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INFORMAȚII EMITENT 
 

 
  INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR 

Tipul raportului Rezultate financiare preliminare 

Pentru exercițiul financiar 01.01.2021 – 31.12.2021 

Data publicării raportului 21.02.2022 

INFORMAȚII DESPRE EMITENT 

Nume Safetech Innovations S.A. 

Cod fiscal 28239696 

Număr înregistrare Registrul Comerțului J40/3550/2011 

Sediu social Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București  

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE 

Capital subscris și vărsat 3.125.000 lei  

Piața pe care se tranzacționează valorile 
mobiliare 

SMT-AeRO Premium 

Număr total acțiuni 15.625.000 acțiuni 

Simbol SAFE 

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI 

Număr de telefon +40 31 860 21 01  

Email investors@safetech.ro 

Website www.safetech.ro  

 

 

Situațiile financiare preliminare la 31 decembrie 2021 prezentate în paginile următoare sunt 
neauditate. 

 
  

mailto:investors@2performant.com
http://www.2performant.com/
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MESAJ DE LA CEO 
 

Stimați acționari, 

Suntem bucuroși să vă prezentăm rezultatele noastre 
preliminare pentru anul 2021, un an care a fost extrem de 
important pentru noi în ceea ce privește extinderea 
portofoliului de clienți, a echipei noastre, precum și 
demararea procesului de extindere geografică. Am 
încheiat 2021 cu rezultate mult peste bugetul pe care l-
am aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor din 
aprilie 2021, și în linie cu bugetul revizuit, pe care l-am 
prezentat în septembrie 2021. 

În 2021, am înregistrat venituri totale de 32,5 milioane de 
lei (+76% creștere față de 2020), o cifră de afaceri de 23 
milioane de lei (+56% creștere față de 2020) și un profit 
net de 6,2 milioane de lei (+99% vs. 2020), precum și o 
marjă de profit net îmbunătățită de 27%, o creștere de 6 
puncte procentuale față de anul trecut. În linie cu 
rezultatele noastre istorice, 43% din cifra de afaceri 
pentru întregul an a fost generată în T4, accentuând astfel ciclicitatea importantă pe care o 
experimentăm în fiecare an și pe care o considerăm fundamentală pentru ca investitorii să o 
înțeleagă pentru a evalua corect evoluția afacerii noastre pe parcursul anului. 

Suntem foarte mulțumiți de performanța din 2021 și în special de faptul că am realizat un profit 
net chiar mai mare decât estimarea inițială. Acest profit generat anul trecut, împreună cu suma 
de 10,7 milioane de lei atrasă de la investitori între decembrie 2021 și ianuarie 2022 în operațiunea 
de majorare a capitalului social, va fi folosit ca bază solidă a creșterii noastre în 2022 și va fi 
direcționat către eforturile de expansiune internațională. 

La sfârșitul lunii decembrie 2021 am publicat un raport curent prin care am informat piața cu 
privire la bugetul pe care îl vom prezenta acționarilor spre aprobare în Adunarea Generală Anuală 
a Acționarilor care va avea loc în data de 18 aprilie anul curent. Pentru 2022, vizăm venituri totale 
de 43,9 milioane de lei, cifră de afaceri de 40 milioane de lei și un profit net de 10,1 milioane de lei. 
Intenționăm să păstrăm o marjă de profitabilitate atractivă pentru a oferi acționarilor noștri nu 
numai creștere în termeni de venituri, ci și un profit net atractiv. Având în vedere că anul acesta 
vom începe procedura de trecere pe Piața Principală, ne dorim să devenim un emitent atractiv și 
pentru investitorii instituționali. Prin urmare, intenționăm să ne menținem politica de dividende 
care include atât distribuirea de numerar, cât și capitalizarea parțială a profiturilor (și distribuirea 
ulterioară a acțiunilor gratuite) în vederea finanțării creșterii noastre ulterioare. 

Considerăm că această abordare hibridă va favoriza investițiile pe termen lung din partea părților 
interesate, deoarece dividendele în numerar pot oferi o rentabilitate parțială a investiției fără a 
impune neapărat un comportament mai speculativ în care creșterea prețului acțiunilor este 
singura modalitate prin care un investitor poate marca o rentabilitate a investiției sale. În opinia 
noastră, companiile aflate în creștere pot fi și companii profitabile care împart profitul net cu 
acționarii lor. 

Având în vedere poziția excelentă a fluxului de numerar din prezent, împreună cu planul ambițios 
de dezvoltare pentru 2022, pe care încă îl considerăm realizabil în contextul actual de piață, 
precum și faptul că anul aceasta vom beneficia în continuare de fonduri nerambursabile care vor 
continua să acopere partea de dezvoltare, dorim să propunem acționarilor noștri o distribuire a 
dividendelor în numerar în valoare de 4.156.250 lei, rezultând un dividend pe acțiune de 0,25 lei 
(având în vedere majorarea capitalului social împărțit în 16.625.000 acțiuni). În plus, vom propune 
o distribuire a câte trei acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută prin valorificarea primelor 
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de emisiune în valoare de aproape 10 milioane lei, din ultimele două majorări de capital social, din 
octombrie 2020 și ianuarie 2022. 

Ne dorim ca această propunere de dividende să reflecte încrederea noastră în planurile de 
dezvoltare, precum și să servească drept mulțumire acționarilor care ne-au susținut prin 
participarea la plasamentul nostru privat din octombrie 2020, care încă dețin acțiunile noastre, 
celor care au cumpărat acțiuni SAFE pe parcursul anului 2021, precum și acționarilor care au 
participat la cea mai recentă operațiune de majorare a capitalului social. Datorită vouă, nu numai 
că am încheiat cu succes a doua noastră majorare de capital social, dar Safetech Innovations a 
fost și cea mai tranzacționată companie de pe piața AeRO în 2021 și a fost premiată la gala anuală 
a Bursei de Valori București unde au fost recunoscuți performerii anului 2021 pe piața de capital 
locală! 

Revenind la 2022 și la planurile noastre pentru acest an, ceea ce 2021 a arătat în mod clar este că 
numărul atacurilor cibernetice este în creștere și că acestea devin una dintre cele mai 
proeminente amenințări la adresa corporațiilor din întreaga lume, inclusiv în România. După cum 
mulți dintre voi ați văzut cu siguranță, chiar și în media locală, numărul atacurilor cibernetice în 
2021 a crescut și sunt din ce în ce mai multe companii care se luptă să prevină astfel de atacuri. 
Pentru aceste companii, toate aceste amenințări se pot transpune în pierderi financiare și de date 
semnificative, ca să nu mai vorbim de prejudiciul la nivel de reputație. Este clar că atacurile de 
securitate cibernetică devin din ce în ce mai frecvente, iar rolul lor în acest război modern este 
într-o continuă evoluție și nu mai pot fi ignorate. Prin urmare, în 2022, ne așteptăm la o creștere 
a cererii de soluții de securitate cibernetică, precum și a serviciilor de securitate cibernetică 
furnizate de echipele noastre. 

Pentru 2022 ne propunem să atragem și mai mulți clienți din sectoarele care intră sub incidența 
Legii 362/2018, și anume companii din energie, transport, sectorul bancar, infrastructura pieței 
financiare, sănătate, alimentație și distribuție apă potabilă, infrastructură digitală și servicii 
digitale. Anul 2022 va fi de o importanță fundamentală pentru companiile care sunt considerate 
operatori esențiali în condițiile legii, deoarece din 2023 vor fi efectuate auditurile formale de 
conformitate. În plus, suntem în discuții avansate cu mari producători de soluții de securitate 
cibernetică în vederea extinderii portofoliului de soluții pe piața din România, pentru a aborda 
provocările actuale de securitate cibernetică cu care se confruntă companiile locale. Pentru a 
satisface cererea în creștere, intenționăm să ne extindem echipa cu încă nouă experți noi pe care 
am dori să-i aducem la bord în acest an. Suntem încrezători că statutul companiei publice 
împreună cu un portofoliu puternic de clienți și prezența internațională vor fi reprezenta atuuri 
importante în procesul de atragere a talentelor de top. 

În ceea ce privește extinderea internațională, am anunțat în urmă cu câteva săptămâni înființarea 
filialei noastre în Marea Britanie, motivul principal pentru care am derulat operațiunea de 
majorare a capitalului social. În prezent suntem în proces de valorificare a acestei entități locale 
precum și de recrutare a echipei. În prima fază căutăm specialiști în vânzări și pre-vânzare, 
precum și un manager de produs. Odată ce entitatea din Marea Britanie este bine stabilită, ne 
vom muta atenția către înființarea entității în SUA. Intenționăm să facem acest lucru în perioada 
martie-aprilie a anului curent. 

În ceea ce privește entitatea cu sediul în Abu Dhabi, pe care o dezvoltăm împreună cu partenerul 
nostru din Emiratele Arabe Unite, după expirarea termenului legal de contestare a AGA 
desfășurată în data de 14 ianuarie 2021, vom demara procesul de înființare a companiei. În paralel, 
am început să ne dezvoltăm prezența în Emiratele Arabe Unite, experții noștri în securitate 
cibernetică participând deja, între 7 și 8 decembrie, la cel de-al 5-lea Cyber Warriors Conclave, 
Arab Edition, un eveniment care aduce împreună directorii generali și seniori responsabili cu 
protecția infrastructurilor critice din cadrul companiilor lor. De asemena, în perioada 28 februarie 
- 3 martie vom participa la EXPO 2020 care se  organizeaza în Dubai, eveniment organizat de 
către Camera de Comert și Industrie România. Pentru acest eveniment am stabilit întâlniri cu 
potențiali clienti din Emiratele Arabe Unite. 
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Nu în ultimul rând, continuăm să ne uităm la alte piețe globale pentru o potențială extindere, una 
dintre ele fiind piața BeNeLux. Nu vrem neapărat să deschidem o altă filială acolo având în vedere 
că până la sfârșitul anului 2022 vom avea deja sedii fizice în 4 țări diferite, pe 3 continente și ne 
dorim să ne concentrăm pe maximizarea oportunităților de pe piețele respective. În schimb, 
suntem în discuții cu potențiali intermediari și companii specializate în zona de vânzări care ne-
ar putea ajuta să câștigăm vizibilitate și oportunități pe aceste piețe, dar în timp ce operăm de la 
sediul nostru din București. Vă vom ține la curent pe acest subiect pe măsură ce finalizăm 
negocierile în această direcție și stabilim obiectivele și prioritățile noastre pentru această piață.  

Vă invităm să citiți mai multe informații despre performanța Safetech în 2021 în paginile 
următoare. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră, fie că este vorba despre 
afacere sau piața de capital, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la investors@safetech.ro.  

Victor Gânsac 

  

mailto:investors@safetech.ro
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DESPRE SAFETECH INNOVATIONS 
 

Safetech Innovations este o companie unică pe piață românească, ce oferă o gamă completă de 
soluții și servicii de securitate cibernetică. De-a lungul istoriei sale, compania s-a specializat în 
integrarea proiectelor complexe de securitate cibernetică. Misiunea Safetech este de a dezvolta 
servicii și soluții inovatoare de securitate cibernetică care răspund nevoilor oricărei organizații. 
Motto-ul Safetech este de a folosi inteligență umană și cibernetică pentru a ajuta afacerile să 
prospere în perioade incerte. Safetech folosește informații de securitate cibernetică aplicate: un 
cadru perceput ca un sistem hibrid în care experții săi combină atât inteligență artificială, cât și 
cea umană, protejând în același timp afaceri, reputația companiei, locuri de muncă, perspective 
de business, oferind un viitor mai sigur pentru toți. 

Safetech Innovations este recunoscută în mod constant, atât la nivel local cât și internațional, 
pentru personalul bine pregătit și certificat, programele inovatoare de cercetare, precum și 
expertiza unică și experiența în rezolvarea celor mai complexe probleme de securitate 
cibernetică. Safetech oferă o soluție unică în România – un “one-stop shop” de securitate 
informatică, capabil să ajute organizațiile să-și sporească reziliența și să rezolve problemele de 
securitate cibernetică care ar putea apărea. Inginerii Safetech sunt competenți în domeniul 
securității informațiilor și au abilități la nivel de expert în următoarele domenii: 

• Testare și audit de securitate; 

• Managementul securității informațiilor și al riscului; 

• Implementarea controalelor organizaționale și tehnice pentru abordarea riscurilor de 
securitate a informațiilor și / sau realizarea conformității cu reglementările în vigoare; 

• Securitatea infrastructurilor critice (ICS / SCADA); 

• Monitorizarea și răspunsul la incidente de securitate cibernetică. 

Safetech Innovations avea la data de 31 decembrie 2021, 47 de angajați, o creștere cu 5 noi colegi, 
comparativ cu situația din 31 decembrie 2020.   

 

 

  



8 

 
 

EVENIMENTE CHEIE ÎN T4 2021 ȘI DUPĂ 
ÎNCHEIREA PERIOADEI DE RAPORTARE 
 

ÎNCHEIEREA UNUI MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE 

În data de 7 octombrie 2021, Safetech Innovations S.A a încheiat unui Memorandum de Înțelegere 
cu GreenGate Co. General Trading and Commercial Agencies – Sole Proprietorship LLC cu sediul 
în Abu Dhabi, fosta G20 Co. General Trading and Commercial Agencies, aflata sub patronajul 
Excelentei Sale DR. Mubarak Hamad Marzouq Alameri.   

Memorandumul de Înțelegere presupune implementarea de către Safetech Innovations S.A. a 
unor soluții și servicii de securitate cibernetica pentru clienți din Orientul Mijlociu și Africa de 
Nord, reprezentați de GreenGate Co. General Trading and Commercial Agencies. Mai mult decât 
atât, în baza Memorandumului de Înțelegere, Safetech Innovations S.A. a fost de acord să inițieze, 
să gestioneze și să construiască relații cu agenții guvernamentale, ministere sau companii din 
Emiratele Arabe Unite împreună cu GreenGate Co. General Trading and Commercial Agencies. 

ACORD PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI SOCIETĂȚI ÎN EAU 

În data de 22 noiembrie 2021, Safetech Innovations S.A. a informat piața în legătură cu încheierea 
unui acord cu Greengate Co. General Trading and Commercial Agencies pentru înființarea unei 
societăți cu sediul în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. În conformitate cu legile locale, Safetech 
Innovations va deține un pachet minoritar în entitatea ce vă avea sediul în Emiratele Arabe Unite. 
Decizia de a înființă o societate în Emiratele Arabe Unite face parte din strategia Safetech 
Innovations de a se extinde geografic și de a creste prezenta Companiei pe alte continente, 
reducând astfel dependenta de piață locala. 

Decizia de înființare a societății în Emiratele Arabe Unite a fost aprobată ulterior în Adunarea 
Generala a Acționarilor din data de 14 ianuarie 2022. 

SEMNARE CONTRACT SEMNIFICATIV 
 
În data de 25 noiembrie 2021, Safetech Innovations S.A. a informat acționarii cu privire la semnarea 
unui contract semnificativ de furnizare soluții și servicii de securitate cibernetică cu o entitate 
neafiliată, în valoare de 417.900 EUR.  
 
SEMNARE CONTRACT SEMNIFICATIV MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE 
 
În data de 2 decembrie 2021, Safetech Innovations S.A. a informat acționarii cu privire la semnarea 
unui contract semnificativ de furnizare soluții și servicii de securitate cibernetică cu Ministerul 
Apărării Naționale prin U.M. 02499, în valoare de 1.350.000 lei (fără TVA).  
 
OBȚINEREA STATUTULUI DE MICROSOFT SILVER SECURITY CERTIFIED 

În data de 28 decembrie 2021, Safetech Innovations S.A. a obținut statutul de partener certificat 
Silver de la Microsoft pe competente de Securitate. Certificarea și recunoașterea sunt rodul 
investițiilor în capacitățile și expertiza Companiei, încă din 2016, prin parteneriatul cu CyberX Lab, 
companie care a fost achiziționată de Microsoft în 2020.  

În plus, Compania este singura din România și printre puținele din Europa de Est, ce a fost inclusa 
în Programul Microsoft „Global Security Recruit Program”. Această recunoaștere oferă 
oportunitatea de a livra în continuare servicii profesionale la nivel global, către clienți Microsoft. 
Ținta Companiei este de a atinge nivelul Gold în prima jumătate a anului 2022. Safetech 
Innovations deține deja 10 experți certificați și mai are un singur prag de atins pentru a obține 
certificarea Gold. 
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OBȚINEREA NIVELULUI DE PARTENERIAT PLATINUM CU DARKTRACE 

În data de 7 ianuarie 2022, Safetech Innovations S.A. a obținut nivelul de parteneriat Platinum cu 
Darktrace. Atingerea acestui nivel reflectă succesul Safetech în a ajuta companiile să 
implementeze tehnologia premiată Darktrace Cyber-AI, precum și o recunoaștere a relațiilor 
puternice ale Companiei cu clienții săi și echipa Darktrace. În cadrul parteneriatului, care datează 
din anul 2016, Compania este recunoscută drept un furnizor de servicii cu valoare adăugată 
pentru instrumentele dezvoltate de Darktrace. Serviciile constau în livrare, implementare, suport 
tehnic, transfer de cunoștințe și servicii gestionate. 

ADUNAREREA GENERALĂ EXTRAODRINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14.01.2022 

În data de 14 ianuarie 2022, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Safetech 
Innovations. În cadrul AGEA acționari au aprobat infințarea filialei situate în Abu Dhabi, Emiratele 
Arabe Unite. În cadrul companiei, Safetech Innovations SA va deține 49% din capitalul social, în 
timp ce restul capitalului social va fi deținut de o societate cu răspundere limitată înregistrată în 
Abu Dhabi, numită: GreenGate Co. General Trading and Commercial Agencies - Sole 
Proprietorship LLC. Deținerea GreenGate a 51% din capitalul social al noii companii înființate este 
o consecință a reglementărilor Emiratelor Arabe Unite care impun aceste condiții societăților 
străine care doresc să se asocieze pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite.  

Partea operațională a noii societăți se va realiza de către cei doi asociați astfel: GreenGate va avea 
rol în Management & Administrare Legală, Vânzări & Business Development, Marketing 
iar  Safetech Innovations va avea rol în Pre-vânzări, Livrarea serviciilor, Suport tehnic, Cercetare și 
dezvoltare, Training. Totodată, înființarea noii societăți, nu va presupune niciun cost administrativ 
din partea Safetech Innovations S.A., costurile generate de formalitățile de înregistrare urmând a 
fi suportate de către asociatul GreenGate. 

MAJORARE CAPITAL SOCIAL CU APORT ÎN NUMERAR 

În data de 19 ianuarie 2022, Safetech Innovations a încheiat cu succes operațiunea de majorare a 
capitalului social atrăgând cu succes 10,7 milioane de lei. 

În etapa 1-a, investitorii au subscris acțiuni nou emise pe baza drepturilor de preferință SAFER01. 
În etapa 1, investitorii au subscris un total de 522.191 acțiuni din 1.000.000 acțiuni disponibile, 
reprezentând 52,2% din emisiunea totală. Acțiunile cu valoarea nominală de 0,2 lei au fost oferite 
la un preț de 10,4171 lei / acțiune. În etapa a 1-a, Compania a atras capital în valoare de 5.439.715,87 
lei. 

În etapa 2-a, 477.809 acțiuni care au rămas nesubscrise în Etapa 1 au fost oferite investitorilor în 
cadrul unui plasament privat. Plasamentul privat a fost încheiat anticipat, în prima zi a celei de-a 
doua etape, prețul per acțiune fiind de 10,9380 lei. Având în vedere interesul ridicat din partea 
investitorilor, aceștia au primit acțiuni cu alocare „pro rata”, cu indicele de alocare 0,6236827919. 
În etapa a 2-a, Compania a atras capital în valoare de 5.226.274,84 lei.  

La data publicării prezentului raport financiar, Compania finalizează înregistrarea capitalului 
social la instituțiile relevante. În data de 8 februarie 2022, majorarea de capital social a fost 
înregistrată la Registrul Comerțului iar Compania a depus toate documentele la Autoritatea de 
Supraveghere Financiară pentru emiterea unui CIIF. 

ÎNFIINȚAREA UNEI FILIALE ÎN MAREA BRITANIE  

În data de 8 februarie 2022,  Safetech Innovations a înfințat o filială în Marea Britanie, SAFETECH 
INNOVATIONS GLOBAL SERVICES LIMITED. Safetech Innoations deți̦ne 67% din capitalul social al 
filialei nou înființate. Obiectul de activitate al filialei îl reprezintă dezvoltarea de software în scop 
de afaceri și privat, activitați de consultanță în tehnologia informației, alte activități de servicii în 
domeniul tehnologiei informației și activități de consultanță în management, altele decât 
managementul financiar. Deschiderea filialei în Marea Britanie marchează începutul expansiunii 
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internaționale a Companiei prin înființarea de echipe și birouri dedicate în străinătate. 
Deschiderea filialei în Marea Britanie face parte din strategia mai largă a Companiei, pentru care 
compania a efectuat, în perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022, o operațiune de majorare a 
capitalului social. Entitatea din Marea Britanie va fi condusă de Liana-Ancuța Stancu, în funcția 
de Administrator. 
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ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE 
 

ANALIZA P&L 

În 2021, Safetech Innovations a generat 32,5 milioane de lei în venituri operaționale, o creștere de 
76% față de aceeași perioadă a anului trecut, marcând astfel primul ciclu complet de raportare 
(12 luni) de când compania a atras capital de la investitori în octombrie 2020. În această perioadă, 
cifra de afaceri a ajuns la 23 milioane de lei, o creștere de 56% față de rezultatul din 2020. Serviciile 
de securitate cibernetică au contribuit cu 42% la cifra de afaceri totală, implementarea soluțiilor 
de securitate cibernetică cu 57%, în timp ce vânzarea de bunuri a echivalat cu 1% din cifra de 
afaceri totală. În conformitate cu rezultatele istorice ale companiei, T4 a fost din nou perioada cea 
mai aglomerată pentru companie, 43% din cifra de afaceri fiind generată doar în ultimul 
trimestru. Cele mai căutate servicii în această perioadă au fost implementarea soluțiilor de 
securitate cibernetică precum și servicii de consultanță privind conformitatea cu Legea 362/2018. 
În 2021, Safetech a adăugat în portofoliu 19 clienți noi, atât din România, cât și din străinătate. 

Veniturile din producția de imobilizări necorporale și corporale reprezintă investițiile în active 
necorporale realizate din fonduri europene și fonduri proprii ale companiei – dezvoltarea 
produsului propriu Safetech, care va fi pus în funcțiune la finalizarea proiectului, respectiv iunie 
2023. Această poziție a crescut cu 169% în 2021 față de 2020 datorită faptului că proiectul cu 
fonduri UE accesat de Safetech Innovations în iunie 2020 a luat amploare. Proiectul este destinat 
„Centrului de excelență pentru securitatea cibernetică și reziliența infrastructurilor critice 
(SafePIC)” și își propune să crească capacitatea de răspuns CERT a Safetech la atacurile și 
incidentele de securitate cibernetică. 

Alte venituri din exploatare au scăzut cu 1%. Ponderea majoră a acestor venituri reprezintă 
subvențiile pentru investiții transferate în venituri și care corespund amortizării înregistrate 
pentru soluția proprie (proiect fonduri nerambursabile, finalizat în 2019). 

Cheltuielile de exploatare au evoluat similar cu veniturile de exploatare, ajungând la 25,4 milioane 
lei, o creștere de 73% în 2021 față de 2020. Cel mai mare contributor la costuri au fost cheltuielile 
cu materiale, care au crescut cu 130% și au ajuns la 10,9 milioane lei. Această creștere este 
determinată de dimensiunea mai mare a afacerii și reprezintă costul soluțiilor implementate. Cel 
de-al doilea cost major îl reprezintă cheltuielile cu personalul, care au crescut cu 27%, ajungând 
la 7,8 milioane de lei. La 31.12.2021 Safetech avea 47 de angajați față de 42 la sfârșitul anului 2020. 
Alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 28%, ajungând la 3,4 milioane de lei. Acestea includ 
servicii executate de terți, majoritar de sub-contractanți, cheltuieli cu revedențele, locații de 
gestiune și chirii precum și cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații. Celelalte tipuri de costuri 
au crescut ușor, cheltuielile privind mărfurile au crescut cu 14% ajungând la 205k lei, cheltuielile 
cu energie și apa au crescut cu 19% ajungând la 61 mii de lei și alte cheltuieli materiale au crescut 
cu 10% și până la 36 mii de lei. 

În consecință, rezultatul operațional a ajuns la 7,1 milioane lei, în creștere cu 87% față de 2020. 
Cheltuielile financiare au scăzut semnificativ, cu 56%, ajungând la 88 mii de lei. În paralel, 
veniturile financiare au scăzut în ritm comparabil, ajungând la 9 mii de lei. Prin urmare, rezultatul 
financiar a fost negativ de -80 mii de lei. Acest lucru a dus la un rezultat brut de 7 milioane de lei, 
o creștere de 94% față de 2020. Impozitul pe profit a crescut într-un ritm mai scăzut, doar cu 65%, 
deoarece compania a beneficiat de prevederile OUG153/2020 și anume de facilități fiscale 
acordate în funcție de nivelul capitalurilor proprii față de anul precedent. Acest lucru a ajutat la 
reducerea impozitului cu aproape 14%. 
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INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI) 
31/12/2020 31/12/2021 

Δ % 

Venituri din exploatare 18.499.284 32.495.579 76% 
Cheltuieli din exploatare 14.709.418 25.408.305 73% 
Rezultat operațional 3.789.866 7.087.274 87% 
Rezultat financiar (181.801) (79.675) 56% 
Rezultat brut 3.608.065 7.007.599 94% 
Rezultat net 3.092.618 6.156.771 99% 

REZULTATE REALIZATE VS ESTIMĂRI  

În raportul semestrial pentru 2021 publicat de Safetech Innovations în data de 6 septembrie 2021, 
conducerea a furnizat o actualizare cu privire la rezultatele estimate pentru anul 2021. Având în 
vedere evoluția accelerată înregistrată în prima jumătate a anului, precum și perspectivele 
pozitive pentru restul anului, conducerea Safetech Innovations a decis să ofere acționarilor o 
îndrumare în ceea ce privește urmărirea estimării pentru întregul an 2021. Aceste rezultate 
actualizate (nu BVC-ul aprobat în AGA din 16 aprilie 2021) sunt prezentate mai jos ca referință 
pentru bugetul estimat. 

În ceea ce privește cifra de afaceri, rezultatul generat în 2021 este cu 2% mai mic decât estimările 
publicate în septembrie 2021. În paralel, veniturile din fonduri nerambursabile s-au accelerat față 
de estimări, cu 63%. În consecință, veniturile totale au fost mai mari cu 10% față de estimări, în 
timp ce cheltuielile s-au apreciat cu 12% în 2021 față de estimări. Cu toate acestea, profitul net 
livrat pentru 2021 a fost cu 8% mai mare decât estimările din septembrie 2021. Ceea ce este 
important de subliniat este că rata de profitabilitate înregistrată în 2021 este mai mare cu 3 pp 
față de estimări și cu 6 pp mai mare decât rezultatul livrat de Safetech în 2020. 

 
2020 

Realizat 
2021 

Estimat  
2021 

Realizat 
%2021R 

vs. 2020R 
%2021R 

vs. 2021E 
Cifra afaceri 14.721.560 23.500.000 22.992.884 56% -2% 
Venituri fonduri 
nerambursabile 

3.396.340 5.600.000 9.126.745 169% 63% 

Alte venituri 381.384 385.000 375.950 -1% -2% 
Venituri financiare 18.376 19.000 8.720 -53% -54% 
Total venituri 18.517.660 29.504.000 32.504.299 76% 10% 

Total cheltuieli 14.909.595 22.700.000 25.496.700 71% 12% 
Profit net 3.092.618 5.704.000 6.156.771 99% 8% 

Rata profitabilitate 21% 24% 27% 6pp 3pp 

 

ANALIZA BILANȚ 

În 2021, activele totale au ajuns la 36,6 milioane lei, o creștere de 39%, determinată de o majorare 
cu 108% (8,7 milioane lei) a activelor imobilizate precum și o creștere de 9% (1,6 milioane lei) a 
activelor circulante.  

Activele imobilizate au crescut în 2021 ajungând la 16,7 milioane de lei, determinate de creșterea 
cu 117%, până la 15,2 milioane de lei, a imobilizărilor necorporale puse în funcțiune și în curs de 
execuție și de creșterea cu 50% (1,5 milioane de lei) a imobilizărilor corporale. Creșterea 
imobilizărilor necorporale este direct legată de proiectul SafePIC. În conformitate cu legislația 
contabilă în vigoare, aceste cheltuieli sunt înregistrate ca imobilizări necorporale în curs și 
reprezintă stadiul realizării produsului propriu. 

Activele circulante au crescut în 2021 cu 9%, ajungând la 19,9 milioane de lei. Această categorie 
este formată în primul rând din creanțe care au ajuns la 13,5 milioane lei, în scădere cu 18% față 
de 2020. Creanțele comerciale au crescut semnificativ în 2021, cu 152% ajungând la 7,2 milioane 
lei datorită creșterii afacerii și reprezintă sumele aferente contractelor executate în luna 
decembrie. Marea majoritate a acestora sunt încasate deja la data publicării acestui raport, doar 
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doi clienți vor plăti facturile aferente în perioada următoare, deoarece acestea nu au ajuns încă la 
scadență. Alte creanțe s-au înjumătățit, ajungând la 6,3 milioane de lei în 2021. Alte creanțe 
reprezintă sumele care mai sunt de încasat în cadrul proiectului cu fonduri nerambursabile.  

Casa și conturile la bănci au crescut cu 267% la sfârșitul anului 2021, ajungând la 6,2 milioane lei. 
Această majorare este determinată în primul rând de rezultatul generat de societate și în al doilea 
rând de faptul că include și o parte din capitalul atras în etapa 1 a operațiunii de majorare a 
capitalului social, situația de la finalul anului însumând 2,8 milioane lei. 

Datoriile totale au crescut cu 9%, ajungând la 22 milioane lei. Datoriile curente au crescut cu 82%, 
ajungând la 7,7 milioane de lei, această poziție constând în principal din datorii către furnizori 
terți, care au crescut cu 299% față de 2020. Această creștere, similară cu creanțele comerciale, a 
fost determinată de creșterea dimensiunii afacerii. Datoriile bancare au scăzut cu 8%, ajungând 
ușor sub 1 milion de lei; această sumă reprezintă un credit IMM. Alte datorii pe termen scurt au 
crescut cu 21%, ajungând la 1,9 milioane lei, dar au scăzut semnificativ față de rezultatul T3 2021. 
Asta deoarece au fost aprobate cheltuielile efectuate pe proiectul desfășurat din fonduri 
nerambursabile de  autoritatea de management în urma cărora, compania a stins împrumuturile 
nerambursabile cu caracter de subvenție încasate în 2021. Datoriile pe termen lung s-au 
înjumătățit și s-au ridicat la 41 mii de lei la sfârșitul anului 2021. 

Veniturile în avans au scăzut cu 10%, ajungând la 14,3 milioane lei. Veniturile în avans reprezintă 
în primul rând veniturile din subvenții - reflectând primirea subvenției UE, încasată în iunie 2020. 

Capitalurile proprii au crescut cu 139% ca urmare a creșterilor cu 400% a capitalului subscris și 
vărsat, care a ajuns la 3,1 milioane lei precum și apariția unei noi poziții în bilanț – capital subscris 
nevărsat. Această poziție, în sumă de 2,8 milioane lei reprezintă capitalul pe care Compania l-a 
primit în contul său până la 31 decembrie 2021 aferent primei etape a majorării de capital social. 
Procesul a fost finalizat în ianuarie 2021, iar compania a atras în total 10,7 milioane de lei, capital 
care a fost deja alocat în 2022 fie către capital subscris și vărsat, fie prima de capital. 

Rezerva legală a crescut la 495.000 lei, în conformitate cu prevederile legale aplicabile prin 
alocarea a 370.000 lei din profitul pe 2021 (aproximativ 5% din profitul brut raportat pentru 2021) 
către rezervele legale. 

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)  
31/12/2020 31/12/2021 

Δ % 

Active imobilizate 8.015.560 16.686.680 108% 
Active circulante 18.270.862 19.881.251 9% 
Cheltuieli înregistrate în avans 58.453 73.409 26% 
Total activ 26.344.875 36.641.340 39% 
Datorii curente 4.232.582 7.696.189 82% 
Datorii pe termen lung 80.353 41.273 -49% 
Venituri în avans 15.909.460 14.258.896 -10% 
Total Datorii  20.222.395 21.996.358 9% 
Capitaluri proprii 6.122.480 14.644.982 139% 
Total capitaluri proprii și datorii 26.344.875 36.641.340 39% 
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CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE  
 

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE 
(LEI) 31/12/2020 31/12/2021 Δ % 

Venituri din exploatare, din care: 18.499.284 32.495.579 76% 
Cifra de afaceri 14.721.560 22.992.884 56% 
Venituri din producția de imobilizări   

necorporale si corporale 3.396.340 9.126.745 169% 
Alte venituri din exploatare 381.384 375.950 -1% 

Cheltuieli din exploatare, din care: 14.709.418 25.408.305 73% 
Cheltuieli cu materialul 4.724.445 10.856.949 130% 

    Alte cheltuieli materiale 32.781 35.911 10% 
    Cheltuieli cu energia si apa 51.519 61.121 19% 
    Cheltuieli privind mărfurile 180.282 204.663 14% 

Cheltuieli cu personalul 6.128.456 7.803.187 27% 
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de 

valoare 912.870 3.009.386 230% 

Alte cheltuieli de exploatare 2.679.065 3.437.088 28% 
Rezultat operațional 3.789.866 7.087.274 87% 

Venituri financiare 18.376 8.720 -53% 
Cheltuieli financiare 200.177 88.395 -56% 

Rezultat financiar (181.801) (79.675) 56% 
Venituri totale 18.517.660 32.504.299 76% 
Cheltuieli totale 14.909.595 25.496.700 71% 

Rezultat brut 3.608.065 7.007.599 94% 
      Impozitul pe profit/alte impozite 515.447 850.828 65% 
Rezultat net 3.092.618 6.156.771 99% 
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BILANȚ  
 

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)  31/12/2020 31/12/2021 Δ % 

Active imobilizate, din care: 8.015.560 16.686.680 108% 
      Imobilizări necorporale  7.004.384 15.166.466 117% 
      Imobilizări corporale 1.008.626 1.517.664 50% 
      Imobilizări financiare 2.550 2.550 0% 
Active circulante, din care: 18.270.862 19.881.251 9% 
      Stocuri 221.254 187.953 -15% 
      Creanțe 16.358.334 13.478.544 -18% 
          Creanțe comerciale 2.844.932 7.158.463 152% 
          Creanțe cu societăți afiliate 344.654 0  -100% 
          Alte active 13.513.402 6.320.081 -53% 
     Casa și conturi la bănci 1.691.274 6.214.754 267% 
Cheltuieli înregistrate în avans 58.453 73.409 26% 
TOTAL ACTIV 26.344.875 36.641.340 39% 
Datorii curente, din care: 4.232.582 7.696.189 82% 
          Furnizori terți 1.440.094 4.735.899 229% 
          Datorii cu societatile afiliate  86.959 0  -100% 
          Datorii bancare 1.082.748 995.248 -8% 
          Leasing financiar 38.632 40.378 5% 
          Alte datorii pe termen scurt 1.584.149 1.924.664 21% 
Datorii pe termen lung, din care: 80.353 41.273 -49% 
         Leasing financiar 80.353 41.273 -49% 
Venituri în avans 15.909.460 14.258.896 -10% 
         Venituri din subvenții 15.397.096 14.258.896 -7% 
TOTAL DATORII  20.222.395 21.996.358 9% 
Capitaluri proprii, din care: 6.122.480 14.644.982 139% 
            Capital subscris și vărsat 625.000 3.125.000 400% 
            Capital subscris si nevarsat 0 2.803.231 100% 

Prime de capital 2.375.000 2.375.000 0% 
            Rezerve legale 125.000 495.001 296% 
            Alte rezerve 29.782 29.782 0% 
            Profitul/pierderea reportată 0 30.198 100% 
            Profitul/pierderea ex. financiar 3.092.618 6.156.771 99% 
            Repartizarea profitului  (124.920) (370.001) 196% 
TOTAL PASIV 26.344.875 36.641.340 39% 
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DECLARAȚIA CONDUCERII 
 

 

București, 21 februarie 2022 
 

 
Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare preliminare 
pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și 31.12.2021 redau o imagine corectă și conformă cu 
realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Safetech 
Innovations S.A. și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea 
a evenimentelor importante care au avut loc în 2021 și a impactului acestora asupra situațiilor 
financiare ale companiei. 

 

Victor Gânsac 

Administrator Unic Safetech Innovations S.A. 
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