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Raportul administratorului unic 
 
Stimați investitori, ne face deosebită plăcere să vă aducem la cunoștință în cadrul acestui raport 

periodic evenimentele importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului financiar din anul 2021, 
precum și previziunile noastre pentru următoarele 6 luni, incluzând și riscurile aferente perioadei 
următoare.  

In cursul acestui an Bestjobs Recrutare SA și-a propus îndeplinirea a 3 obiective majore, dintre care 
considerăm că două au fost indeplinite până la momentul redactării prezentului raport, iar al treilea se află 
în curs de implementare, în grafic cu strategia pe termen lung al societății.    
 Cele trei obiective majore stabilite sunt următoarele:  

1.) Consolidarea financiară a societății, diminuarea semnificativa a impactului negativ al 
pandemiei care a impactat societatea in anul precedent 

2.) Revenirea la volumul de afaceri la un nivel similar anului 2019, anterior declanșării 
pandemiei COVID-19 

3.) Lansarea de noi proiecte și produse, extinderea serviciilor noastre pe scară internațională 
 
În cadrul evidențierii evenimentelor importante petrecute în primele 6 luni ale anului 2021 nu 

putem să facem abstracție de evenimentele anului 2020, care au marcat fundamental strategiile noastre 
din prezent.   

Contextul epidemiologic, respectiv criza sanitară cauzată de pandemia COVID-19, precum și 
consecințele restricțiilor aplicate de autorități au influențat piața muncii, inclusiv activitățile de recrutare de 
personal, domeniu în care activează societatea noastră. Deși în sectorul online, în anumite domenii 
pandemia COVID-19 a reprezentat o oportunitate întreprinzătorilor de a-și extinde serviciile, profitând în 
sensul bun de situația creată ca urmare a restrictiilor impuse de autorități, căderea pieței de muncă în 
prima parte a anului 2020 ne-a diminuat semnificativ veniturile încasate, având în vedere faptul că 
pricipalele venituri le obținem din administrarea platformei online de recrutare www.bestjobs.eu. 

Situația creată de criza sanitară a produs o inversare în domeniul recrutării în sensul că, dacă 
anterior angajatorii aveau dificultăți în a identifica salariați potriviți nevoilor lor, în urma dificultăților 
financiare cu care s-au confruntat angajatorii (multe industrii reducându-și activitatea sau fiind în 
imposibilitatea de a o mai desfășura ca urmare a deciziilor autorităților) s-au produs concedieri, multe 
persoane au rămas fără locuri de muncă, așa încât, s-a constatat și pe platforma noastră – potrivit cifrelor 
furnizate mai jos– faptul că numărul de angajatori în căutare de salariați a scăzut, în timp ce numărul de 
persoane în căutarea unui loc de muncă a crescut, tendința fiind iarași reversată în anul 2021, prin 
stabilizarea și relansarea pieței de recrutare în muncă.  Aceste inversări în industria recrutării au avut 
consecințe directe asupra încasărilor Societății a cărei principală sursă de venit o reprezintă așa-numitele 
credite bestjobs încasate în mod covârșitor de la angajatori, persoanele fizice aflate în căutarea unui loc de 
muncă neavând nicio obligație de plată. Ori, în contextul în care numărul de angajatori în căutare de 
salariați a scăzut, este evident că și veniturile Societății au scăzut în anul 2020. 

Acest nou context a impus atât necesitatea regândirii strategiei de marketing a societății, cât și o 
adaptare la noile nevoi ale pieței de muncă. Astfel, având în vedere apetitul crescut pentru munca în regim 
de la distanță, societatea și-a axat strategia pe promovarea acestor tipuri de anunțuri de angajare, totodată  
a implementat posibilitatea prestării unor servicii de dezvoltare personală și profesională cum ar fi 
coachingul, mentoratul, psihoterapia prin intermediul unor ședințe video pe platforma Bestjobs.  

 
În primul semestru al anului 2021, datorită deciziilor inspirate  adoptate de managemenul 

societății, privind optimizarea serviciilor noastre în concordanță cu nevoiel pieței, coroborate cu masurile 

de relaxare a restricțiilor în contextul epidemilogic, precum și relansarea dinamică a pieței de muncă,  au 



 

contribuit decisiv la consolidarea financiara a Bestjobs, și la revenirea la un nivel asemănător al cifrei de 

afaceri comparabil cu perioada similară al anului 2019, conform graficului de mai jos: 

 

 
 

  
Se poate observa faptul că veniturile  din activitățile de vânzări ale societății au crescut în mod 

impresionant față de perioada similară al anului precedent, înregistrând o creștere de 40.59%, iar profitul net a 
crescut într-o proproție și mai mare de 329,11% față de semestrul I din 2020.  

Întrucât primele două obiective stabilite de managementul societății au fost îndeplinite cu succes, pentru 
evitarea plafonării societății, luând în considerare și faptul că pe plan național Bestjobs este plasată extrem de stabil în 
domeniul său de activitate, s-a optat pentru extinderea societății și lansarea serviciilor Bestjobs la nivel internațional, 
piețele vizate în mod principal fiind Republica Moldova și Ungaria. În mod cert, pentru realizarea acestor ambiții sunt 
necesare a fi alocate atât resurse umane dedicate acestui proiect cât și financiare. 

În acest context, pentru atragerea de capital, a fost asumată decizia listării la BVB a societății și al emisiunii 
obligațiilor către investitorii interesați, activitatea din perioada următoare urmând a fi dedicată atât acestui proiect cât 
și al dezvoltării unor noi servicii pe platforma noastră. 

Luând în considerare toate cele de mai sus,  avem o perspectivă mai mult decât optimistă asupra următoarei 
perioade semestriale, având convingerea fermă că vom continua pe trendul ascendent din primul semestru, din punct 
de vedere financiar, astfel încât investiția realizată în societatea noastră să devină cât mai lucrativă pentru toate 
părțile interesate. 

În ceea ce privește incertitudinile noastre, precum și eventualele risuri asociate care ne pot împiedica în 
realizarea obiectivelor noastre, acestea sunt de natură sanitară pe care nu le putem controla. Iminența unui nou val al 
epidemiei COVID-19 (varianta Delta), precum și eventualele noi restricții, carantinări, închideri, dispuse de autorități 
pot încetini ritmul de dezvoltare financiară a societății, restartat la începutul acestui an, în cazul în care piața de 
muncă la nivel național ar înregistra o nouă stagnare. Totodată, învățând din experiența anului 2020, de această dată 
putem veni în preîntâmpinarea unui asemenea scenariu, cunoscând care sunt măsurile necesare care trebuie 
adoptate în funcție de gravitatea situației, prin urmare, șocul resimțit în cazul realizării situației de risc, cu siguranță că 
nu ne va afecta stabilitatea financiară, precum în anul precedent.  

 
Fusu Călin, 

Administrator și 
Director General Executiv la data de 30.06.2021 

 
 
 



 

 

Despre Bestjobs recrutare  
 

BestJobs este una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania. Cu o experienta 
de peste 20 ani in domeniu, desprinsa in 2010 ca o societate de sine statatoare din Neogen SA, platforma  
BestJobs integreaza tehnologii digitale de ultima generatie si servicii conexe recrutarii pentru a oferi cele 
mai eficiente solutii de angajare, recrutare si de dezvoltare profesionala si personala.  

Emitentul BestJobs Recrutare S.A. isi desfasoara activitatea prin intermediul website-ului sau: 
https://www.bestjobs.eu/ro/  

 
 
Administratori si echipa executiva 
 

Compania este administrată de un Administrator Unic, Dl. Calin FUSU, de la data constituirii 
societății, respectiv de la 01.11.2010, mandatul de administrare fiindu-i încredințat până la data de 
01.11.2022.             
 Începând cu data de 01.09.2021, conducerea executivă a societății a fost încredințată domnului 
Frunză Andrei, funcția de administrator unic al societății fiind menținută în continuare de domnul Fusu 
Călin. Noul CEO al societății deține o experiență vastă în domeniul platformelor de recrutare, în perioada 
2012 – 2017, acesta deținând funcția de CEO-în cadrul EJobs România. Experienţa sa profesională 
include, de asemenea, poziţii de management în proiecte de online payments, digital publishing şi 
marketplaces.   

Funcția de Director Financiar – CFO al societății este îndeplinită de doamna Kovács Andrea.  
 

Situatia economico-financiara 
 
 
Datele economico-financiare prezentate în acest capitol sunt preluate integral din situațiile financiare 
încheiate de către emitent la 30.06.2021 conform reglementărilor în vigoare. Situațiile financiare 
semestriale ne-auditate, au fost discutate în ședința Consiliului de administrație la data de 24.09.2021 si 
semnate de Domnul Calin Fusu, in calitate de Presedinte al Consilului de Administratie. 
 

1. Analiza performantei financiare 
 

Indicatorii performantei financiare 30.06.2020 
(neauditat) 

30.06.2021 
(neauditat) 

Evolutie (%) S1 
2021/S1 2020 

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 10.382.915 14.597.634 40.59% 

Cifra de afaceri neta 10.300.356 14.553.240 41,29% 

Venituri din subventii de exploatare 78.869 - -100% 

Alte venituri din exploatare 3.690 44.394 1.103% 

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care: 9.405.844 9.973.583 6.04% 

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 
consumabile 

9.540 4.263 -55.31% 

Alte cheltuieli materiale 47.252 854 -98.19% 

Alte cheltuieli externe 3.804 10.759 182.82% 

Cheltuieli cu personalul 2.182.101 1.390.417 -36.28% 

Ajustări de valoare privind imobilizările 
corporale şi necorporale 

18.445 20.042 8.66% 



 

Ajustări de valoare privind activele 
circulante 

- -356 -100% 

Cheltuieli privind prestaţiile externe 7.075.596 8.525.079 20.49% 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi 
vărsăminte assimilate 

12.891 3.114 -75.84% 

Alte cheltuieli 56.215 19.411 -65.47% 

REZULTATUL DIN EXPLOATARE 977.071 4.624.051 373.26% 

Venituri financiare 204.635 158.750 -22.42% 

Cheltuieli financiare 18.559 157.574 749.04% 

REZULTATUL FINANCIAR 186.076 1.176 -99.37% 

VENITURI TOTALE 10.587.550 14.756.384 39.37% 

CHELTUIELI TOTALE 9.424.403 10.131.157 7.50% 

REZULTATUL BRUT 1.163.147 4.625.227 297.65% 

Impozitul pe profit 255.162 728.999 185.70% 

REZULTATUL NET 907.985 3.896.228 329.11% 

 
 

Firma a raportat, in primul semestru din anul 2021, o cifra de afaceri de 14.55 mil. RON, in crestere cu 
41.29% comparativ cu perioada similara a anului 2020, iar alte venituri din explotare au fost de 44 mii RON. 

Cheltuielile de exploatare au ajuns, la 30 iunie 2021, la 9.97 mil. RON, fiind mai mari cu 6.04% fata de 
primul semestru din 2020. Astfel, rezultatul operational a inregistrat o crestere cu 373.26% fata de primul 
semestru din 2020, totalizand 4.624 mii RON.  

Cheltuielile cu prestatiile externe cresc cu 20.49% fata de aceeasi perioada din 2020, datorita cresterii 
costurilor aferente dezvoltarii si mentenanta software, pe seama accelerarii dezvoltarii de functionalitati 
noi cat si cresterii costurilor de personal din domeniul IT. 
 
Cheltuielile cu marketing si publicitate au fost constante in cele 2 perioade analizate, insa mult mai 
eficiente (performante) in 2021 raportate la Cifra de afaceri realizata. 

Rezultatul financiar inregistrat la 30 iunie 2021 a fost in valoare de 1.1 mii RON, in scadere cu 99.37% fata 
de rezultatul financiar raportat la 30 iunie 2020, ceea ce a dus la realizarea unui profit brut de 4.625 mii 
RON, la 30 iunie 2021, in crestere cu 297.65% fata de profitul net aferent primului semestru din 2020. 
 
Eforturile conducerii privind diversificarea ofertei de servicii, optimizarea costurilor operationale, si 
maximizarea cifrei de afaceri materializeaza un profit semestrial de 3.896.228 RON, in crestere cu 
329.11% fata de aceeasi perioada a anului trecut.   
 
 
 
 

2. Analiza pozitiei financiare 
 
În primul semestru al anului 2021, valoarea absolută a activelor circulante, categoria cea mai semnificativă 
în totalul activelor deținute de Societate, a înregistrat o creștere de 159.79% față de începutul anului, 
respectiv 57.62% față de aceeași perioadă a exercițiului financiar anterior. 
 

Pozitii bilantiere 30.06.2020 
(neauditat) 

01.01.2021 
(auditat) 

30.06.2021 
(neauditat) 

Evolutie (%) 
(30.06/01.01
.2021) 

Pondere total 
Activ 
30.06.2021 



 

A. ACTIVE IMOBILIZATE, din 
care 

149.478 209.702 192.845 -8.04% 0.64% 

Imobilizari necorporale - - 334 100%  

Imobilizari corporale 32.864 93.088 78.747 -15.4%  

Imobilizari financiare 116.614 116.614 113.764 -2.44%  

B. ACTIVE CIRCULANTE, din 
care 

18.445.903 11.191.719 29.075.565 159.80% 97.65% 

Creante 12.072.292 8.030.153 12.153.071 51.34% 40.8% 

Disponibilitati 6.373.611 3.161.566 16.922.494 435.25% 56.8% 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS 28.241 12.653 507.855 3913% 1.7% 

TOTAL ACTIVE 18.623.622 11.414.074 29.776.265 160.87%  

Datorii pe termen scurt 8.918.609 2.930.527 3.297.013 12.5% 11.07% 

Datorii pe termen lung   16.608.243 100.0% 55.77% 

TOTAL DATORII 8.918.609 2.930.527 19.905.256 579.24% 66.84% 

PROVIZIOANE 57.766 57.766 57.766 -  

VENITURI IN AVANS 7.729.371 5.229.655 4.907.124 -6.17% 16.47% 

Capitaluri proprii, din care 1.917.876 3.196.126 4.906.119 53.5% 16.47% 

Capital subscris varsat 826.030 826.030 826.030 -  

Rezerve 165.206 165.206 165.206 -  

Rezultatul reportat 18.655 18.655 18.655 -  

Rezultatul exercitiului 
financiar 

907.985 2.186.235 3.896.228 78.2%  

Repartizarea profitului - - -   

TOTAL PASIVE 18.623.622 11.414.074 29.776.265 160.87%  

 
 
 

Active circulante 

Dinamica activelor circulante este determinată de creșterea valorică a creantelor cu 51.34% și a 
disponibilitatilor banesti cu 435.25% față de începutul anului curent, respectiv cu 0.66% și 165.5% față de 
primul semestru al anului 2020. Majorarea semnificativă a disponibilitatilor, alcătuite în proporție de 56.8% 
din activele societatii, este înregistrată pe fondul atragerii sumelor provenite din emisiune de obligatiuini, in 
luna mai 2021. 
 

Active imobilizate 

Valoarea imobilizarilor, avand o pondere de 0.64% din totalul activelor, a fost de aproape 192.8 mii RON, la 
sfarsitul primului semestru din 2021. In acest context, imobilizarile corporale, in valoare de 78.7 mii RON, 
au avut o pondere de 40.8% din totalul imoblilizarilor, iar cele financiare de 59%.  

La 30 iunie 2020, valoarea activului net (capitalurile proprii) a fost de 4.9 mil. RON. 

 

 

Datorii 

La 30.06.2021, datoriile totale ale societății cumulează 19.905 mii Lei, în creștere cu 579.24% față de 
începutul anului current, din care ponderea cea mai importanta reprezinta datoriile pe termen lung 
provenind din emisiune de obligatiuini, in luna mai 2021. 



 

 
 
Veniturile in avans, cu o pondere de 16.47% din active la 30.06.2021, au inregistrat o usoare scadere fata de 
inceputul anului, datorita actiunilor intreprinse de companie de cresterea consumului de credite Bestjobs.  
 
În acord cu aprecierea activelor circulante cu 159.79%, respectiv o variatie de -8.04% a activelor imobilizate, 
patrimoniul total al societății marchează, în primele 6 luni ale anului 2021, o creștere cu 18.362 mii Lei, 
respectiv cu 160.87%. 
 

3. Principalii indicatori economico-financiari 
 

Indicatori Interval de siguranta 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 

Lichiditatea curenta (AC/DC) >2 2,07 3,82 8,82 

Solvabilitatea financiara (TA/TD) >1 2,09 3,89 1,49 

Rentabilitatea capitalului angajat 
(EBITDA/Capital angajat) 

 0,61 0,79 0,96 

Indicele gradului de indatorare 
(DTL/Cap proprii + DTL) 

<50% - - 77% 

 
 
Capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile financiare pe termen scurt pe seama activelor sale 
curente, exprimată prin indicatorul lichidității curente, se menține în limitele intervalului considerat optim 
în primele șase luni ale anului 2021. 
 
Creșterea gradului de îndatorare în raport cu S1 2020 este consecința atragerii de capital prin emisiunea de 
obligațiuni. Deși caracterizat de un amplu proces de expansiune, primul semestru al anului curent 
marchează o rată de îndatorare situată în limitele intervalului considerat optim. 
 

Analiza activității emitentului în perioada următoare 
 
 
Societatea reușește să se mobilizeze în fața schimbărilor macroeconomice și să își continue ascensiunea în 
plan concurențial. În mediul extern, conducerea Societății nu a identificat tendințe sau factori de 
incertitudine cu impact semnificativ asupra lichidității sau veniturilor Emitentului. 
 
 
 
Remarcam in Semestrul I 2021 o profitabilitate foarte bună a societății generată de îmbunătățirea 
previziunilor macroeconomice și de un comportament normal al clienților, ceea ce a condus la diminuarea 
semnificativă a impactului negativ al pandemiei Covid-19 asupra tuturor indicatorilor de performanță. 
 

S1/2019 S1/2020 S1/2021

Cifra de afaceri 15,531,021          10,300,356         14,553,240         

EBITDA 5,645,848            1,181,592           4,753,061           

Prodit net 4,909,043            907,985              3,896,228           

Marja EBITDA 36% 11% 33%

Marja neta de profit 32% 9% 27%

Grad de indatorare 14% 48% 67%  
 



 

Pe plan macroeconomic, piata muncii este in usoara crestere, conform INSSE: 

- În trimestrul II 2021, numărul locurilor de muncă vacante a fost 39,5 mii, în creștere cu 1,1 mii 
față de trimestrul anterior.  

- Rata locurilor de muncă vacante a fost 0,80%, în creștere cu 0,01 puncte procentuale față de 
trimestrul precedent.  

- Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2020, rata locurilor de muncă vacante a crescut cu 0,09 
puncte procentuale, iar numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 5,3 mii. 

 

Perspectiva anului 2021 
 
Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Bestjobs recrutare a fost aprobat de acționarii 
Bestjobs recrutare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care a avut loc pe 23 iunie 2021. Având 
în vedere rezultatele înregistrate până acum de companie în prima jumătate a anului, precum și 
perspectivele pozitive pentru restul anului, conducerea societății a propus o revizuire a bugetului, după 
cum urmează: 
 
RON 2021 Aprobat 2021 Revizuit

Venituri totale din exploatare 39,204,000 32,000,000

Cifra de afaceri 39,204,000 32,000,000

Alte venituri din exploatare

Cheltuieli totale de exploatare 27,910,600 21,065,000

Cheltuieli cu materii prime si materiale 0 0

Alte cheltuieli materiale 5,000 4,000

Cheltuilei privind energia si apa 15,000 10,000

Cheltuieli cu personalul 9,996,000 8,500,000

Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale
35,000 40,000

Alte cheltuieli de exploatare 17,859,600 12,511,000

Rezultatul din exploatare 11,293,400 10,935,000

Rezultat financiar -606,375 -595,000

Rezultat brut 10,687,025 10,340,000

Impozit pe profit 1,709,924 1,600,000

Rezultatul net 8,977,101 8,740,000  
 
 

Riscuri cheie pentru S2 2021 
 
 

Gestionarea riscurilor este un element important al strategiei, iar atentia  managementului este 
concentrată pe identificarea riscurilor și incertitudinilor emergente  pentru a realiza eficient managementul 
evenimentelor de risc. Principalele riscuri care ar putea avea un impact negativ asupra performanței, 
situației financiare și planurilor de dezvoltare ale Emitentului sunt prezentate mai jos. 
Performanța poate fi afectată de riscuri și incertitudini suplimentare, altele decât cele enumerate mai jos, și 
unele riscuri încă necunoscute care pot apărea în viitor. 

 
Riscul de scădere a standardelor de servire a clienților – scăderea standardelor serviciilor oferite clienților 
poate duce la pierderea bunei reputații a Societății și implicit a reducerii numărului de clienți din site-ul 
online. În vederea menținerii unor standarde înalte, Emitentul planifică sesiuni de formare cu angajații, 
cursuri de calificare înca de la angajare, pentru a se asigura că vor parcurge toate aceste etape ale servirii. 



 

De asemenea, Societatea evaluează periodic angajații și desfășoară instruiri si discuții periodice, pentru a 
avea angajați motivați, interesați, implicați. 
 
 
Riscul privind planul de afaceri – întocmirea unui Business Plan (plan de afaceri) care pleacă de la un 
context probabil pe termen mediu și lung are impact asupra strategiei Societății; cu toate acestea lipsa unor 
date concrete și materializarea unui context diferit poate duce la obținerea unor rezultate nedorite, la 
scăderea numărului de clienți și chiar la intrarea în insolventa a Emitentului.  
 
Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii – Societatea consideră că are un plan de dezvoltare 
moderat care, în orice scenariu, poate fi ajustat corespunzător cu resursele disponibile. Într-adevar, pot să 
apară întârzieri din motive ce nu țin strict de Emitent, neimputabile acestuia, provenite din cauza dinamicii 
de dezvoltare a noilor tehnologii și inovațiilor în domeniul online. Astfel, în cazul în care competitorii 
Societății ar dezvolta și ar implementa în cadrul serviciilor furnizate tehnologii mai avansate, datorită 
acestor inovații, aceștia ar beneficia de un avantaj seminificativ în piață. De asemenea, o criză financiară ar 
putea determina bugete mai mici pentru firme și, în consecință, cheltuieli mai mici pe platformele 
Societății. 
 
Riscuri economice generale - Activitățile Emitentului sunt influențate de ciclurile economice și de condițiile 
economice generale. Atât crizele financiare internaționale, cât și mediul economic instabil pot avea efecte 
negative semnificative asupra activității, rezultatelor operaționale și poziției financiare a Emitentului. 
Turbulențele socio-politice pot, de asemenea, impacta activitatea Societății. Piețele financiare 
internaționale au resimțit efectele crizei financiare mondiale declanșată în anul 2008. Aceste efecte s-au 
resimțit și pe piața financiară românească sub forma lichiditații scăzute a pieței de capital, precum și printr-
o creștere a ratelor dobânzilor de finanțare pe termen mediu, din cauza crizei globale de lichiditate. Pe 
viitor, un astfel de scenariu s-ar putea repeta și eventualele pierderi semnificative suferite de piața 
financiară internațională, cu implicații majore pe piața locală, ar putea afecta capacitatea Emitentului de a 
obține împrumuturi sau finanțări noi, în condiții sustenabile. 
 
Riscul datorat schimbărilor în tehnologie - Deoarece evoluția tehnologiei are un rol foarte de important în 
activitatea Societății, veniturile sale sunt generate prin utilizarea platformelor online pe care le 
administrează, anticiparea schimbărilor în acest domeniu putând îmbunătăți poziția acesteia pe piață. Orice 
ezitare, întârziere sau eroare în previzionarea evoluției tehnologiei sau în achiziționarea, dezvoltarea, 
oferirea produselor către clienți a celor mai adecvate realizări în domeniu, poate aduce Societății reducerea 
sau chiar pierderea portofoliului de clienți. Un astfel de risc poate conduce la diminuarea surselor de venit 
si la scăderea cotei de piață a BestJobs.  
 
Risc de pandemie - Deși ignorat în ultimele decenii, acest risc (în special riscul unor epidemii la nivel global, 
respectiv riscul de pandemie) a revenit, relativ recent, în atenția publicului. Deși pentru unele companii 
acestea pot deveni oportunități, cel puțin pe termen scurt, impactul economic general este considerat a fi 
unul negativ. Astfel, există opinii ca, în funcție de natura și severitatea pandemiei, aceasta poate induce 
recesiuni care să dureze un trimestru, sau chiar și mai mulți ani. În condițiile în care reacțiile autorităților 
publice și/sau ale comunității medicale nu ar fi cele potrivite, există chiar riscul unei depresiuni care ar 
conduce la reduceri importante în activitatea economică și în prețul majorității activelor. 
 
De exemplu, în primele luni ale anului 2020, a apărut o pandemie de coronavirus (SARS-COV-2), cunoscută 
sub denumirea COVID-19. Această pandemie a dus la înregistrarea unor scăderi de peste 25% raportate la 
cele mai recente maxime pentru principalii indici bursieri la nivel global. Acest lucru a influențat în mod 
similar și piața locală de capital. Mai mult, la nivel internațional, majoritatea claselor de active importante 
au fost influențate negativ în mod sever, chiar și cele care funcționează tradițional ca refugii pentru 
investitori. 



 

 
Riscul asociat altor tipuri de litigii - în contextul derulării activității sale, Emitentul este supus unui risc de 
litigii, printre altele, ca urmare a modificărilor și dezvoltării legislației. Este posibil ca Emitentul să fie afectat 
de alte pretenții contractuale, plângeri și litigii, inclusiv de la contrapărți cu care are relații contractuale, 
clienți, concurenți sau autorități de reglementare, precum și de orice publicitate negativă pe care o atrage 
un astfel de eveniment. 
 
Riscul asociat cu realizarea prognozelor - prognozele financiare sunt realizate în cadrul unei analize interne 
intâi la 6 luni, apoi revizuită la 1 an, această analiză fiind întocmită de directorii locali, ulterior aprobată de 
echipa executivă. Bugetul privind vânzările ulterioare este realizat într-o manieră prudentă, însă există 
riscul de neîndeplinire al acestuia, prin urmare, datele ce urmează a fi raportate de Emitent pot fi 
semnificativ diferite de cele prognozate, ca rezultat al unor factori care nu au fost prevăzuți anterior sau al 
căror impact negativ nu a putut fi contracarat sau anticipat la momentul realizării analizei interne. 
 
 
Riscul de preț – Riscul de preț este o component na riscului de piață, care poate să apară din fluctuațiile 
prețurilor serviciilor oferite de Emitent, astfel încât contractele existente să devină neprofitabile. Acest risc 
vizează: riscul fluctuației prețurilor componentelor cheltuielilor fixe, și riscul fluctuației prețului la 
elementele ce alcătuiesc cheltuielile variabile ale proiectelor Societății. 
 
Cu toate acestea, conducerea Societății monitorizeaza activ piețele locale și internaționale pentru a putea 
oferi întotdeauna servicii cu valoare adăugată și pentru a-și menține o poziție de lider pe piața locală. Un 
risc aferent fluctuațiilor de preț ar putea fi constituit de eventualele reduceri ale tarifelor practicate de 
competitori la un nivel atât de scăzut, încât ajustarea propriilor tarife în relație cu cele ale concurenței să 
devină nesustenabile. Riscul mai sus menționat este unul mai degrabă teoretic, întrucât piața în care 
activează Societatea este una oligopolică, cu un număr limitat de competitori, iar tarifele practicate de 
aceștia sunt la un nivel apropiat, neexisând vreun indiciu pertinent asupra unor modificări majore în viitorul 
mediu. 
 
Prin urmare, decizia investitorilor potențiali, dacă o investiție în instrumentele financiare emise de către 
Emitent este adecvată, ar trebui să fie luată în urma unei evaluări atente atât a riscurilor implicate, cât și a 
celorlalte informații referitoare la Emitent, cuprinse sau nu în acest document. 
 

Situațiile financiare interimare întocmite la 30.06.2021 care au stat la baza întocmirii 

prezentului raport semestrial nu au fost auditate. 
 
 

SEMNĂTURI 
 

Administratorul Unic 
Călin Fusu 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA: RAPORTAREA CONTABILĂ SEMESTRIALĂ LA 30 IUNIE 2021 
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Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 şi care în exerciţiul financiar precedent au 
înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro. 
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE

Suma de control 826.030



SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

F10 - pag. 1

                



F10 - pag. 2

5. Alte elemente de capitaluri proprii



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- lei -

F20 - pag. 1

 



F20 - pag. 2



F20 - pag. 3



DATE INFORMATIVE

- lei -

F30 - pag. 1

 



F30 - pag. 2
 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 



F30 - pag. 3



F30 - pag. 4

(din ct. 431+ din ct. 
436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

 ****)

          - conturi curente în  
ente



F30 - pag.5



F30 - pag.6

 

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici ****)



F30 -  pag 7

F30 - pag. 7 

- dividendele interimare repartizate 8)



F30 - pag.8

 



Conturi entitati mari, mijlocii si 
mici

1011 SC(+)F10S.R31



Declaratie 

 

Subsemnatul, Calin Fusu, cetatea roman, născut la data de 29.04.1974, în Republica Moldova, Pirlita, 
domiciliat în Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 213-217, sc.2, et.9, ap. 29, Sector 4, CNP 
1740429440015, identificat prin CI seria RX, nr. 916313, eliberat de SPCEP Sector 4,  in data de 
03.06.2016, in calitate de Administrator si Director general al SC BESTJOBS RECRUTARE SA, societate comerciala 
infiintata conform legilor din Romania, avand sediul social in Tg Mures Str. Targului, Nr. 1, Corp B, Et. 1, jud 
Mures, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J26/717/2010, avand Cod Unic de inregistrare fiscala 
RO27661233, capital social subscris si varsat integral 826,030 RON, cont bancar RO16BACX0000000557932001 
deschis la Unicredit Bank, denumita in continuare “Societate” sau “Bestjobs”, declar faptul ca, dupa cunostita 
mea, raportarea financiar-contabila semestriala a Societatii, pentru perioada ianuarie – iunie 2021, care a fost 
intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea, 
a activelor, a obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere Bestjobs recrutare SA.  

 
Dau aceasta declarative pentru a servi la Bursa de Valori Bucuresti. 

 

Data: 31.08.2021  



Declaratie 

 

Subsemnata, Andrea Kovacs, cetatea roman, domiciliata in Trei sate nr 1, jud Mures, posesoarea a CI seria ZS nr 
010813, eliberata de SPCLEP Sg de Padure la data de ... CNP 2750126264246, in calitate de Director financiar al 
SC BESTJOBS RECRUTARE SA, societate comerciala infiintata conform legilor din Romania, avand sediul social in 
Tg Mures Str. Targului, Nr. 1, Corp B, Et. 1, jud Mures, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J26/717/2010, 
avand Cod Unic de inregistrare fiscala RO27661233, capital social subscris si varsat integral 826,030 RON, cont 
bancar RO16BACX0000000557932001 deschis la Unicredit Bank, denumita in continuare “Societate” sau 
“Bestjobs”, declar faptul ca, dupa cunostita mea, raportarea financiar-contabila semestriala a Societatii, pentru 
perioada ianuarie – iunie 2021, care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera 
o imagine corecta si conforma cu realitatea, a activelor, a obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si 
pierdere Bestjobs recrutare SA.  

 
Dau aceasta declarative pentru a servi la Bursa de Valori Bucuresti. 

 

Data: 31.08.2021  




