
  

 

 
      

Raport 
trimestrial         
Trimestrul III / 
2022 
      

 



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

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et.  1 
officegocab@gmail.com 

 

1 | P a g e  
 

 
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 
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Indicatori cheie – Principalii indicatori financiari 
 

 

In primele 9 luni din 2022, compania a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri pana la nivelul 
de apx. 633 mii lei, comparativ cu apx. 465 mii lei la finele trimestrului 3 din 2021. Daca in 
primele noua luni ale anului 2021 principalele venituri au fost obtinute din vanzarea 
marfurilor, in 2022, ponderea veniturilor din servicii prestate a ajus sa reprezinte apx. 95% 
din cifra de afaceri, societatea incepand procesul de monetizare a aplicatiei dezvoltate. 

Cheltuielile din exploatare de 4,91 milioane lei au fost constituite preponderent din cheltuieli 
aferente personalului angajat (1.593 mii lei), cheltuieli de promovare (1.773 mii lei) si servicii 
prestate de terti (538 mii lei), acestea fiind in special cheltuieli de servicii IT legate de 
operarea si mententa aplicatiilor (servere, geolocatie, etc) 

Principalele actiuni de marketing, care au presupus cheltuieli, realizate de companie in 
primele 9 luni din 2022, au fost: 

  Promovare prin canale de social media (Facebook, Instagram, Google Adwords, Radio. 
TV) 
  Campanii de bonusuri de fidelizare pentru clienti la crearea de cont 
  Campanii de bonusuri pentru soferii care au onorat un anumit numar de comenzi 
  Productia si distribuirea de Brosuri/bannere publicitare/flyere 

Rezultatul din exploatare a fost unul negativ, compania inregistrand o pierdere operationala 
de 3,9 milioane lei.  

T3 2021 T3 2022 Indicatori (valori in lei) 9M 2021 9M 2022
Contul de profit si pierdere

46,239                482,097              Cifra de afaceri din care: 465,093              632,897              
23,006                465,021              Venituri din servicii prestate 114,998              600,381              
23,233                3,210                  Venituri din vanzarea marfurilor 350,095              18,650                

-                          13,866                Venituri din redevente si chirii -                          13,866                

126,335              604,523              Venituri din exploatare 1,223,585           1,012,544           
(1,213,411)        (1,866,049)        Cheltuieli din exploatare (4,718,306)        (4,912,858)        
(1,087,077)        (1,261,526)        Rezultatul din exploatare (3,494,722)        (3,900,314)        

(24,396)             (131,605)           
Ajustari de valoare ale activelor 
necorporale si corporale (81,208)             (376,997)           

(1,062,681)        (1,129,921)        EBITDA (3,413,514)        (3,523,317)        
(1,086,042)       (1,260,073)       Rezultatul perioadei (3,594,938)       (3,885,519)       

Situatia pozitiei financiare
Capitaluri proprii 9,361,673           5,404,011           
Total datorii 280,800              332,705              
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Activitatea de dezvoltare 
 
In primele 9 luni din 2022 compania a continuat sa isi extinda activitatea la nivel national, 
fiind adaugate orase precum: Iasi, Alba Iulia, Resita, Pitesti, Caracal, Slobozia, Calarasi, 
Suceava, Deva, Satu Mare. Astfel GoCab a devenit disponibila in 22 de orase la nivel 
national. 

Totodata au fost adaugate peste 300 de locatii fixe pentru comenzile de taxi (receptii hoteluri, 
restaurante, clinici, corporatii etc), preponderent in Bucuresti. La finele lunii septembrie, la 
nivel national, era instalate peste 500 de echipamente de comanda de taxi, inclusiv 
Aeroportul Otopeni.  

Dezvoltarea aplicatiei GoCab a vizat modulele aferente serviciului GoCab Pro, care a 
devenit functional incepand cu luna mai 2022, a modulului de publicitate aferente serviciului 
GoCab advertising si a serviciului GoCab Corporate, ambele devenind functionale in 
trimestrul 2 al acestui an. 

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. 

La finalul lunii septembrie in cadrul serviciului GoCab Pro erau inscrisi un numar de 12 soferi 
de taxi. Incepand cu luna noiembrie acest serviciu a fost lansat si in Cluj-Napoca. 

Implementarea acestui serviciu a contribuit semnificativ la cresterea gradului de 
onorabilitate a comenzilor de taxi receptionate. 

Serviciul GoCab Advertising 
GoCab Advertising este un serviciu prin care este oferita partenerilor posibilitatea promovarii 
sau desfasurii de campanii de marketing in interiorul taximetrului. Partenerii beneficiaza de 
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o serie de metrici evidentiati in cadrul rapoartelor care le permite o monitorizare fidela a 
rezultatelor campaniilor desfasurate.  

Serviciul GoCab Corporate 
 
Este cel mai important serviciu dezvoltat în platforma GoCab. Acesta oferă o soluție unică 
pentru piața locală a serviciilor de transport de persoane cu taxi autoriozat conform cu legii 
38/2003. Este dezvoltat în mod special pentru companiile care au nevoie să își transporte 
angajații la locul de muncă. 
 
În GoCab Corporate, companiile au acces la informații în timp real privind costurile 
individualizate (pentru fiecare angajat, locație, grup de angajați sau cumulat la nivelul întregii 
companii), astfel încât managerii pot lua decizii de optimizare a costurilor. 

GoCab Corporate oferă și facilități precum plata cu vouchere electronice a curselor, sold 
virtual al firmei, monitorizarea soldului și posibilitatea de a trimite alerte atunci când soldul 
se apropie de un prag minim, acces la interfața de administrare pentru companii, POS 
inteligent pentru comenzi taxi etc. 

Mai mult, aplicația poate fi personalizată de către echipa de dezvoltatori a GoCab în funcție 
de cerințele clientului. 

In trimestrul 3 al acestui an societatea a accelerat dezvoltarea si implementarea serviciului 
GoCab Corporate la peste 36 de companii de toate dimensiunile, din domenii precum 
Horeca, ospitalitate, IT, farma, dar și pentru firme care fac outsourcing, servici, retail, 
industrie, energie și nu numai. Efectele financiare ale acestor contracte se vor reflecta în 
veniturile incasate începând cu trimestrul 4 al acestul an (2022). 
 

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 

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

GoCab 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. 

GoCab Advertising – Modulul aferent serviciului de publicitate si promovare pentru clienti 
si parteneri. 

 
 
 

Declarația persoanei responsabile din cadrul companiei 
 
Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că situaţiile financiar-contabile pentru 
perioada de 3 luni încheiata la 30 septembrie 2022 redau o imagine corectă şi conform cu 
realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale GoCab 
Software SA şi Raportul trimestrial aferent trimestrului 3 din 2022 cuprinde o analiză corectă 
a dezvoltării şi performanţelor Companiei. 

 

Președinte CA,  

Sorin-Mihai Mușat    

 


