10,294.00
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TVA 80,610.23
Total 504,874.62
Incasari -492,500.00
Sold creanta la 31.12.2021 12,374.62

c) Avansuri acordate pentru achizitii produse
Sold la 01.01.2021 763,675.00
Avansuri inchise in cursul perioadei -763,675.00
Avansuri acordat in cursul perioadei 388,500.00
Sold la 31.12.2021 388,500.00

SAI BROKER SA
Sold creanta la 01.01.2021 0.00
Vanzari servicii 2,405.06
Incasari -2,405.06
Sold la 31.12.2021 0.00

Sold imprumut primit la 01.01.2021 400,000.00
Sold dobanda la 01.01.2021 18,865.53
Conversia datoriei in capital social (AGEA 19/19.05.2021) -418,865.53
Sold principal si dobanda la 31.12.2021 0.00

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA
Datorii la 01.01.2021 0.00
Comision din derulare plasament privat 233,550.56
Plati -233,550.56
Sold la 31.12.2021 0.00

Sold imprumut primit la 01.01.2021 2,000,000.00
Sold dobanda la 01.01.2021 188,510.00

Conversia datoriei in capital social (AGEA 19/19.05.2021)
-

2,188,510.00
Sold principal si dobanda la 31.12.2021 0.00

A se vedea și detaliile prezentate la capitolul prvind creantele privind imprumuturile acordate unor 
societati din cadrul grupului. 
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15. ALTE

Angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente: Nu sunt cazuri

Avansuri si credite acordate organelor de administrare, conducere si de supraveghere: Nu sunt 
cazuri

Angajamente asumate in numele organelor de administrare, conducere si de supraveghere: Nu 
sunt cazuri

16. Informații privind activitatea societății GoCab Software S.A.

Obiectivul principal al companiei a fost de a dezvolta un nou concept de serviciu de taximetrie, ce a
început să fie pus în valoare.

Până la sfârșitul anului 2021 Societatea a finalizat dezvoltarea următoarelor aplicații pentru taxi: 
- aplicatie comandă taxi Android (Google) - GoCab RoClient 
- aplicatie comandă taxi iOS (Apple) - GoCab RoClient. 
- aplicatie comandă taxi Hotel POS Android 
- aplicatie comandă taxi Hotel KIOSK Windows 
- aplicatie comandă taxi Aeroport KIOSK Windows 
- aplicatie comenzi taxi Dispecerat Web 
- aplicatie preluare comenzi (Soferi) Android - GoCab RoDriver 
- aplicatie server clienti/soferi/comenzi Linux/C++ + Baza de date
- aplicatie Administrare Web - destinată administratorului GoCab + administratori 
dispecerate partenere - administrare clienti/soferi/comenzi/plati/campanii bonificari/flote/etc.
- aplicatie server administrare: plati/sms/rapoarte/soferi/clienti/comenzi/campanii
- modul server integrare plati
- s-a demarat dezvoltarea unui produs GoCab Advertise - aplicatie Android ce ruleaza pe 
tablete dedicate si prezinta reclame
- aplicatie administrare sistem GoCab Pro (garantare soferi), aflat în testare la data data 
întocmirii prezentelor situații financiare.

etc

Viziunea GoCab este de a schimba, prin tehnologie, sinergie și servicii noi, industria taximetriei din 
România.
Principalul obiectiv al companiei este de a integra, prin intermediul aplicației, o paletă cât mai largă
de produse și servicii în beneficiul clienților, șoferilor de taxi și a partenerilor.

Obiectivele companiei sunt: peste 150.000 descărcări ale aplicației de client disponibilă pe Android
și iOS, mai mult de 300 de locații și contracte de colaborare pentru serviciile de taximetrie, un 
număr de peste 10.000 de conturi de șoferi care utilizează aplicația GoCab RoDriver și creșterea 
numărului de dispecerate partenere la peste 20, precum și extinderea teritorială la nivel național.
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17. Politici contabile semnificative

Imobilizarile existente in societate sunt procurate cu titlu oneros si sunt evaluate la costul de 
achizitie.
In situatiile financiare, acestea sunt prezentate la costul istoric, mai putin amortizarea cumulata. 
In costul imobilizarilor nu sunt incluse dobanzi. Imobilizarile nu au suferit reevaluari in 2021.
Societatea utilizeaza metoda de amortizare lineara pentru imobilizarile detinute.

Stocurile sunt evaluate la intrare la costul de achizitie, plus taxele nerecuperabile si transportul, 
daca acesta poate fi alocat.
Societatea utilizeaza metoda FIFO pentru iesirea din gestiune a stocurilor.

Creantele  sunt  inregistrate  la  valoarea lor  nominala.  La  data  bilantului,  valoarea  acestora  se
determina pe baza sumei probabile de incasat, luand in considerare si ajustarile pentru creante
restante si indoielnice.

Datoriile  comerciale  sunt  inregistrate la  valoarea probabila  de  plata  pentru  toate  bunurile  si
serviciile primite, indiferent daca acestea au fost facturate sau nu. Estimarea datoriilor pentru
serviciile  sau bunurile  primite pana la 31.12.2021 pentru care nu s-au primit  facturi  pana la
31.12.2021 s-a facut pe baza contractelor incheiate. 

Disponibilităţile  in  valuta  sunt  raportate  la  cursul  de  schimb  stabilit  de  BNR pentru  data de
31.12.2021.
Veniturile si cheltuielile sunt recunoscute pe baza contabilităţii de angajamente.

18. Evenimente ulterioare

Nu au intervenit evenimente ulterioare după data bilanțului. Totuși, este de menționat că după 
acea dată GOCAB SOFTWARE S.A. are în derulare testarea serviciului GOCAB PRO și așa cum s-a 
mai menționat, a demarat  dezvoltarea unui produs GoCab Advertise - aplicatie Android ce ruleaza 
pe tablete dedicate si prezinta reclame. Ambele activități reprezintă o nouă linie de business.

                   Administrator,

                                                                                                                              MACARIE NINEL
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                                1.1.131 / 28.03.2022 

 

Raportul auditorului  independent 

 

 

Către Acționarii Societății GOCAB SOFTWARE S.A. 

 
Raport privind auditul situațiilor financiare 

 

Opinie 
 

1. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale GOCAB SOFTWARE S.A. (“Societatea”) 
cu sediul în București, strada Gramont nr. 38 Ap. R2, număr de ordine în Registrul Comerțului 
J40/15360/2019, cod unic de înregistrare 41884893, care cuprind Bilanțulul la 31 decembrie 2021, 
Contul prescurtat de profit sau pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată şi notele 
la situaţiile financiare, incluzând un sumar al politicilor contabile semnificative. 
 

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifică astfel: 
 
Active imobilizate 1.618.120 lei 
Active circulante 7.982.273 lei 
Cheltuieli in avans 25.507 lei 
Total active  9.625.900 lei 
Total datorii 328.596 lei 
Provizioane 16.405 lei 
Total capitaluri proprii 9.280.900 lei 
Cifra de afaceri 568.961 lei 
Rezultatul exercițiului (pierdere) -3.673.215 lei 
 

3. În opinia noastră, situaţiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției 
financiare a Societății la 31 decembrie 2021 precum și a performanței financiare a Societății și a 
fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu 
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802 / 2014 cu modificările ulterioare  
(”OMF 1802”). 
 
 
Baza opiniei  
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4. Am efectuat auditul situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit 

(”ISA”) și Legea nr. 162/2017 (“Legea”). 
Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în Anexa nr. A la 
prezentul raport de audit denumită Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor 
financiare. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor 
Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul 
IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în 
Romania, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si 
conform Codului IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și 
adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. 
 
 
Evidențierea unor aspecte 
 

5. Astfel cum este prezentat și în raportul administratorilor, în cursul anului 2021 societatea 
GOCAB SOFTWARE S.A. a reușit să ducă la bun sfârșit dezvoltarea unor produse competitive 
destinate segmentului de piață de taximetrie oferind în același timp o poziționare bună pe piață 
dar și posibilități suplimentare de dezvoltare imediată:   
- a fost finalizată dezvoltarea unui ansamblu de aplicații de comenzi taxi pentru comenzi din 

mai multe surse: dispecerat, aeroport, hotel, toate aceste module implementate pentru 
sistemele de operare existente; 

- a fost finalizată aplicația server pemtru gestionarea ansamblului de aplicații de comenzi 
incluzând sistem bază de date; 

- a fost finalizată aplicația de administrare web care are ca și componente rapoarte de 
administrare, plăți, SMS, șoferi, comenzi, inclusiv comenzi  corporate, campanii bonificări 
etc; 

- s-a dezvoltat un nou serviciu care include garantarea comenzilor atât către clienți cât și 
către șoferi: Modul Comenzi GoCab Pro; 

- este în curs de lansare un modul pentru afișarea reclamelor publicitare în taxiurile 
partenere pe tablete dedicate, activitate ce reprezintă o nouă linie de business; 

 
6. Astfel cum este arătat în Contul de profit sau pierdere și prezentările din formularul F30 la 

Bilanț, Societatea a obținut în cursul exercițiului 2021 un rezultat din exploatare negativ de 
(3.673.215) lei. Elementele care stau la baza rezultatului menționat conțin următoarele poziții 
determinante prezentate  în situațiile financiare: 
 
➢ Societatea a înregistrat venituri din abonamente la platforma GoCab destinată activiății de 

taximetrie, venituri din comisioane în legătură cu aceeași activitate percepute în cadrul 
aceleiași platforme precum și alte venituri din prestări servicii legate de această activitate 
în valoare totală de 146.309 lei, sumă ce face parte din cifra de afaceri prezentată în 
contul de profit sau pierdere. Aceste venituri sunt înregistrate în principalele localități 
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reședință de județ de pe teritoriul României, locații ce se află în extindere și există 
încheiate parteneriate cu dispecerate din aceste zone. Diferența de 419.185 lei până la 
valoarea de 568.961 lei reprezentând total cifră de afaceri prezentată în Contul de profit 
sau pierdere sunt vânzări de mărfuri (case de marcat). 

 
➢ Această dezvoltare a angrenat cheltuieli cu activitatea de IT, capitalizate în contul  de 

producție imobilizată (487.310 lei),  neafectând ca urmare contul de profit sau pierdere,  
dar și cheltuieli ce nu au fost capitalizate (42.481 lei) datorită naturii acestora (remedierea 
unor disfuncționalități) dar și cheltuieli cu Google în valoare de 200.265 lei. 

 
➢ În perioada anului 2021 a avut loc creșterea numărului de personal de la 7 persoane la  13 

persoane și s-a înregistrat o cheltuială totală brută inclusiv contribuții ale societății în 
valoare de 979.017 lei evidențiată în contul de profit sau pierdere. 

 
➢ De asemenea, intrarea pe piață a implicat cheltuieli evidențiate în situațiile financiare la 

poziția cheltuieli cu tertii astfel: 
▪ Cheltuieli privind campanie creare cont aplicație Gocab (bonus utilizator nou și alte 

cheltuieli/bonusuri) pentru un total de 648.981 lei. 
▪ Cheltuieli cu Facebook în valoare de 185.614 lei. 
▪ Cheltuieli cu publicitate în valoare de 295.563 lei în cadrul unor contracte din care o 

parte a fost încadrată la această activitate. 
 
➢ Cheltuieli ocazionate de cotarea la bursă în valoare de 233.551 lei cuprinsă în Contul de 

profit sau pierdere la Cheltuieli cu tertii. 
 

7. Referitor la pozițiile prezentate în Bilanț evidențiem următoarele aspecte asupra cărora 
atragem atenția:  
 
➢ În cadrul anului 2021 valoarea capitalului social și primelor de emisiune s-a majorat cu 

suma totală de 13.264.047,60 lei din care 4.786.413 lei conversie datorii în capital social, 
1.048.000 lei aport sub formă de disponibilități și 7.429.634,60 lei prin cadrul unui 
plasament privat care a avut ca destinație dezvoltarea aplicațiilor GoCab prin 
automatizarea proceselor și promovarea acestora în rândul șoferilor și clienților.  La 
31.12.2021 soldul de disponibil al societății este de 5.219.374 lei, în principal provenind 
din această sursă. 

 
➢ În cursul perioadei, imobilizările necorporale au fost afectate și de recunoașterea la 

imobilizări necorporale a unei componente a unor contracte ce au îndeplinit condițiile de 
recunoaștere la active, respectiv achiziționarea de liste de conducători pusă la dispoziție 
în vederea prestării de servicii de transport de taxi prin intermediul platformei GoCab și 
care s-au înrolat efectiv în Platformă cu scopul utilizării acesteia ca urmare a acestui 
contract. Valoarea cu care s-au majorat activele necorporale a fost de 886.689 lei, valoare 
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cu care s-a majorat capitalul social al societății ca parte din sumele prezentate la alineatul 
precedent. 

 
8. Activitatea Societății din anul 2021 s-a suprapus peste o perioadă încă afectată de pandemia 

COVID-19, efectele resimțite în activitatea de taxi având un efect indirect dar semnificativ și 
asupra activității Societății, totuși aspectele arătate mai sus au avut impactul preponderent 
asupra rezultatului iar activitatea în sine de dezvoltare a platformei și promovare în piață a 
acesteia nu a fost afectată de acest context. 
 

9. Opinia prezentului raport nu este modificată cu privire la aspectele evidențiate în cadrul 
acestei secțiuni. 

 
 

Alte informații – Raportul Administratorilor 
 

10. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele alte 
informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul 
auditorului cu privire la acestea și nici declarații nefinanciare. 
 
Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu 
excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de 
concluzie de asigurare cu privire la acestea. 
 
În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 
2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să 
apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau 
cu cunoștințele pe care le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate 
semnificativ. 
 
În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, 
în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 1802 punctele 489 - 492.  

 
În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, 
în opinia noastră: 

 
a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor  pentru exercițiul financiar pentru 

care au fost întocmite situațiile financiare, conținând 19 pagini, sunt în concordanță, în 
toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare; 

 
b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în 

conformitate cu OMF 1802 punctele 489 - 492. 
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În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, 
dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 
31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în 
Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.  
 
 
Responsabilităţile  conducerii şi ale persoanelor însărcinate cu guvernanţa pentru situaţiile 
financiare 
 

11. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o 
imagine fidelă în conformitate cu OMF 1802 si pentru acel control intern pe care conducerea îl 
consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări 
semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 
 

12. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității 
Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor 
referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității 
activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să 
oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora. 

 
13. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 

raportare financiară al Societății. 
 
 
Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare 
 

14. Obiectivele noastre sunt de a obţine o asigurare rezonabilă privind măsura în care situaţiile 
financiare ca întreg sunt lipsite de erori semnificative, datorate fie fraudei fie erorii şi de a emite 
un raport al auditorului care include opinia noastră. Acestea sunt diferite faţă de 
responsabilităţile conducerii privind întocmirea situaţiilor financiare. Asigurarea rezonabilă 
reprezintă un nivel înalt de asigurare, dar nu constituie o garanţie că un audit efectuat în 
concordanţă cu Standardele Internaţionale de Audit va detecta întodeauna o eroare 
semnificativă atunci când aceasta există. Denaturările situaţiilor financiare pot apărea fie ca 
urmare a fraudei fie ca urmare a erorii şi sunt considerate semnificative dacă, considerate în 
mod individual sau agregat, se poate aştepta, ca în mod rezonabil, acestea să influenţeze 
deciziile economice care se iau de către utilizatori pe baza acestor situaţii financiare. 
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15. O descriere suplimentară a responsabilităţilor noastre pentru auditul situaţiilor financiare este 
inclusă în Anexa nr. A a acestui raport de audit. Această descriere reprezintă parte integrantă 
din raportul de audit. 
 
 
În numele 
 
MBO Audit&Accounting SRL 
400379 Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 56 / 23 
 
Nr. înregistrare în Registrul Public Electronic (RPE) publicat de  
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) 
sub nr. FA1342 
prin  
 

 
 
 
Marian Bogdan-Ovidiu,  
înregistrat în RPE cu nr. AF3041 
 
Cluj-Napoca, 28 martie 2022 
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ANEXA nr. A 
 
Responsabilităţile auditorului pentru auditul Situaţiilor Financiare 

 
A.1 În plus faţă de responsabilităţile auditorului pentru auditul Situaţiilor Financiare menţionate la 

secţiunea cu aceeaşi denumire în corpul raportului de audit, auditorul are şi responsabilităţile 
menţionate în cadrul acestei Anexe. 

 
A.2 Ca parte a unui audit desfăşurat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, 

auditorul îşi exercită raţionamentul profesional şi îşi menţine scepticismul profesional pe tot 
parcursul auditului. 

 
De asemenea,  noi: 
 

A.3.1 •   Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, 
datorate fie fraudei fie erorii; proiectăm şi desfăşurăm proceduri de audit ca răspuns la 
aceste riscuri; şi obţinem probe de audit care sunt suficiente şi adecvate pentru a 
constitui baza pentru opinia de audit.  Riscul de a nu detecta o denaturare semnificativă 
rezultând din fraudă este mai mare decât cel care ar rezulta din eroare, deoarece frauda 
poate implica înţelegeri, falsuri, omisiuni intenţionate,  denaturări voite, sau evitarea 
controlului intern; 
 

A.3.2 • Obţinem o înţelegere a controlului intern relevant pentru audit în scopul stabilirii 
procedurilor de audit adecvate circumstanţelor, dar nu pentru scopul exprimării unei 
opinii privind eficacitatea controlului intern al Societăţii; 

 
A.3.3 •  Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor 

contabile și a prezentărilor aferente efectuate de către conducere; 
 

A.3.4 • Concluzionăm în baza probelor de audit obţinute asupra adecvării aplicării de către 
conducere a principiului continuităţii activităţii, dacă există o incertitudine semnificativă 
în legătură cu evenimente sau condiţii care pot induce o îndoială semnificativă asupra 
capacităţii Societăţii de a-şi continua activitatea. 
Dacă noi concluzionăm că există incertitudini semnificative, ne este solicitat să atragem 
atenţia în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare, sau, 
dacă aceste prezentări sunt neadecvate, să modificăm opinia. 
Concluziile noastre au la bază probele de audit obţinute până la data raportului de audit.  
Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare pot cauza o întrerupere a continuităţii 
activităţii Societăţii; 

 
A.3.5 •  Evaluăm prezentarea de ansamblu, structura şi conţinutul situaţiilor financiare, incluzând 

prezentările, pentru a evalua dacă acestea sunt întocmite în concordanţă cu cadrul de 
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prezentare aplicabil şi evaluăm dacă situaţiile financiare prezintă tranzacţiile şi 
evenimentele care stau la bază într-o manieră care asigură prezentarea justă; 

 
A.3.6 •    Determinăm dintre aspectele comunicate cu persoanele din conducerea societății acele 

aspecte care au necesitat o atenţie semnificativă din partea auditorului în efectuarea 
auditului, luând în considerare: 
o secţiuni cu un risc evaluat mai mare de denaturare semnificativă sau riscuri 

semnificative identificate în concordanţă cu ISA 315 (revizuit);  
o raţionamente semnificative ale auditorului în legătură cu secţiuni ale situaţiilor 

financiare care implică raţionamente semnificative ale conducerii, incluzând estimări 
contabile care au fost identificate ca având o incertitudine mare privind estimarea 
lor;  şi 

o efectele asupra auditului a evenimentelor semnificative sau tranzacţiilor care au 
avut loc în cursul perioadei. 

 
A.4 Semnificaţia poate fi descrisă ca o importanţă relativă a unui aspect, considerat în contextul 

unor factori cantitativi şi calitativi; 
 
Prevederi privind comunicarea  

A.5.1 Noi comunicăm cu persoanele din conducerea Societății în ceea ce priveşte, printre altele, 
întinderea şi momentul în timp planificate ale auditului şi rezultatele de audit semnificative, 
incluzând orice deficienţe semnificative ale controlului intern pe care noi le identificăm pe 
parcursul auditului; 
 

A.5.2 Transmitem persoanelor din conducerea Societății o declaraţie prin care comunicăm faptul că 
am îndeplinit cerinţele etice relevante privind independenţa şi comunicăm acestora toate 
relaţiile şi orice alte aspecte de la care se poate aştepta să aibă vreun impact asupra 
independenţei noastre, şi, acolo unde este aplicabil, măsurile de siguranţă luate, atunci când 
este cazul. 
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DECLARAȚIE PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

 

 
 

Prevederi din Codul de Guvernanță Corporativă Respectă Nu respectă Motivul pentru 
neconformitate 

A1 Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa 
includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere 
cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul 
Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului. 

x  

 

A2 Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv 
pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati 
(excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la 
cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului. 

x  

 

A3 Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice 
legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand 
nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie 
are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului 
respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului. 

x  

 

A4 Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a 
Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de 
asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.  x 

Societatea s-a listat in 
decembrie 2021. 
Societatea are in vedere 
implementarea acestui 
principiu. 

A5 Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in 
care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va 
contine cel putin prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporativa. x  

 

B1 Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o 
filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform 
celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu. x  

 

B2 Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica 
separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin 
serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in 
cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General. 

x  

 

C1 Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile 
totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului 
financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror 
compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru 
calcularea veniturilor mentionate mai sus. 

 x 

Societatea s-a listat in 
decembrie 2021. 
Societatea are in vedere 
implementarea acestui 
principiu. 

D1 Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de 
internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, 
atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante 
de interes pentru investitori, incluzand prevederile precizate in Codul de 
Guvernanta Corporativa. 
 

x  

 

D2 O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca 
un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea 
declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie pu 
blicate pe pagina de internet a societatii. 

 x 

In faza de dezvoltare nu 
putem permite definirea 
unei politici de dividend 
predictibile. 

D3 O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca 
acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile 
cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei 
liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). 
Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul 

 x 

Societatea realizeaza 
studii privind impactul 
unor factori doar in 
conditiile in care se 
identifica modificarea 



           

prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor 
anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie 
sa fie publicata pe pagina de internet a societatii. 

unor factori relevanti la 
nivelul companiei sau a 
pietei in care activeaza. 
Nu exista definita o 
periodicitate pentru 
realizarea acestor studii. 

D4 O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel 
incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari. x  

 

D5 Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in 
engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la 
nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator 
financiar relevant. 

 x 

Rapoartele se publica 
doar in limba romana 

D6 Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti 
si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi 
publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a 
societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice. 

 x 

Societatea va organiza 
sedinte/teleconferinte la 
solicitarea investitorilor 
sau va raspunde 
punctual la problematica 
ridicata de catre acestia. 
Raspunsurile vor fi 
postate pe pagina de 
internet a societatii. 

 
 

  


