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Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 

Bursa de Valori Bucureşti  

 

 

RAPORT CURENT 

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenƫii de instrumente financiare şi operaƫiuni de piaƫă 

şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaƫă 

 

 

Data raportului: May 30, 2022 

Denumirea societăţii: FIREBYTE GAMES S.A. 

Sediul social: Calea Moților nr. 119, etaj 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Nr. Tel: +40 771282894 

Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/6845/2017 

Cod fiscal: 38624397, Capital social: 4.402.228,4 lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium, 

Segment SMT, simbol FRB 

 

Evenimente importante de raportat: Rezultate financiare trimestrul 1 2022 

 

Firebyte Games SA informează investitorii şi publicul larg că raportul financiar trimestrial la 31 martie 2022 va 

fi disponibil începând cu 30 mai 2022, ora 8:00 (ora locală), atât în format fizic, la sediul social al Firebyte 

Games S.A. din Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, etaj 3, cât şi în format electronic pe pagina oficială de 

internet a societății, www.firebyte.ro, la secţiunea “Relaţii Investitori/ Rezultate financiare”, precum şi în linkul 

de mai jos. 

Menţionăm faptul că situaţiile financiare trimestriale la 31 martie 2022 nu sunt auditate. 

 

Ovidiu Stegaru 
Director General 



 

Raport Trimestrial                        
la 31 martie 2022 
Firebyte Games SA 

www.firebyte.ro 5/30/22 support@firebyte-games.com 
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Informații Emitent 
 

Informații despre acest raport financiar 

Tipul raportului       Raport Trimestrial la 31 martie 2022 

Pentru exercițiul financiar    01.01.2022 – 31.03.2022 

Data publicării raportului    30.05.2022 

Conform        Anexa 13 la Regulamentul ASF 5/2018 

 

Date de identificare 

Nume        Firebyte Games S.A. 

Cod fiscal       38624397 

Număr înregistrare Registrul Comerțului   J12/6845/2017 

Sediu social      Cluj-Napoca, Calea Moților, nr. 119, et. 3 

 

Informații despre valorile mobiliare 

Capital subscris și vărsat    4.402.228,40 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare MTS AeRO Premium 

Număr total acțiuni      44.022.284 acțiuni 

Simbol        FRB 

 

Detalii contact pentru investitori 

Website      www.firebyte.ro  

Email        support@firebyte-games.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Evenimente cheie în T1 2022 și după încheierea perioadei de raportare 
 

APROBARE STOCK OPTION PLAN ÎN AGOA  

În Adunarea Generală Ordinară din data de 04.01.2022, acționarii societății au aprobat planul de optiuni 
pe acțiuni a companiei. Astfel, un număr de 4.402.228 acțiuni aflate în trezoreria societății vor fi 
cesionate de societate cu titlu gratuit angajaților cheie, administratorilor și directorilor societății, 
conform Anexei 1 Caracteristicile Planului de Optiuni pe Actiuni Comune emise de companie – 2021. 

 

SEMNAREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV A CĂRUI VALOARE DEPĂȘEȘTE 10% DIN CIFRA DE 
AFACERI  

În data de 9 februarie 2022 a fost încheiat un contract  tip revenue-share cu un Publisher (nedivulgat 
conform clauzei de confidentialitate), care se regăsește între primii 10 cei mai mari publisheri de jocuri 
pentru dispozitive mobile la nivel global, dezvoltarea de jocuri de tip Casual Games (Arcade). Valoarea 
totală a contractului care urmează a fi încasată de către Firebyte Games SA în calitate de dezvoltator, 
pentru următoarele 12 luni este estimată la minim 168.000 euro plătibil în tranșe lunare (componenta 
fixă) precum și alte venituri suplimentare (componenta variabilă) reprezentând 40% din profitul obținut 
în urma publicării jocurilor dezvoltate pe platformele iOS și Android la nivel global. 

 

AVIZARE PARTICIPARE LA DEZVOLTAREA UNUI METAVERS GAMEFI DENUMIT AGE OF BATTLES 

În data de 19 aprilie 2022, Consiliul de Administrație al Firebyte Games S.A. a avizat participarea 
companiei, prin intermediul subsidiarei din Turcia Firebyte Games Yazılım Ticaret Limited Sirketicu, în 
dezvoltarea unui metavers GameFi denumit ”Age of Battles”, în sfera tehnologiei blockchain, împreună 
cu Polygon Studios și IndiGG în calitate de investitori fondatori. Proiectul ”Age of Battles” va fi lansat pe 
blockchainul Polygon (MATIC). Metaversul ”Age of Battles” (AOB) reprezintă o colecție de jocuri de 
strategie încadrate într-un sistem ”Free2Play” și ”Play2Earn” care vor fi disponibile atât în varianta 
dispozitivelor mobile cât și PC. ”Age of Battles” îți propune să funcționeze într-un mediu descentralizat, 
în care comunitatea de jucători și investitori (deținători de tokeni AOB) să guverneze proiectul. In cadrul 
proiectului, Firebyte Games va oferi servicii de dezvoltare de produse în metaversul ”Age of Battles” și va 
beneficia de sumele aferente celor 3 runde de finanțare (seed, private sale, public sale).  

 

SEMNAREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV CU VOODOO SAS 

În data de 26 aprilie 2022 a fost încheiat un contract cu compania franceză Voodoo SAS, care este unul 
dintre cei importanti publisheri de jocuri pentru dispozitive mobile la nivel global. Contractul vizează 
dezvoltarea de către Firebyte Games de noi funcționalități ale jocurilor regăsite în portofoliul Voodoo. 
Contractul se întinge pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitate de extindere. Și are o valoare de 90.000 de 
euro/lună. 

 

 

 

 

 



 

 

Analiza rezultatelor financiare în T1 2022 
 

1. Poziția financiară    
    (%) din total active 
Elemente bilanțiere (lei) 31-Dec-21 31-Mar-22   31-Dec-21 31-Mar-22 

     

Active imobilizate, din care: 3.133.150 3.082.433   59,8% 56,8% 
Imobilizari necorporale 2.877.015 2.839.152  55,0% 52,3% 
Imobilizari corporale 242.379 229.525  4,6% 4,2% 
Imobilizari financiare 13.756 13.756  0,3% 0,3% 

      

Active circulante, din care: 2.102.103 2.085.790   40,2% 38,4% 
Stocuri 0 0  0,0% 0,0% 

Creante 667.643 667.829  12,8% 12,3% 
Investitii pe termen scurt 0 0  0,0% 0,0% 

Casa si conturi la banci 1.434.460 1.417.961  27,4% 26,1% 
Cheltuieli in avans 0 262.392  0% 4,8% 

      

TOTAL ACTIVE 5.235.253 5.430.615   100% 100% 

      

Datorii totale, din care: 231.909 232.121   4,4% 4,3% 
Datorii curente (<1 an) 131.517 132.221  2,5% 2,4% 
Datorii pe termen lung (>1 an) 100.392 99.900  1,9% 1,8% 

      

Capitaluri proprii, din care: 5.003.344 5.198.494   95,6% 95,7% 
Capital subscris varsat 4.402.228 4.402.228  84,1% 81,1% 
Prime de capital 3.167.554 3.167.554  60,5% 58,3% 
Rezerve 316.817 316.817  6,1% 5,8% 
Profitul sau pierderea reportata 109.248 -2.223.025  2,1% -40,9% 
Profitul sau pierderea exercitiului -2.332.273 195.150  -44,5% 3,6% 

      

TOTAL PASIVE 5.235.253 5.430.615   100% 100% 
 

La nivel bilanțier, societatea are o poziție financiară robustă și un grad redus de îndatorare pe termen 
lung la data de 31.03.2022 în condițiile în care datoriile totale se cifrează la 0,23 milioane lei iar activele 
totale sunt în valoare de 5,43 milioane lei.  

Din punct de vedere al structurii activelor, o pondere de 56,8% revine activelor imobilizate in timp ce 
activele curente (active circulante + cheltuieli in avans) contribuie cu un procent de 43,2% la totalul 
activelor.  

Activele circulante nu au suferit modificări semnificative în primele 3 luni ale anului curent neexistând 
variații semnificative la nivelul creanţelor, și în privința soldului disponibilităților bănești din conturile 
bancare. Astfel, creanțele se cifrează la suma de 667 mii lei și este consecinţa încheierii de parteneriate 
cu publisheri străini pentru dezvoltarea de jocuri hypercasual. 



 

 

La 31 martie 2022, datoriile totale ale societății se cifrează la 232 mii lei, fiind la un nivel sensibil apropiat 
de valoarea înregistrată la finalul anului 2021. Datoriile pe termen scurt sunt, în esenţă, datoriile către 
bugetul de stat şi datoriile comerciale și se cifrează la suma de 132 mii lei. Datoriile pe termen mediu şi 
lung (>1 an) se cifrează la aprox. 100 mii lei și sunt rezultatul achiziționării de active în sistem de leasing 
financiar. 

La finalul perioadei de raportare valoarea capitalurilor proprii se ridică la cca 5,2 milioane lei, fiind în 
creștere cu 4% față de nivelul de la sfârșitul anului 2021, și este influentață de îmbunătățirea rezultatului 
activității societății care înregistrează un profit de 195 mii lei după primele 3 luni ale anului curent. 

 

2. Performanța financiară  

Indicatori cont de profit si pierdere (lei) 31-Mar-21 31-Mar-22   
(%) T1 ’22 / 

T1 ’21 

     
Venituri din exploatare, din care: 127.417 1.606.809   > 1000% 

Cifra de afaceri 127.417 1.576.682  > 1000% 
Alte venituri din exploatare 0 30.127  n/a 

     
Cheltuieli de exploatare, din care: 682.657 1.386.559   794% 

Cheltuieli cu materii prime si consumabile 650 0  -10% 
Alte cheltuieli materiale 1.381 14.895  979% 
Cheltuieli cu personalul 258.116 407.089  58% 
Cheltuieli cu amortizarea și ajustări de valoare 7.157 55.058  669% 
Alte cheltuieli de exploatare 415.353 909.517  119% 

     
Rezultat din exploatare -555.240 220.250  n/a 

     
Venituri financiare 3.147 2.854  -9% 
Cheltuieli financiare 161.376 12.144  -92% 
Rezultat financiar -158.229 -9.290  -94% 

     
Total venituri 130.564 1.609.663  > 1000% 
Total cheltuieli 844.033 1.398.703  66% 

     
Rezultatul brut  -713.469 210.960  n/a 
Impozit 1.274 15.810  > 1000% 

     
Rezultatul net -714.743 195.150   n/a 
 

Per ansamblul primului trimestru din 2022, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 1,58 
milioane lei pe fondul creșterii sumelor obținute de la partenerii externi pentru dezvoltarea de jocuri 
hypercasual în baza parteneriatelor de tip „revenue-share”. Totodată, veniturile operaționale totale se 
cifează la peste 1,6 milioane lei în T1 2022, fiind echivalentul unei creșteri de peste 11 ori față de 
veniturile obținute în trimestrul I din anul precedent.  

Pe fondul creșterii volumului de activitate și dezvoltării afacerii, cheltuielile de exploatare au crescut 
accelerat (+103%) de la 683 mii lei în T1 2021 la 1.386 mii lei în primul trimestru din anul 2022. 



 

 

Cheltuielile cu personalul angajat și colaboratori externi au contribuit cel mai mult la această creștere, 
fiind un rezultat natural al creșterii capacităţii de producţie de noi prototipuri de jocuri în cadrul 
parteneriatelor cu publisheri externi. 

Cheltuielile cu personalul au crescut de asemenea (+58%) ajungând la 407 mii lei în T1 2022 ca urmare a 
creșterii echipelor de development. La 31 martie 2022, societatea avea un număr de 53 angajaţi si 
colaboratori, faţă de 18 angajaţi si colaboratori la 31.03.2021.  

Categoria „Alte cheltuieli de exploatare” a crescut cu 119% faţă de anul anterior, ajungând la aprox. 1,38 
mil. lei în primele 3 luni din 2022. Această creștere a fost cauzată în principal de amploarea semnificativă 
a dimensiunii afacerii, în special de costurile mai mari cu colaboratorii externi (free-lanceri), costul 
crescut al serviciilor terţe privind identificarea și recrutarea unor specialiști cu experiență în dezvoltarea 
de jocuri mobile.  

Rezultatul activității operaționale s-a îmbunătățit considerabil în perioada de referință în condițiile în 
care veniturile operaționale au crescut într-un ritm mai alert decât cel al cheltuielilor de exploatare. 
Astfel, la finele primului trimestru din 2022 compania înregistrează un rezultat operaţional pozitiv de 220 
mii lei față de o pierdere de cca 555 mii lei în perioada similară din anul 2021. 

Pe latura financiară a activității societatea a înregistrat în primul trimestru din 2022 un rezultat negativ 
de 9 mii lei, mai mic cu 94% față de pierderea financiară de 152 mii lei înregistrată în perioada similară 
din 2021 (când rezultatul financiar a fost influențat de un element cu caracter nerecurent, respectiv 
comisionul achitat intermediarului la finalizarea cu succes a plasamentului privat din luna februarie 2021 
anterior listării la bursă).  

Societatea înregistrează la finalul trimestrului I 2022 un profit net de 0,19 milioane lei față de o pierdere 
de 0,71 milioane lei înregistrată în perioada similară din anul 2021, în special, datorită îmbunătățirii 
performanțelor activității operaționale din primele 3 luni ale anului curent.  

 

3. Principalii indicatori financiari  
  

Denumire indicator T1 2021 T1 2022 

Lichiditate curentă = Active curente(active circulante) / datorii 
curente(sub 1 an) 

32,96 15,78 

Grad de îndatorare = Capital împrumutat (datorii > 1an) / Capitaluri 
proprii x 100 

0 0 

Solvabilitate patrimonială (capitaluri proprii / total pasiv x 100) 98,20 95,73 

Viteza de rotație a debitelor - clienti (zile)= Sold mediu clienți / Cifra de 
afaceri x 90 zile 

33,76 34,12 

Viteza de rotație a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active 
imobilizate 

0,04 0,51 

 

 



 

 

Declarația persoanei responsabile din cadrul companiei 
 

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că situaţiile financiare interimare neauditate 
pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2022, redau o imagine corectă şi conform cu realitatea a 
activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale Firebyte Games SA şi că 
Raportul trimestrial T1 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante 
care au avut loc în primele trei luni ale exercițiului financiar și a impactului acestora asupra situațiilor 
financiare ale companiei. 

Președinte CA.  

Grigore Chiș   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilanțul contabil  
 

Valori exprimate în lei 31-Dec-21 31-Mar-22   Variație (%) 

     
Active imobilizate, din care: 3.133.150 3.082.433   2% 

Imobilizari necorporale 2.877.015 2.839.152  -1% 
Imobilizari corporale 242.379 229.525  -5% 
Imobilizari financiare 13.756 13.756  0% 

     
Active circulante, din care: 2.102.103 2.085.790   -1% 

Stocuri 0 0  n/a 

Creante 667.643 667.829  0% 
Investitii pe termen scurt 0 0  n/a 

Casa si conturi la banci 1.434.460 1.417.961  -1% 
Cheltuieli in avans 0 262.392  n/a 

     
TOTAL ACTIVE 5.235.253 5.430.615   4% 

     
Datorii totale, din care: 231.909 232.121   0% 

Datorii curente (<1 an) 131.517 132.221  1% 
Datorii pe termen lung (>1 an) 100.392 99.900  0% 

     
Capitaluri proprii, din care: 5.003.344 5.198.494   4% 

Capital subscris varsat 4.402.228 4.402.228  0% 
Prime de capital 3.167.554 3.167.554  0% 
Rezerve 316.817 316.817  0% 
Profitul sau pierderea reportată 109.248 -2.223.025  n/a 
Profitul sau pierderea exercițiului -2.332.273 195.150  n/a 
     

TOTAL PASIVE 5.235.253 5.430.615   4% 
 

Contul de profit și pierdere  
 

Indicatori cont de profit si pierdere (lei) 31-Mar-21 31-Mar-22   Variație (%) 

     
Venituri din exploatare, din care: 127.417 1.606.809   > 1000% 

Cifra de afaceri 127.417 1.576.682  > 1000% 
Alte venituri din exploatare 0 30.127  n/a 

     
Cheltuieli de exploatare, din care: 682.657 1.386.559   794% 

Cheltuieli cu materii prime si consumabile 650 0  -10% 
Alte cheltuieli materiale 1.381 14.895  979% 
Cheltuieli cu personalul 258.116 407.089  58% 



 

 

Cheltuieli cu amortizarea și ajustări de valoare 7.157 55.058  669% 
Alte cheltuieli de exploatare 415.353 909.517  119% 

     
Rezultat din exploatare -555.240 220.250  n/a 

     
Venituri financiare 3.147 2.854  -9% 
Cheltuieli financiare 161.376 12.144  -92% 
Rezultat financiar -158.229 -9.290  -94% 

     
Total venituri 130.564 1.609.663  > 1000% 
Total cheltuieli 844.033 1.398.703  66% 

     
Rezultatul brut  -713.469 210.960  n/a 
Impozit 1.274 15.810  > 1000% 

     
Rezultatul net -714.743 195.150   n/a 
 

 

 

 

 

Președinte CA        

Grigore Chiș 


