
  

 

Către: Bursa de Valori București S.A. 

         Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 08/2023 

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si 
operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare. 
 
Data raportului 28.03.2023 
Denumirea societății 2B Intelligent Soft S.A. 
Sediul social Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București 
Telefon +40 31 860 21 01 
Email investors@bento.ro 
Website www.bento.ro 
Nr. înreg. la ONRC J40/1358/2006 
Cod unic de înregistrare RO 16558004 
Capital social subscris și vărsat 1.320.000 lei 
Număr de acțiuni 13.200.000 
Simbol BENTO 
Piața de tranzacționare MTS AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Estimare buget de venituri și cheltuieli 2023 

Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii 
cu privire la disponibilitatea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul fiscal 2023. Bugetul va 
fi supus aprobării în Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor, care va avea loc în data de 
27 aprilie 2023.  

BUGET DE VENITURI 
ȘI CHELTUIELI (LEI) 

REZULTATE 2022 REZULTATE ESTIMATE 2023 EVOLUȚIE % 

Venituri din exploatare, 
din care: 

            35.465.010                                  46.698.814  32% 

    Cifra de afaceri             28.857.976                                  32.032.130  11% 

   Venituri din producția 
de imobilizări 
necorporale 

              6.574.538                                  14.666.683  123% 

Cheltuieli din exploatare             29.153.099                                  35.358.265  21% 

EBITDA               6.975.250                                  11.840.184  70% 

Rezultat operațional               6.311.911                                  11.340.549  80% 

Rezultat net               5.600.294                                    9.266.607  65% 

În 2023 Compania estimează o cifră de afaceri de aproximativ 32 milioane de lei și o producție de 
imobilizări necorporale de peste 14,6 milioane de lei, însumând un total al veniturilor din exploatare 
de peste 46,6 milioane de lei. 



  

 

Proiectul cu cel mai mare impact în acest rezultat estimat este execuția contractului cu Distribuție 
Energie Electrică România (DEER) în cadrul căruia Compania implementează o platformă software 
proprie, bazată pe produsul Bento Field Service Management. 

Capitalizarea proprietății intelectuale proprii, în cadrul proiectului finanțat prin Fonduri Europene 
câștigat în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014 – 2020, este de asemenea 
un element important în atingerea rezultatelor estimate. 

Pe lângă cele două proiecte de anvergură menționate, veniturile bugetate pentru 2023 includ un 
mix de proiecte aferente atât Diviziei „Dezvoltare Software” (DEV) cât și Diviziei „IT, Infrastructură 
și Cloud” (IT), atât contracte aflate deja în curs de execuție cât și proiecte cu un potențial ridicat 
de finalizare pe parcursul anului. 

Bugetul de venituri și cheltuieli vizat pentru anul 2023 este superior celui prezentat de către 
conducerea Companiei în memorandumul aferent listării pe piața AeRO a Bursei de Valori București 
în martie 2022. Astfel, la nivel de venituri din exploatare pentru 2023 este avută în vedere o 
creștere cu 46% față de veniturile estimate în memorandumul de listare, o majorare cu 65% la 
nivel EBITDA și o apreciere cu 58% a profitului net.  

 

Radu Scarlat 

Președinte Consiliu de Administrație  


